
KATA PENGANTAR 

Puji dan syukukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai 

guru. Dia adalah roh, firman dan kasih sebagai sumber kebenaran sejati yang memberikan 

rahmat dan tuntunanNya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik, walaupun menelan 

waktu, tenaga, pikiran dan materi serta moral yang tinggi. Tesis ini adalah salah satu persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa yang hendak mengakhiri studinya pada program 

Pascasarjana setingkat magister. 

Tesis ini diberi judul: Perubahan Budaya Etnik Simalungun Dalam Upacara 

Perkawinan Adat ( Ibagas Dear ), dirancang  dan disusun dengan tiga tujuan, yaitu: pertama, 

mendeskripsikan upacara perkawinan adat (ibagas dear) etnik Simalungun secara ideal di 

Kecamatan Panombeian Panei. Kedua, menguraikan terjadinya proses perubahan upacara 

perkawinan adat (ibagas dear) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei.  Ketiga 

menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan upacara perkawinan adat 

(ibagas dear) etnik Simalungun di Kecamatan Panombeian Panei. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode penelitian kualitatif ( qualitatitive research ) yang menghasilkan data deskriftif 

yang bersumber dari subjek penelitian sebagai gambaran yang cermat mengenai individu. 

Di dalam penulisan tesis ini, penulis cukup banyak mendapat bimbingan dari para 

Bapak / Ibu dosen dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak dan secara khusus kepada Bapak Prof. 

Dr.Robert Sibarani,MS. Selaku pembimbing 1, Bapak Dr.phil.Ichwan Azhari,MS. Selaku 

pembimbing 2 yang telah  penuh semangat dengan segenap waktu dan pikiran membantu 

mengarahkan penyelesaikan tesis ini.  Selain itu, juga penulis ucapkan terimakasih kepada 

pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. H.Abdul Muin Sibuea,M.Pd 



selaku Direktur Program Pascasarjana dan Bapak Dr.phil.Ichwan Azhari,MS, selaku ketua 

Program Studi Antropologi Sosial, yang selalu siap menampung keluhan serta memberikan 

pemecahan masalah kepada semua mahasiswa. Penulis menyampaikan terimakasih kepada 

rekan-rekan mahasiswa, Ibu Camat Kecamatan Panombeian Panei, Ibu Sannur Sianipar,S.Sos 

yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi-informasi diwilayah yang Ibu pimpin 

beserta dengan jajarannya. Demikian juga kepada informan Bapak Kamin Sinaga, Bapak Kanon 

Sipayung, Bapak Hasomalan Purba, Bapak Lensudin Sumbayak,SE., Ibu Ronauli Purba, Ibu 

Rospita Purba, Bapak Pdt. Drs. Radesman Sitanggang,M.Si dan informan yang lain yang tidak 

penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas informasi yang diberikan. 

Penyelesaian tesis ini adalah atas Doa, pengertian, kesetiaan,perjuangan yang tulus dan 

dukungan yang tak ternilai harganya dari istri tercinta Hotmaita Saragih Garingging,SE, dan 

generasi penerus dan cita-citaku keempat ananda tersayang, Gerhard Sipayung, Margaret 

Sipayung, Widya Sipayung dan Elisabet Sipayung, penulis mengucapakan terimakasih yang 

seting-tingginya. Tesis ini penulis persembahkan sebagai salah satu wujud nyata perjuangan kita 

bersama dan terimakasih buat ananda dan istri yang saya kasihi. Kepada Bapakku Sobiter 

Sipayung dan Ibuku Epelina Rajagukguk, Doamu yang sangat tulus  dan tak ternilai harganya. 

Engkau telah memberikan didikan pada anakmu untuk mencerdaskan generasimu, semoga 

Bapakku dan Ibuku bahagia di hari-hari tuamu melihat niomba pakon pahompumu. 

Tak ada gading yang tak retak, tesis ini tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan 

kemampuan  penulis mengerjakanya. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang konstruktif dari pembaca terhormat demi untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis 

ini dapat bermanfaat bagi kalangan  pembaca dan  pengembangan ilmu pada umumnya.  

JON HENRI SIPAYUNG 


