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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

semesta alam, yang senantiasa memberikan banyak keberkatan, kenikmatan, dan 

petunjuk serta kemudahan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perubahan Rangkaian Ritual Thaipusam 

di Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar Pada Etnik Tamil di Kota Medan”. 

Shalawat berangkaikan salam juga tidak pernah lupa penulis hadiahkan kepada 

junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, 

semoga mendapatkan safaat di yaumil akhir kelak. Amiin.  

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis 

banyak sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mendapatkan semangat, 

motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak serta peran serta berbagai pihak 

dalam penulisan ini. oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Medan.  

2. Bapak Dr. H. Restu, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas 

Negeri Medan.  
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3. Ibu Dra.Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi sekaligus dosen penguji II yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk penulis dalam meminta bimbingan dan arahan.  

4. Ibu Noviy Hasanah, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 

membantu penulis dalam proses pembimbingan skripsi. Beliau bersedia 

meluangkan waktu kapan dan di mana saja bagi penulis untuk memberikan 

bimbingan serta arahan. Memberikan nasihat, semangat dan senantiasa selalu 

mendoakan penulis agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar.  

5. Ibu Supsiloani, M.Si selaku dosen penguji I sekaligus pembimbing akademik 

yang banyak memberikan masukan, semangat serta kritikan membangun yang 

berguna untuk penulisan skripsi ini.  

6. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku penguji III yang memberikan saran dan 

masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen-dosen  Pendidikan Antropologi terima kasih telah membimbing 

dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat dan semangat yang 

diberikan kepada penulis, terkhusus kepada Ibu Rosramadhana, M.Si dan Ibu 

Murni Eva Rumapea, M.Si yang bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan inspirasi dan masukan terbaik dan terima kasih Ibu yang telah 

meminjamkan buku-buku terbaiknya kepada penulis.  

8. Bapak N.Kanagasabay Selaku wakil ketua kuil Sree Soepramaniem 

Nagarattar yang telah memberikan informasi serta telah mengizinkan penulis 

untuk mengadakan penelitian. Beliau telah menyempatkan waktunya kapan 

saja kepada penulis untuk membagikan informasi terkait dengan penelitian 
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yang penulis lakukan. Serta kepada para Informan yang telah memberikan 

penulis informasi-informasi berharga yang membantu penulis dalam 

mengumpulkan data. Bapak Krisna,  bapak Silen, bapak Manan, Ibu R. Silva 

Santi, Ane Terna dan Ane Kiren Kumar selaku pandita kuil Sree 

Soepramaniem Nagarattar dan Ane Sad Agustin Ganesha Putra S.PdH, Ane 

Magen, Saravenan dan seluruh pihak kuil yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. 

9. Abah (Alm. Nazaruddin) dan Mamak (Asiyah), terima kasih yang teramat 

sangat untuk segala usaha yang telah kalian lakukan terutama untuk Mamak 

sehingga dapat mengantarkan penulis sampai mencapai gelar sarjana. Terima 

kasih atas segala doa, dukungan moril dan materil serta semangat kerja 

kerasnya selama ini yang menjadikan itu sebagai inspirasi dalam hidup penulis 

dan semoga penulis bisa menjadi manusia pekerja keras seperti orang tua 

tercinta. Takkan ada yang bisa membalas segala jasa dan pengorbanan yang 

kalian lakukan buat penulis. Hanya untaian doa yang dapat penulis panjatkan 

semoga Allah SWT senantiasa kiranya selalu memberikan kesehatan, 

kekuatan dan selalu melindungi orang tua penulis tercinta. Amiin 

10. Teruntuk saudara-saudari penulis Salbiah (kakak), Ibnu Chaidir Solin (abang 

ipar), Fauziah (kakak), Said Idris (abang ipar), Hari Sandi (abang), Fadly 

(abang), Desimawaty Tafona’o (kakak ipar) dan Akbar Sanjani Solin, Desi 

Kunata Solin, Ridhika Hanafi Solin, My Friend Solin, Fajar Oktafani Solin, 

M. Rehan Al- Ikhsan, Nadia Safira (keponakan) yang selalu memberikan doa 
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dan semangat penulis. Kalian adalah saudara-saudaraku yang hebat, Semoga 

kebahagiaan selalu menyertai keluarga kita. Amiin 

11. Untuk keluarga besar Jupri Efendi Lubis dan keluarga Dame Depari serta 

keluarga abangda Syahrul Sultan Bagindo terima kasih penulis haturkan atas 

dukungan baik secara moril ataupun materil yang diberikan kepada penulis 

dan keluarga, semoga Allah SWT senantiasa selalu mencurahkan rezeki yang 

berlimpah, kebahagiaan serta kesehatan selalu untuk keluarga abangda. 

12. Sahabatku Opung Jabier (OPJ) Osi Karina Saragih, Siti Yuni Fadlina Amin, 

Desyanti Girsang, Abet Nego Terkelin Bangun, Giot Marito Marbun, Victor 

Sinaga, Mei Santi Napitupulu, dan Febhy Rizki Tanjung yang selalu 

memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis tetap semangat 

dalam penulisan ini. Semoga persahabatan ini tetap langgeng sampai 

kapanpun. Juga kepada Safri Lubis yang telah bersusah payah membantu 

penulis menemani penelitian seharian dan mengantarkan penulis pulang 

hingga larut malam untuk mendapatkan data dan dokumentasi foto-foto untuk 

keperluan penelitian. Kepada Ilham Ilahi, Jojor Anna Theresia Nababan, 

Sabda Marbun, Indah Permata Sari, Sri Sundari, Rafika Amelia Lubis, Dini 

Adillah Lubis, Ayu Lusoi Siburian, Nova Sembiring, Leo Situmorang, Ateng 

Nainggolan, Abdus Salam, Ahmad Afandi dan kawan-kawan 2011 Semoga 

kita kelak akan menjadi manusia yang berguna dan berhasil di masa yang akan 

datang. Amiin 
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13. Kakanda Ayu Febriyani S.Pd yang telah membantu penulis dalam mengurusi 

berkas-berkas yang dibutuhkan serta berbaik hati meminjamkan buku kepada 

penulis. Fira Gustina Tanjung S.Pd  dan Salvina Andria Harahap yang telah 

memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan 

kepada alumni 2008, 2009 dan 2010, adik-adik stambuk 2012, 2013 dan 2014 

di Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

14. Kepada rekan-rekan Remaja Mesjid Islamiyah terima kasih atas semangat, 

dukungan serta doanya sehingga penulis mampu menjalankan segala hal 

terkait dengan penulisan ini. Semoga kiranya Allah SWT melindungi dan 

mempermudah segala hal yang kita perbuat. 

Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan. 

Dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat 

bermanfaat bagi seluruh pihak. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan disana-sininya dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala 

macam kritikan dan saran yang membangun penulis terima sebagai  sebuah 

bentuk perbaikan. Semoga Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat 

bermanfaat bagi semua pihak. 

Amin ya Rabbal’alamin. 

     Medan, 30 Juli 2015 

     Penulis 

 

     Agus Riyaf 

     NIM. 3111122002 


