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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan banyak keberkahan, kenikmatan, dan petunjuk serta kemudahan yang 

tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Ritual 

Pada Makam Datuk Darah Putih Di Kelurahan Aur Kecamatan Medan 

Maimun Kota Medan” Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis 

hadiahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW di mana syafaatnya 

selalu diharapkan di yaumil akhir kelak. 

 Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Sains pada Program Studi Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan. 

Selama penyusunan tesis ini tentunya 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 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Teristimewa untuk kedua malaikat tanpa sayap saya, Daddy (Ir. Syahrial 

Amri) dan Mommy (Yustina Iriany) terima kasih teramat besar untuk 

segala yang kalian lakukan dan kalian berikan sehingga sampai detik ini 

penulis dapat menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini dengan tepat waktu. 

Terima kasih untuk nasihat, waktu, motivasi, dan bimbingan yang selalu 

kalian berikan. Selalu siap sedia kapan pun dan menjadi paket hemat super 

lengkap. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa. Thank you for being the 

most wonderful parents in the world and being the most valuable treasure I 

have today, tomorrow and forever. My life without prayer and all your 

efforts both of you’re nothing. I love you more than anything. You are my 

everything. 

2. Bapak Prof. Dr. Usman Pelly, M.A, Ph.D. selaku pembimbing I yang telah 

banyak membimbing penulis, membantu untuk pengadaan referensi, dan 

selalu meluangkan waktunya mulai dari masa perkuliahan hingga tesis ini 

selesai. 
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3. Bapak Dr. Phill. Ichwan Azhari, M.S. selaku pembimbing II serta dosen 

semasa perkuliahan yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis 

ini, banyak memberikan ide dan motivasi, membantu dalam hal pengadaan 

referensi, serta selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis mulai 

dari penelitian hingga selesainya tesis ini. 

4. Bapak Dr. Fikarwin Zuska, M.Ant selaku penguji I serta dosen semasa 

perkuliahan yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 

5. Bapak Dr. Erond L. Damanik, M.Si selaku penguji II serta dosen semasa 

perkuliahan yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si selaku penguji III yang telah banyak memberi 

masukan dan saran terhadap tesis ini. 

7. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku ketua Program Studi Antropologi Sosial. 

8. Rekan-rekan penulis di Program Antropologi Sosial angkatan 2017 

Syuhady, Desy, Yanti, Lifzen, Dian, Bang Tri, Kak Dhita, Mas Dedi, 

Bang Fai, Adnin, dan Bang Rizky. 

9. Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

10. Bapak Dr. Syamsul Gultom, SKM. M.Kes. Rektor Universitas Negeri 

Medan periode 2019 – 2023. 

11. Kepada Staff dan Jajaran Balai Arkeologi Sumatera Utara yang telah 

memberikan informasi terkait penelitian penulis. 

12. Kepada Staff dan Jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kota 

Medan yang telah membantu dalam hal administrasi. 

13. Kepada Staff dan Jajaran Kecamatan Medan Maimun yang telah 

membantu dalam hal administrasi. 

14. Kepada Staff dan Jajaran Kelurahan Aur yang telah membantu dalam hal 

administrasi dan pengadaan data selama proses penelitian penulis 

berlangsung. 

15. Adinda Ayu Oktaviani, S.E. yang telah membantu penulis untuk 

menyiapkan perlengkapan tesis ini . 

16. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini. 
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Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan 

dan semoga segala kerja keras dalam penyelesaian tesis ini kelak dapat 

bermanfaat bagi seluruh pihak. penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu segala macam kritikan dan 

saran yang membangun penulis terima sebagai suatu bentuk perbaikan. Semoga 

Allah SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Medan,       November 2019 

Penulis, 

 

Gadis Anastasia 

NIM. 8176152006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


