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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah 

memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan untuk 

menyelesaikan skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Teknik 

Pengobatan Tradisional Penderita Gangguan Jiwa di Desa Bulu Soma 

Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Tidak lupa penulis 

mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW. 

Penyelesaian tulisan ini terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait 

secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa 

dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kepada Almarhum Ayah Alimasir 

Nasution dan Ibu Nurmawati Lubis tercinta yang senantiasa memberikan rasa 

sayang, didikan, materi serta doa yang selalu di panjatkan pada Allah kepada 

penulis. 

Skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk 

meneyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan 

Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan. Penulis 

berharap, dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca 

secara khusus Mahasisiswa Pendidikan Antropologi dan secara umum bagi 

kalangan umum. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini 
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melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas 

Negeri Medan beserta jajarannya. 

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

Universitas Negeri Medan beserta jajarannya. 

3. Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan Antropolgi. 

4. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos, MSP selaku Dosen Pembimbing Skripisi 

yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti 

dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan 

kepada ibu atas waktunya untuk memberikan saran, nasehat dan 

bimbingan kepada penulis. 

5. Ibu Supsiloani M,Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

dosen Penguji I yang telah banyak memberikan saran yang 

membangun kepada penulis mulai perkuliahan hingga penyelesaian 

skripsi. 

6. Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si selaku dosen penguji II yang 

telah memberikan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun 

kepada penulis. 

7. Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si selaku dosen Penguji III yang telah 

memberikan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun 

kepada penulis. 
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8. Seluruh Dosen Pendidikan Antropologi yang telah membagikan 

ilmunya kepada penulis. 

9. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ibu yang sudah 

memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai 

sekarang, Almarhum Ayah, saudara penulis yaitu kak Arnida 

Nasution, kak Norma Nasution, adik Rohima Nasution dan Abang ipar 

serta keponakan penulis yang telah memberikan dukungan, semangat 

serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga 

mungkinskripsi ini tidak dapat diselesaikan. 

10. Kepada abang Mukhlis  terima kasih banyak penulis ucapkan untuk 

semua waktunya yang tidak pernah bosan dan menyerah untuk 

memberikan dukungan, semangat, kepada penulis. Ketika penulis 

merasa jenuh da putus asa tetapi abang selalu menyemangati penulis. 

11. Kepada sahabat-sahabat saya juga Dini Adilla Lubis, Yuyun Trisna 

Yuningsih, Sabda Marbun, Rosida Yanti terima kasih untuk waktu 

kalian selama perkuliahan telah menjadi teman buat penulis yang 

selalu memberikan semangat bagi penulis hingga penyusunan skripsi 

ini. Terima kasih juga buat teman teman semua angkatan 2011 yang 

tidak dapat disebut satu persatu. Kepada kak Ayu Febriani juga terima 

kasih atas bantuannya selama dalam penyusuna berkas mulai dari 

proposal hingga sampai skripsi ini. 

12. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses 

penelitian yaitu bapak Kepala Desa Bulu Soma, bapak Nukman selaku 
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dukun yang memiliki pengetahuan dalam pengobatan tradisional 

penderita gangguan jiwa yang tidak mengharapkan imbalan dari 

penulis, juga terima kasih kepada abang Lali yang setia menemani 

penulis saat dalam mlekukan penelitian, dan juga kepada seluruh 

masyarakat Desa Bulu Soma. 

13. Kepada sahabat terimakasih penulis ucapkan kepada Nuranni 

Handayani Nst ( Kahanggi penulis) yang telah banyak membantu 

dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Penulis berharap 

kita akan bisa berteman hingga kita tua nantinya walaupun jarak yang 

memisahkan kita. Kepada adik-adik saya terima kasih kepada Ayunita 

Lubis dan juga Yusniarti Pulungan 

14. Kepada teman-teman ppl SMA N 1 Air putih Kabupaten Batu Bara 

terima kasih atas kebersamaannya selama 3 bulan,  terima kasih 

kepada kak Raideni Kaloko, Syifa Manik, Ana Kombih, Rani, Novi, 

Meilan, Swanni, Kak Bina, Tika, Pak Lubis, Itok Azrai Pak Raihan, 

Pak Day, Bang Fandhi(alm), dan  Bnag Tondi selaku ketua ppl. 

15. Kepada pihak sekolah SMA N.1 Air Putih terima kasih telah 

memberikan penulis nilai yang bagus sehingga bisa melanjutakan mata 

kuliah sampai skripsi ini, kepada ibu Pitta Uli Sihombing selaku 

pamong, dan juga murid-murid SMA N.1 Air Putih. 
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