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Puji beserta syukur dari hati yang ikhlas penulis tujukan kehadirat Allah S.W.T.,
sebagai ucapan dan ungkapan syukur atas kasih sayang, petunjuk, dan kesempatan yang
masih diberikan-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis
untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Master of Sains (M.Si) dalam
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telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam keselamatan semoga disampaikan kepada
Rasulullah S.A.W., kepada seluruh sahabat dan keluarganya (allahumma sholli wasalim
alaih).
Penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan yang diberikan
selama penyusunan hingga penyelesaian akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa
terima kasih setinggi-tingginya kepada guru kami Dr. Phil Ichwan Azhari,MS, Dr.Hidayat
Msi yang telah berkenan membimbing penulis menyelesaikan tulisan ini .
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh keluarga besar penulis, ibunda,
ayahanda, mertua, dan keluarga besar lainnya yang telah memberikan motivasi kepada
penulis agar menyelesaikan perkualiahan dengan sukses. Ucapan terima kasih teristimewa
ditujukan kepada suami tercinta Ikhsan suheri, yang selalu sabar dan mau mendengarkan
keluh kesah selama menjalin waktu-waktu panjang dalam perkuliahan, anak mama terkasih
Atthaya dan si bayi yang baru lahir Alvira , yang harus merelakan terbaginya perhatian
penulis dan berkurangnya kasih sayang karena waktunya terus diambil selama menyelesaikan
perkuliahan studi ini.
Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,
terima kasih untuk kontribusinya. Terima kasih juga penulis haturkan untuk seluruh civitas
akademika Program Pascasarjana Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Negeri
Medan, akan selalu diingat jasa baik yang diberikan selama ini. Serta seluruh civitas
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doa dari kawan-kawan, apa yang penulis usiahakan tentu tidak berjalan sebagaimana
diharapkan.
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