
KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas 

berkatNya lah saya masih diberi kesehatan dan kemampuan sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul Perubahan Upacara Kematian Etnis 

Simalungun di Desa Sondi Raya. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan. Di sini  penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak sekali terdapat kekurangan, baik dari isi maupun penyajian. Mengingat 

keterbatasan kemampuan penulis dan pengalaman penulis sendiri. Seperti sebuah 

peribahasa yang menyatakan tak ada gading yang tak retak, begitupun sifat 

manusiayang ta luput dari kesalahan. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

Dalam penyelesaian skripsi penulis tentu tidak sendiri tetapi penulis mendapat 

banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil dalam 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si, Bapak Drs.Waston Malau, M.SP dan Ibu 

Dra. Flores Tanjung, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 

4. Ibu Dr. Lukitaningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Arfan Diansyah, M.Pd sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Sejarah. Terimakasih atas bantuan kemudahan yang bapak berikan dalam 

pengurusan setiap admistrasi penyelesaian skripsi. 

6. Ibu Dra. Flores Tanjung, M.A selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi. 

Terimakasih juga atas kesabaran dan bantuan yang telah Ibu berikan 

kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Ibu Lister Eva Simangunsong, S.Pd., MA selaku dosen pembimbing 

akademik penulis sekaligus Dosen Penguji Utama yang membimbing 

penulis dari awal perkuliahan yang menjadi sekaligus menggantikan orang 

tua kandung saya saat melaksanakan perkuliahan. Terimakasih atas segala 

ilmu, arahan dan nasehatnya serta bantuan yang di berikan dalam rangka 

penyempurnaan skripsi ini. 
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8. Seluruh Bapak/Ibu dosen di lingkungan program studi Pendidikan 

Sejarah. Terimakasih atas ilmu, bimbingan serta arahan yang diberikan 

selama peneliti mengenyam pendidikan. 

9. Kepada Bapak Lurah Sondi Raya, Bapak Sahat Saragih terimakasih saya 

ucapkan karena telah memberikan ijin sekaligus sudah menjadi salah satu 

narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kepada Bapak Juni Aris Saragih karena telah bersedia diwawancarai 

untuk menjadi narasumber saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-

banyaknya. 

11. Kepada orang yang sangat saya sayangi yaitu orang tua saya, Bapak St. 

Marde Purba (+) dan Ibu Timbul br Karo terimakasih buat doa dan 

semangat yang selalu orangtua berikan kepada saya. Terimakasih Mak, 

semoga panjang umur dan rezekimu selalu dilimpahkan Tuhan. Aku 

paham bahwa jasa seorang Ibu tidak dapat terbalaskan dengan apapun. 

Oleh karena itu aku selalu mendoakan mu supaya kamu selalu berada 

didialam lindungan Tuhan. Sehat-sehat yaa Mak. 

12. Kepada Kakak-kakak dan abang-abang yang saya kasihi Novita Mariati 

Purba, Elvrida Juliani Purba, Esvina Mariati Purba, Nevria Chrisnauli 

Purba, Redova Dolades Purba dan Elvredi Christiando Purba. Terimakasih 

karena selalu memberi dukungan semangat kepada penulis supaya selalu 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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Semoga kiranya tali persaudaraan kita semakin erat supaya memang benar 

bahwa rumah selalu tempat ternyaman untuk pulang. Aku mengasihi 

kalian. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dimanapun berada. 

13. Kepada sahabat-sahabat saya yang terkasih DEEART Erika Panjaitan, 

Deby Sitanggang, Tiarma Sinaga, Sri Rizky Ananda, dan Rizka Wiani, 

terimakasih karena selalu menjadi tempat ternyaman untuk saling berbagi 

suka dan duka, saling tolong menolong. Semoga persahabatan kita selalu 

terjalin sampai kita tua nanti. 

14. Kepada seluruh rekan seperjuangan kelas A Reguler 2015 terkhusus 

kepada Mhd. Alif, Mhd. Agus,  Salman Lubis dan  Ismail Lubis yang 

selalu bersedia membantu dalam setiap penugasan kuliah dan yang 

senantiasa selalu berbagi suka dan duka. 

15. Kepada Ary Sumbayak, terimakasih banyak karena selama hampir tiga 

tahun terakhir selalu memberikan motivasi dan semangat selama proses 

perkuliahan penulis. Semoga sukses menyertai kita. 

16.  Kepada sahabat saya sejak SMA Yuni Erita Silalahi, terimakasih Nang 

karena denganmu aku bisa bercerita apa saja yang aku mau. Terimakasih 

juga, karena bahkan sampai kuliah pun kita selalu saling mendukung dan 

menjadi pendengar curhat yang baik. semoga sukses menyertai kita, 

sampai bertemu dilain waktu Nang. 
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17. Kepada Vina Cindita Purba, Kelfin Turnip dan Reno Sinurat terimakasih 

karena setia menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Semangat juga buat kalian yaa. 

18. Kepada Risma Saragih teman sekamar sekaligus teman  sejak SD, SMP, 

dan SMA terimakasih karena selalu  bersedia menjadi tempat berbagi baik  

itu suka dan  duka. 

19. Kepada Adha Ridhayani, Ranti Sihole dan Ayu Ramadhani terimakasih 

banyak karena sudah banyak membantu penulis dalam mengurus 

pemberkasan untuk meja hijau.  

 

Medan,   Okteber2019 

Penulis    

 

Elvera chrismiseri Purba 

NIM : 3151121007     
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