
KATA  PENGANTAR 

 

Syukur  Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas  rahmat  dan 

karunianya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: “ Strategi Adaptasi  

Transmigran  Jawa  dengan  Penduduk  Lokal di desa Teluk Panji IV Kampung  Rakyat  

Labuhanbatu Selatan”. Shalawat dan salam dihadiahkan kepada  junjungan  Nabi besar 

Muhammmad  SAW,yang mana syafaatnya kita harapkan di yaumaul mahsyar kelak. 

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh  gelar  

Magister Sains, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, baik isi tekhnik 

penelitian,maupun nilaiilmiahnya,mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. 

Oleh sebab itu,dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritikan. 

Maka kesempatan penulis menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan 

penulis. Karena doa, restu, nasehat dan dorongan mereka peneliti bisa menyelesaikan 

studi perkuliahan. Peneliti berdoa semoga mereka selalu dalam kesehatan dan 

lindungan Allah SWT, semua jerih payah dan pengorbananmu tidak akan bisa peneliti 

balas. 

2. Keluarga kecil peneliti  suami tercinta Bambang Hertanto S.Pd. dengan sabar 

mendukung dan membantu peneliti hingga menyelesaikan perkuliahan ini. Buah 

hatiku Lua’ilik Mussofa Hijriyah, Ibnu Qoyyim sebagai penyemangat hidupku. 

Meraka  telah rela kehilangan di tinggal peneliti  beberapa hari dalam seminggu 

selama masa perkuliahan. Semoga  nantinya mereka bisa  menjadi anak-anak yang 

sholeh dan sholekhah dan bisa membanggakan kedua orangtuanya . 
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3. Bapak   Dr. Syamsul Gultom, S.KM. M.Kes.  selaku  rektor  Universitas           

Negeri  Medan. 

4. Bapak  Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.pd. selaku  Direktur  Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak  Dr. Hidayat, M.Si. selaku  kepala Program Studi Antropologi Sosial dan juga 

selaku narasumber  tesis yang  telah banyak  memberikan dan saran  yang  sangat  

membantu  penulis  dalam  penulisan tesis ini. 

6. Bapak  Prof. Usman  Pelly, M.A., Ph.D. selaku  dosen  pembimbing  I yang  telah 

memberikan  pengarahan,bimbingan ,motivasi dan waktunya kepada  penulis  dari  

awal sampai  akhir  penulisan tesis. 

7. Bapak  Dr. Phil. Ichwan  Azhari , M.S. selaku dosen pembimbing  II  yang telah  

memberikan  bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta  meluangkan waktunya 

yang padat dengan kegiatan, dari awal hingga akhir penulisan tesis. 

8. Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi  Antropologi  Sosial 

dan juga selaku narasumber tesis telah banyak membantu   memberikan  masukan, 

pengarahan, waktunya kepada penulis dalam penulisan tesis dan proses sidang tesis 

dengan penuh kesabaran. 

9. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku narasumber tesis yang telah banyak 

memberikan masukan, saran, yang sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis 

hingga selasai. 

10.  Bapak/Ibu Dosen dan Staf Tata Usaha Program Studi Antropologi  Sosial. 

 

Iv 

 

 



11.  Kepada Rekan-Rekan Program Studi Antropologi Sosial Angkatan 2016. Pak Edi 

Suhartono, Faisal Irawan, Riza Utomo, Agata Muroisa, Kak Dumora Jeny, Desyanti 

Girsang, Osi Karina Saragih, Kak Tince Siboro, Gomgom Manurung, Fakhri 

Muliawan Situmorang. 

12.  Dosen-dosen penulis lain yang ada di Prodi Antropologi Sosial    Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada 

peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Medan. 

Akhirnya kata peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan jika ada pihak yang terlewatkan mendapatkan ucapan 

terimakasih, penulis mohon maaf. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan 

menjadi tambahan pengetahuan bagi yang membacanya. 

 

 

Medan, 7 November 2019 
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