
i 
 

Kata Pengantar 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

berkat dan kasih karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik.  

Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalm menyelesaikan studi di 

Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan  Dalam memenuhi persyaratan maka penulis telah menyusunya dengan 

judul “pengaruh migrasi etnis Jawa terhadap budaya etnis Simalungun di desa 

Bah Jambi II, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Penulis berharap 

tulisan in bisa bermafaat kepada semua pihak yang membacanya baik untuk 

tujuan pemahaman maupun untuk penelitian lebih lanjut. Meskipun demikian, 

penulis juga berharap untuk diberikan saran masukan yang baik dan berguna agar 

menjadi lebih. 

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya melibatkan berbagai pihak. Maka 

penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya serta 

dukungan yaitu kepada : 

1. Bapak Rektor Unimed, Prof.Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.S 

2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Dr. H. Restu M.S 

3. Ibu ketua Prodi Pendidikan Antropologi FIS Unimed, Dra. 

Puspitawati, M.Si yang telah membimbing di dalam mengikuti 

perkuliahan. 

4. Bapak Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S, yang  menjadi dosen 

pembimbing akademik saya terimkasih buat semuanya. 



ii 
 

5. Dra.Trisni Andayani, M.Si sebagai dosen pembimbing Skripsi yan 

telah banyak memberikan pikiran kritis dan ilmu yang sangat 

berkualitas dan motivasi demi tercapainya karya ilmiah ini. Terima 

kasih bu, semoga Ibu selalu sukses dalam setiap aktivitas.  

6.  Bapak Drs. Tumpal Simarmata M.Si dan Ibu Supsiloani, M.Si sebagai 

dosen penguji. Terima kasih atas saran dan masukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang berada di Prodi Pendidikan 

Antropologi FIS Unimed, atas didikan dan pengajaran yang semakin 

berkembang. 

8. Kepada Bapak Sujarni selaku informan kunci saya, tanpa kenal lelah 

mengantar ke lapangan dan memberi data yang banyak, seluruh 

informan yang sudah dicantumkan namanya di lampiran, semoga sehat 

selalu dan dilimpahkn rejeki melalui tanaman padinya. 

9. Bapak Tasimin dan Kak Murni, selaku Kepala Desa dan Sekretaris 

desa yang telah bersedia mengizinkan saya meneliti di daerahnya dan 

data-data kependudukan. 

10. Bapak saya St.M.Saragih dan Ibu P.Simaringga, terima kasih atas 

dukungan doa dan materil yang disediakan. Kepada Abang dan kakak 

saya yang selalu memberi semangat yang luar biasa. 

11. Teman Paduan Suara Eklesia, Decision Band dan KMPS yang selalu 

memberi semangat dan doanya.  



iii 
 

12. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang seperjuangan di Prodi 

Pend.Antropologi 2009 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

You Are So Special.  

13. Abangda dan kakanda Pend. Antropologi 2008, adinda Pend. 

Antropologi 2010, 2011, 2012, terima kasih atas doanya . 

14. Teman Paduan Suara Eklesia, Decision Band dan KMPS yang selalu 

memberi semangat dan doanya. 

15. Teman-teman PPL-T SMA N.I Galang atas kerjasama dan semangat 

solidaritas. 

16. Teman dekat penulis dalam penulisan skripsi ini (Muklis, Sisriyani, 

Happy, Zulfina ) yang selalu mendukung dalam suka dan duka 

penulisan skripsi ini.  Sanina saya Mika yang selalu memberi 

semangat, terimakasih untuk selama ini. 

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut 

serta dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

 

 

Medan,    Juli 2013 

 

 
Devi Windu Saragih 
NIM. 309 122 014 
 
 

 


