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KATA  PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa yang 

senantiasa menyertai dan memberikan rahmat yang begitu besar sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul Persepsi Etnis Jawa Terhadap 

Kekuatan Magis: Jimat Buluh Perindu (Studi Kasus di Jln. Mawar Gang Keluarga II 

Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. Shalawat beruntaikan salam juga 

tidak pernah lupa penulis hanturkan untuk baginda Rasullah SAW beserta keluarga 

dan para sahabatnya, semoga kelak mendapatkan safaat dari beliau. Tulisan ini 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan. 

Penulis berharap tulisan ini bisa bermanfaat 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, karena penulis menyadari bahwa penulisan ini 

masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima 

bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Antropologi sekaligus penguji III yang memberikan perhatian dan 

dukungannya kepada mahasiswa/mahasiswi stambuk 2012 dalam menyusun 

skripsi 

4. Bapak Drs. Waston Malau selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat 

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

5. Ibu Sulian Ekomila, S.Sos, M.SP selaku Dosen Pembimbing Akademik dan 

penguji I yang senantiasa membimbing penulis selama perkuliahan. 

6. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah 

memberikan masukan dan bimbingan untuk menjadikan tulisan ini lebih baik. 

7. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Antropologi terima kasih atas ilmu, 

pengalaman dan motivasi selama ini 

8. Ayahanda Hamdan, S.Pd dan Ibunda Mahdiah terimakasih teramat dalam 

karena sudah membesarkan serta mengantarkan penulis sampai mendapatkan 

gelar S.Pd ini. Terimakasih juga atas segala doa, kasih sayang serta dukungan 

moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan selalu 

melindungi bapak dan mamak.  
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9. Teruntuk saudara – saudari penulis Kakanda Eka Julia syafitri S.Pd dan 

Abangda Sumaji Java serta Kakanda  Dwi  Rizki Prihatini S.Pd dan Abangda 

Muharlen Sikumbang terimakasih banyak atas segala doa, motivasi, bantuan 

materi maupun nonmateril serta dukungan yang tiada henti hingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih juga penulis ucapkan 

kepada “partner in crime” keponakan – keponakan penulis Abimanyu dan 

Fatih yang sudah mewarnai hari – hari penulis. Dan terimakasih juga untuk 

Sepupu generasi terakhir keluarga Efendi, Rizky Adinda yang sudah menjadi 

sepupu baik budi serta menjadi sahabat dimanapun penulis berada, Semoga 

angan dan impianmu terkabul dek. 

10. Ibu Sri serta keluarga sebagai informan kunci penulis. Beliau sangat banyak 

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga selesai. Beliau 

telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi terkait hal yang 

diteliti kepada penulis. Serta kepada para informan yang memberikan penulis 

informasi-informasi berharga yang membantu penulis dalam mengumpulkan 

data. Terimakasih banyak atas informasi serta waktunya. 

11.  Kepada sahabat – sahabat yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan 

penulis, Rada Kurniati, Betti minati yang sudah espede duluan, Nur Emilia 

ningsih, Khairunnissa terimakasih banyak atas canda tawa serta teman 

berbagi penulis dalam suka maupun duka selama ini dan untuk Alm.Putra 

Fajar Bahari terimakasih banyak atas semuanya Rest In Peace put semoga 

kau tenang disana. Dan untuk anak IPS yang penulis sayangi dan sedikit 

banggakan  deni, mila, boim, Julian, imam, mariani dan lainnya  terimakasih 
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atas dukungan serta motivasinya semoga mimpi anak IPS dapat terwujud 

nantinya.  

12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang penulis cintai evi Junalisah, Leli Pitria, 

robiatul adawiyah yang sudah espede duluan, aulia, riri, tari, donna, limah, 

riska, midah yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa sehingga 

penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.Terimakasih juga 

untuk semua kawan-kawan stambuk 2012 semoga ilmu yang sudah kita dapat 

selama perkuliahan dapat bermanfaat nantinya salam Satu Sama Bersaudara. 

13. Teman-teman alumni satu kost Jl.Taud yang merangkap sebagai tetangga di 

Stabat K’kiki, K’jeni, K’Gina, tari dan warni walau sudah alumni kosan tapi 

kita tetap keceh dimanapun kita berada. terimakasih selalu memberikan 

motivasi dan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini 

oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun, akan penulis terima 

sebagai perbaikan yang positif. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan 

semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. 

 

Medan, 11 Agustus 2016 

Penulis 
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