
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Syukur Alhamdulillah tidak  pernah bosan penulis mengucapkan segala puji 

dan syukur kepada Allah SWT atas izin, berkat, nikmat, petunjuk, pemberi 

kemudahan, dan kelancaran yang tak terhingga sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “Kearifan Lokal Marsialapari Petani Salak 

Desa Sibangkua Angkola Barat Tapanuli Selatan”. Sholawat berangkaikan salam 

dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Rasullah Muhammad SAW, yang mana 

syafaatnya diharapkan di Yaumul 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 

teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat keterbatasan pengetahuan, dan 

pengalaman. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritikan. Maka pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

 Bapak H. Ridwan Antoni dan Ibu Hj. Anni Erlina, M.Pd. tercinta yang 

melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis. Terimakasih yang tak 

terhingga atas cinta kasih bapak dan ibu berikan kepada penulis. Terimakasih 

atas segala doa, dukungan moril, materil dan semangat kerja kera susaha bapak 

dan ibu sehingga dapat menghantarkan dan menyelesaikan pendidikan penulis 

sampai starata 2 kini. Terimakasih telah memberi pengalaman hidup yang luar 

biasa berharga melalui pendidikan sebagai alat fikir penulis. Karena 

bagaimana pun penulis tidak akan bisa dan mampu membalas segala jasa dan 

pengorbanan yang bapak dan ibu lakukan buat penulis. Hanya untaian doa 

yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT senantiasa kiranya selalu 

memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dan selalu melindungi 

orang tua penulis. Kalian sangat istimewa bagi penulis. 



 Kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dengan 

berbagai macam proses. Semoga berkah Allah selalu menghampiri tetap 

menjadi diri sendiri serta layaknya manusia yang sesungguhnya dan terus 

belajar belajar belajar sampai nanti. 

 Bapak Dr. Syamsul Gultom,M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

 Bapak Prof. Bornok Sinaga, M.Pd sebagai Direkur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Antropologi 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan serta sebagai Pembimbing Pertama 

yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis. 

 Bapak Prof. Ibnu Hajar, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Tesis kedua. Penulis 

mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang telah bapak 

berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal hingga 

penyelesaian tesis serta motivasi kehidupannya. 

 Bapak Prof. Usman Pelly, MA, P.hD selaku Narasumber Pertama atau Penguji 

yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi penulis selama proses ujian 

berlangsung. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak. 

 Bapak Dr. Tappil Rambe, S.Pd, M.Si selaku Narasumber Kedua atau penguji 

yang telah banyak member motivasi dan arahan yang bijaksana selama proses 

penulisan tesis. 

 Ibu Dr. Ratih Baiduri, M.Si selaku Narasumber Ketiga atau penguji yang telah 

banyak membantu dan memberi inspirasi bagi penulis. 

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

Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu dan berbagai cerita 

pengalaman hidup kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di 

Universitas Negeri Medan. 

 Rekan seperjuangan kerabat Antropologi Sosial 2017 PPs Universitas Negeri 

Medan Kakak dan Abang semua. Kak Dhita, Kak Yanti, Kak Dian, Kak Gadis, 

Bang Fai, Bang Amed, Bang Lifzen, Bang Tri, Bang Rizky, Bang Dedi, dan 



Bang Syuhadi. Semoga kesehatan dan kesuksesan cita serta cinta kita selalu 

hampiri kita semua. Saya yang paling bungsu menyayangi kamu semua. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga segala kerja keras dalam 

penyelesaian tesis ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. 
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