
 
 

KATA PENGANTAR  

 

 Kalimat pertama segala puji syukur yang sangat teramat dalam kepada 

kehadirat ALLAH SWT, yang telah mana menciptakan kehidupan di dunia ini 

beserta segala isinya dan memberikan kita manisnya iman dan memberikan kita 

kebebasan untuk menghirup udara segar dan dapat berkarya. Selawat 

berangkaikan salam kita sanjungkan kehadirat ALLAH SWT, Nabi Muhammad 

SAW yang telah berjuang untuk umatnya. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan 

kasih sayangnya sampai di akhirat kelak. Amin.  

 Adapun judul penelitian ini adalah “Eksistensi Seni Pertunjukan 

Tradisional Kuda Lumping Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa”. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa 

Bangun Rejo dan para pemuda-pemudi untuk terus melestarikan kesenian kuda 

lumping agar dimasa mendatang tidak hilang. Dalam melakukan penelitian ini 

terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang pastinya disengaja maupun tidak 

disengaja dan yang tidak diketahui oleh penulis. Untuk itu kepada semua yang 

membaca hasil penelitian ini diharapkan kerjasamanya dalam memberikan kritik 

dan saran untuk dapat menyempurnakan penelitian ini agar lebih baik.  

 Untuk penyelesaian skripsi ini, maka banyak orang yang terlibat 

didalamnya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Baik yang membantu secara 

materi dan non materi. Ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah 

membantu dan memotivasi saya sehingga skripsi ini selesai, yakni :  



 
 

1. Ucapan terima kasih saya kepada ALLAH SWT yang telah memberikan 

ridho, rahmat dan karnuianya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan waktu yang tepat.  

2. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya 

Purwanto dan ibu saya Boinem yang selalu mendukung saya dalam 

berbagai bidang, sehingga saya dapat menikmati pendidikan hingga 

sampai saat ini dan menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.  

3. Ucapan terima kasih kepada abang saya yaitu Iswayudi, ST yang sangat 

mensuport saya selama ini dan telah banyak membantu baik secara materi 

maupun non materi.  

4. Ucapan terima kasih kepada narasumber saya saudara Windi Setiawan, 

Bapak Tarkem dan Kakek Samino yang selama ini telah banyak 

memberikan informasi dan data-data, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

5. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Drs. Payerli Pasaribu, M.Si, 

selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan 

arahan selama dalam pembuatan skripsi hingga selesai.  

6. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu Dra. Trisni Handayani, M.Si, selaku 

dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama ini.  

7. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu Dra. Nurjannah, M.Pd, selaku ketua 

jurusan Pendidikan Antropologi yang telah banyak memberikan motivasi 

dan arahan kepada saya.  



 
 

8. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu Rosramadhana, M.Si sebagai dosen 

penguji yang telah banyak motivasi kepada saya.  

9. Ucapan terima kasih saya kepada ibu Sulian Ekomila, S.Sos, M.SP sebagai 

dosen penguji saya.  

10. Ucapan terima kasih saya kepada para dosen Pendidikan Antropologi 

beserta pegawai jurusan yang telah banyak membantu selama perkuliahan.  

11. Ucapan terima kasih saya kepada bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

beserta staf dan pegawainya di Fakultas Ilmu Sosial.  

12. Ucapan terima kasih saya kepada bapak Rektor Universitas Negeri Medan.  

13. Ucapan terima kasih saya kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya 

cintai.  

14. Ucapan terima kasih saya kepada sahabat-sahabat yang amat saya sayangi 

yaitu Fitriadi, Dedi Ardiansyah, Eka Darliana, Arida Rangkuti, Erma 

Yunita, Arti Galuh, dan Robi Suhendra yang selalu mendukung dan 

memotivasi saya.  

15. Ucapan terma kasih saya kepada teman-teman Antropologi yaitu Alfi 

Syahrin Sitorus, Pebriandi Sitohang, Riadi Syahputra, Rinanda Rahayu, 

Nia Adria, Yossi Pratiwi Tanjung, Desi Amanda, Eka Priyanti, Elvina dan 

lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

16. Ucapan terima kasih saya kepada teman-teman PPL SMA Nusantara 

Lubuk Pakam yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada 

saya. 



 
 

17. Ucapan terima kasih saya kepada semua keluarga yang telah memberikan 

dukungan kepada saya.  

18. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dikertas ini.  

 

Medan,     Agustus 2012 

Penulis  
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