
 

 

KATA PENGANTAR 

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, segala puja dan puji kehadirat Allah 

SWT dengan J"idhoNya penulis dapat meny.elesaikan tesis yang berjudul " Tari Melayu 

Sumatera Timur Kajian Tcrhadap Perubahan Fungsi dan Bentuk Pertunjukan". 

Terima kasih yang tiada terhingga pe:nulis ucapkan kepada lbu Prof. Dr. Chalida 

Fachruddirt sebagai Pembimbing l dan Ba.pak Prof. Dr. lbnu Hajar Darnanik, M.Si. 

sebagai Pembimbing II yang tcl.ab meluangkan waktu dan memberi masukan yang 

bermanfaat dalarn menyelesaikan tugas akhir ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen Penguji: Bapak Prof. 

Dr. Usman Pelly, MA, Bapak Prof. Dr. BW!garan A. Simanjuntak dan Bapak Dr. Phil. 

lchwan Azhari , M.S. yang telah banyak memberi masukan dan saran demi kebaikan tesis 

ini. 

Rasa hormat dan terima kasih penulis sarnpaikan kepada Bapak Dr. Phil. lchwan 

Azhari, M.S. sebagai Ketua Prodi. Antropologi Sosial, Rapak Drs. Onggal Sihite M.Si. 

selaku Sekretaris Prodi. Bapak lbu Staf Pengajar di Prodi Ansos. Yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis semasa kuliah. Tiada lupa kepada Bapak Safwin 

Asrudi Rarnbe, S.Pd. yang telah membantu penulis dalarn hal administrasi. 

Terima kasih yang tulus dan tiada terhingga kepada lbu tercinta alm.Nursiah 

Koto, Ayahanda A.Syaifuddin dan lbu Syiami, yang selama ini telah melimpahkan kasih 

sayang , bimbingan dan do'a sehingga penulis dapat seperti sekarang ini.Juga terima 

kasih pada adikku Syainul Erwin , Syainul Edwin, Ujang , Syamsul Sah Alam 

"Jimbo"dan keluarga hesar mamak dan guruku Syumsul Bahri gelar Datuk Bagindo 

Suman. 

Ucapan terima kasih dengan segenap cinta kepada keluarga, Yusnizar Heniwaty 

ibu dari anak-anakku Ghandur Siraj dan Nabila Puti Azzahra yang banyak membantu 

dan berkorban selarna proses penyelesaian lesis ini, tanpa dukungan kalian aku bukan 

apa-apa. 
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Ucapan terima kasih kepada T. Luckman Sinar dan keluarga atas bantuan dan 

kebersarnaan dalarn memelihara dan mengembangkan hudaya Melayu yang pemah 

dijalani selarna ini. 
' 

Para sahabat di "SUARASAMA", yang tiada jemu memberi semangat dan 

mengisi rongga bathin dahun pencarian hidayahNya, lrwansyah Hrp, Ritha Onie 

Hutajulu dan keluarga, semoga ridhoNya tetap membimbing kita. 

Ucapan terima kasih pada saudaraku Nadra, Ijal dan keluarga yang tetap 

memberikan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

Pada semua pihak yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan, diucapkan terima kasih,yang tiada terhingga. 

Dengan segala kcrcndahan hati pcnulis mcnyadari "tiada gading yang tak retak", 

tesis ini jauh dari scmpuma, harapan penulis tesis ini bermanfaat dan menarnbah 

wawasan bagi pcmbaca serta berguna untuk ilmu pengetahuan. 
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