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Kata Pengantar  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-

besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah dari-Nya sehingga 
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motivasi, serta semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala 
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menyelesaikan penelitian ini sampai akhirnya selesai menjadi sebuah tesis. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan masukan, kritik dan saran terhadap proses penyelesaian tesis ini. 

5. Bapak Prof. Usman Pelly, MA, Ph.D selaku narasumber dan penguji I yang telah 

memberikan masukan dan kritik terhadap penulisan tesis ini. 
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6. Bapak Prof. Pujiati, M.Soc, Ph. D selaku narasumber dan penguji II yang telah 

memberikan masukan dan kritik terhadap penulisan tesis ini. 

7. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si selaku narasumber dan penguji III yang telah 

memberikan masukan, kritik dan banyak memberikan penulis informasi mengenai 

kajian antropologi terutama yang berkaitan dengan konflik etnik. 

8. Ibu Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd yang telah mengajarkan kepada penulis banyak hal 

dan memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam pengajaran, penelitian 

serta menjadi tempat diskusi dalam penulisan tesis ini. Pengalaman, informasi dan 

motivasi yang ibu sampaikan sangat berguna bagi penulis. 

9. Ayahanda Drs. H. Zakwan Siregar dan Ibunda Huszaidar yang penulis cintai. 

Terima kasih, karena selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan selalu 

mendoakan penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan 

akhirnya menyandang gelar magister. Semoga senantiasa Ayahanda dan Ibunda 

dalam lindungan dan limpahan berkah Allah SWT, selalu diberi kemudahan rezeki, 

kesehatan dan umur yang berkah. Tiada kata yang mampu penulis ucapkan untuk 

mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan 

Ibunda selain ucapan syukur karena telah terlahir ke dunia ini. 

10. Terima kasih kakak, Abang dan adikku Zikrina Nizmi Siregar, Indra Lesmana 

Sitorus dan Zahir Ghufron Siregar, karena selalu memberi dukungan, motivasi, dan 

semangat kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. 

11. Terima kasih Hanifah Afni Harahap dan Abang Isnaini yang telah banyak 

membantu, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian 

tesis ini. 



v 

v 

12. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Prodi Antropologi Sosial Pascasarjana 

Universiats Negeri Medan yang telah banyak memberikan pengetahuan dan 

pengalaman penelitian kepada penulis. 

13. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan penulis banyak informasi dan sumber yang 

berkaitan dengan konflik etnik ini. 

14. Terima kasih kepada teman-teman Prodi Antropologi Sosial stambuk 2015 yang 

telah memberikan banyak informasi dan pengalaman yang telah kita alami bersama-
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