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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

 

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil’alamin..Penulis mengucapkan segala puji dan 

syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas izin,berkat, rahmat, nikmat, dan 

petunjuk, pemberi kemudahan dan kelancaran yang tak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kepercayaan Etnis Jawa Mengenai 

Pengobatan Tradisional Penyakit Dompo di Jalan Amal Kecamatan Medan 

Timur” Shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat, semoga mendapatkan syafaat 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, motivasi yang cukup besar, dan bimbingan juga 

peran serta dari 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. Ibu Dra. Nurmala Brutu, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

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

Antropologi Universitas Negeri Medan 
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4. Ibu Dra. Trisni Andayani, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis 

yang sangat baik dalam membangun komunikasi dengan penulis baik via 

telephon, sms maupun bertatap muka secara langsung, beliau juga selalu siap 

sedia membimbing penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi. Beliau 

selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, 

bimbingan, nasihat, dan mendoakan penulis agar penelitian yang dilakukan 

berjalan dengan lancar juga ikut berperan serta dalam hal pengadaan 

referensi untuk penulisan skripsi penulis. 

5. Ibu Supsiloani, M.Si selaku Dosen pembimbing akademik dan sekaligus 

menjadi dosen penguji pertama yang memberikan berbagai motivasi dan 

nasehat baik, serta memberikan kertikan yang membangun kepada penulis, 

juga memberikan berbagai kemudahan dalam menyelesaikan berbagai 

segala urusan perkuliahan  yang berdampak positif bagi penulis.  

6. Ibu Sulian Ekomila, M.Sp selaku Dosen penguji II yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk penulis dalam meminta arahan dan bimbingan 

selama proses penyelesaian skripsi 

7. Bapak Erond L. Damanik, M.Si selaku Dosen penguji III yang memberikan 

saran dan masukan yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh dosen-dosen Pendidikan Antropologi terima kasih telah 

membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta nasihat juga 

motivasi yang diberikan kepada penulis selama penulis duduk dibangku 

kuliah. 
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9. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, yaitu Ayah ( Ir. H. Batu Mahadi 

Siregar ) dan Mamak ( Dyalina Santri ). Terima kasih untuk kasih sayang 

kalian yang tiada terhingga. Terima kasih atas segala doa-doa dan semangat 

yang selalu kalian berikan. Terima kasih untuk dukungan moril dan materil 

selama hidup penulis. Akan selalu penulis ingat pesan ayah dan mamak, 

bahwa ayah dan mamak tidak akan mampu memberikan kami anak-anaknya 

sedikit pun harta maupun tahta sebagai warisan, namun yang ayah dan 

mamak mampu berikan hanyalah pendidikan sebagai warisan. Maka dari 

pendidikan itulah ayah dan mamak berharap kami anak-anaknya mampu 

mencari harta maupun tahta sendiri dalam hidup kami kelak. Kalau ada kata 

lebih dari terimakasih akan penulis sampaikan untuk kalian berdua ayah dan 

mamak. 

10. Teruntuk saudara-saudari  penulis Abang (Rahmad Hidayat Siregar) terima 

kasih untuk dukungan doa dan materilnya. Kedua adik saya tercinta, (Nurul 

Halimatussaqdiah Siregar) terima kasih karena telah berkenan mengantarkan 

dan menemani penulis ke lokasi kantor Kelurahan Pulo Brayan Darat II, adik 

saya terkahir (M. Yazid Al-Fattah Siregar) dan kedua keponakan saya 

(Asyifa) dan (Queenzha) yang senantiasa membangkitkan suasana hati dan 

penyemangat penulis saat menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak untuk 

kasih sayang, doa, dan semangat yang kalian berikan untuk penulis. 

11. Terima kasih untuk Bapak Lurah, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, untuk 

Bapak Sarman selaku Kepala Lingkungan VIII Jalan Amal yang mana telah 
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membantu penulis dalam hal pemberian informasi hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

12. Ibu Sulasih sebagai informan kunci, terima kasih banyak karena beliau 

sangat membantu penulis dalam proses pengerjaan penulisan penelitian 

hingga selesai. Beliau telah menyempatkan waktunya untuk memberikan 

informasi terkait hal yang diteliti oleh penulis. Serta kepada para informan 

yang memberikan penulis informasi-informasi berharga yang membantu 

penulis dalam mengumpulkan data.  

13. Teruntuk sahabat teristimewa penulis yang kurang lebih 4 tahun bersama 

dalam Prodi Pendidikan Antropologi yang senantiasa menemani dan 

mendukung setiap proses perkuliahan sampai peroses penyelesaian skripsi. 

Wiwik Pujiati, Iis Soleha, Raras Yudira, Nurcahayanta Manulang, Purnama 

Sari, dan Amanda Dian Sucia, terimakasih atas kehadiran kalian dalam hidup 

penulis, luar bisa rasanya bisa hidup berteman, bersahabat dan bersaudara 

bersama kalian. Terima kasih untuk bantuan, doa, semangat, kalian kepada 

penulis semoga persaudaraan kita tidak terhenti hanya di 4 (empat) tahun ini 

saja, Amin. 

14. Terima kasih untuk sahabat setia dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi 

Sri Nurjannah Saragih, Lestari Wulandari, Gadis Anastasia, Aulia Hidayah, 

Rahmat Nasution, , Zul Afdilah Yufa, Tri Hardianty. Kalian orang-orang 

yang berdedikasi tinggi dalam hidup penulis selama proses penyelesaian 

skripsi, terima kasih banyak untuk doa dan semangat yang kalian berikan.  
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15. Untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Antropologi 

Stambuk 2012 khsusnya terima kasih banyak atas kesan yang selama ini 

penulis rasakan. Bukannya tidak sering kita berselisih pendapat mau itu di 

dalam kelas ataupun pun luar kelas, mau itu dalam keadaan proses 

perkuliahan ataupun penelitian. Namun kesan yang penulis rasakan tidak 

hanya disitu saja, banyak air mata kebahagian yang sering kita rasakan, 

toleransi, kebersamaan, kekerabatan bahkan persaudaraan antar sesama 

sudah kita bangun selama ini di Prodi Pendidikan Antropologi.  

16. Terima kasih untuk para teman seperjuang PPLT Unimed 2015 di SMA 

PERSIAPAN STABAT. Untuk Yusrika, Leni, Agung, Bella, Tuti, Fitri, 

Karolina, Winda, Rini, Reneng, Bang Rizky, Bang Dedek, Bang Michael, 

Bang Moyo, Bang Fadli, Randy dan terkhusus untuk teman sekamar , Zul 

Afdilah Yufa, S.Pd, Dwi Apriyanda, S.Pd dan Novita Sari Lubis,S.Pd terima 

kasih kesan selama 3 bulan bersama kalian. 

17. Terima kasih banyak kepada Kakanda Ayu Febriyani M.Si dan Diah Utari 

M.Si yang selalu ringan tangan membantu penulis dalam melengkapi berkas-

berkas yang dibutuhkan, selalu memberikan apresiasi atas usaha yang 

dicapai penulis serta memberikan motivasi, semangat dan doa.   

18. Terima kasih kepada adik-adik antropologi yang baru penulis kenal namun 

sudah meninggalkan banyak kesan dan kenangan, Bohal, Purnama , Junita, 

Fadli, Ilham  atas bantuan ,dukungan dan doanya. Terima kasih juga penulis 

ucapkan kepada alumni 2008, 2009, 2010, dan adik-adik stambuk 2013, 

2014 dan 2015 
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Semoga Allah SWT 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 kekurangan di sana-sini dalam 

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala macam kritik 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,  05 September 2016 

Penulis, 

 

 

Juhairiah Utari Siregar 

NIM. 3123122020 

 

 

 

 

 

 


