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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan 

anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Antropologi 

Sosial UNIMED Medan. Adapun penulisan tesis ini disususn dengan judul 

“Strategi Adaptasi Kelompok Etnik Batak Toba di Tanah Alas ( Studi Kasus 

di Desa Terutung Mbelang Kutacane).” 

Selama proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Ketua Prodi  Pasca Sarjana 

Antropologi Sosial UNIMED. 

2. Bapak Prof. Dr. Usman Pelly, M.A., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing 

I yang telah banyak membantu dan mengarahkan, memberikan saran 

serta kritik dalam menyempurnakan tesis ini, sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Terima kasih pak . 

3. Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari selaku Dosen Pembimbing kedua saya 

dalam menyelesaikan tesis saya, saya mengucapkan terima kasih atas 

bantuannya pak.   

4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai Pasca Sarjana Antropologi 

Sosial UNIMED. 
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5. Masyarakat desa Terutung Mbelang Kutacane yang telah membantu 

memberikan infomasi dalam menyelesaikan tesis ini. 

6. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai 

Ayahanda  Pdt T.Hutahaean, STh, Ibunda L. br Napitupulu sebagai 

rasa hormat dan sayang serta dukungan, kesabaran yang diberikan 

sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi pahlawanku, aku sayang 

kalian :). 

7. Kepada kakak-kakak saya, kak ester dan kak lidia, serta kepada adik-

adik saya adventa, esli dan kurniawan. Mereka adalah saudara/i saya 

yang selalu menyemangati saya dan menjadi sahabat yang setia di 

setiap kehidupanku. Terima kasih semua. 

8. Kepada teman-teman saya stambuk 2015 Pasca Sarjana Antropologi 

Sosial UNIMED yang selalu bersama-sama menjalani perkuliahan, 

saya tidak akan melupakan kenangan pertemanan kita yang dimana ada 

canda dan tawa yang selalu menghiasi pertemanan kita.  

9. Kepada orang-orang yang menyayangi saya dan yang saya sayangi, 

dimanapun berada, terimakasih saya ucapkan atas motivasi yang 

diberikan dalam penyusunan tesis ini.  

Tuhan memberkati semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

dalam penyusunan tesis ini. 
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Pada tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan baik dari 

segi isi maupun bahasanya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya 

yang membangun untuk dapat meningkatkan kuliatas dan menyempurnakan tesis 

ini. Harapan penulis semoga informasi yang ada dalam tesis ini bermanfaat dan 

juga menginspirasi untuk kita semua. 

 

Medan, Desember 2017 

Penulis 

 

       Agnes Novianti Permata Sari Hutahaean S.Sos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


