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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim 

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan banyak nikmat yang tidak terhingga. Shalawat berangkaikan salam  

juga tidak lupa peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan para sahabat, semoga kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin. 

Atas izin Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Stereotip Melayu Malas dan Pengaruhnya pada Etos Kerja (Studi Deskriptif 

Mengenai Masyarakat Melayu di Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras 

Kabupaten Batubara). Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus atas 

perhatian dan peran serta kepada: 

 Rektor Universitas Negeri Medan Bapak Prof. Syawal Gultom, M.Pd 

 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd, dan segenap 

fungsionaris Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 

 Ibu Dra. Puspitawati, M.Si selaku ketua Program Studi Pendidikan Antropologi 

dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi. Beliau banyak memberikan 

masukan dan motivasi peneliti agar cepat menyelesaikan skripsi ini. 

 Ibu Sulian Ekomila, MSP sebagai dosen pembimbing akademik dan penguji I 

yang turut membantu dan memberikan motivsi peneliti dalam  menyelesaikan 

skripsi ini. 
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 Ibu Dra. Nurjannah, M.Pd sebagai dosen penguji II yang telah memberikan 

masukan, semangat dan arahan agar penulisan ini terselesaikan dengan baik. 

 Bapak Drs. Tumpal Simarmata, M.Si sebagai dosen penguji III yang telah 

memberikan motivasi, masukan dan arahan kepada peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 Ibu Dr. Rosramadhana Nasution, M.Si yang terus menyemangati dan 

memberikan dukungan kepada peneliti, dan seluruh dosen pengajar Program 

Studi Pendidikan Antropologi FIS UNIMED yang telah memberikan ilmunya 

kepada peneliti. 

 Bapak Muhammad Khoirul selaku Kepala Desa Nenassiam yang telah 

membantu memberikan informasi dan telah memberikan izin penelitian kepada 

peneliti. 

 Bapak Syamsul Bahri selaku BABINSA di Kecamatan Medang Deras yang 

telah memberikan informasi dan masukan kepada peneliti selama penelitian 

tersebut. 

 Bapak Unus, Bapak Supardi, Bapak Abdul Khodir, Bapak Riduan, Bapak 

Nashir, Bapak Hamami, Ibu Evi, dan Ibu Asnit yang dengan senang hati, 

ramah, dan sabar telah bersedia memberikan informasi baik lisan maupun 

tulisan yang sangat berguna bagi peneliti dalam penulisan skripsi ini. 

 Bapakku Suryadi dan Ibuku Samini, terima kasih yang tak terhingga atas ridho 

bapak dan ibu  kepada ananda sehingga ananda dapat mencapai gelar sarjana. 

Tanpa ridho, doa, dan motivasi dari orang tuaku, ananda tidak mungkin sampai 

mencapai titik ini, semoga doa bapak dan ibu tetap mengantarkan ananda ke 
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jalan kesuksesan dunia akhirat, dan dapat memberikan kebahagiaan dalam 

keluarga kita. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi orang 

tuaku tercinta. Amin. 

 Adikku Muhammad Nur Fahri, Cindy Tri Lestari, dan Wahyu Permana Putra 

yang selalu memberi senyum semangat dan membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini. Kalian adik-adikku yang luar biasa. Semoga kesuksesan selalu 

bersama kita. Amin. 

 Abangda Suhermanto, S.Pdi, Rudi Nauli, S.Pdi, dan Kakanda Umi Kalsum, 

S.Pd yang senantiasa menemani, memberi dukungan, mendoakan, dan 

membantu peneliti dalam proses penulisan skripsi ini. 

 Sahabatku dikampus Rizqa Mulya Sari Lubis, Hanna Melina Siboro dan Surya 

Dirja, dan juga sahabatku dirumah untuk Pramita, Aminah Zuhroh, Karina 

Adira yang telah memberikan senyum semangat, mendoakan, dan memberikan 

motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsinya. Semoga 

persahabatan kita tidak akan habis di makan waktu dan kita bisa terus menjalin 

silahturahim sampai anak cucu nanti. Amin. 

 Teman seperjuanganku Ricad Michel Sihombing, Teny Sipayung, Ida Ayu 

Lanti Sinaga, Lestari Wulandari, dan Remina Tarigan yang terus memberikan 

semangat, dukungan, dan motivasi untuk tidak mudah putus asa dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita. Amin. 

 Teman-teman stambuk 2012 baik yang konsesntrasi antropologi maupun 

konsentrasi sosiologi, abanda dan kakanda stambuk 2008, 2009, 2010, dan 

2011 serta adinda stambuk 2013, 2014, 2015 terima kasih atas dukungan dan 
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doa dari semuanya. Terkhusus kepada kakanda Ayu Febriani, M.Si yang telah 

banyak membantu peneliti dalam menyiapkan berkas-berkas untuk persyaratan 

skripsi ini. Stambuk 2013 Purnama Sari, Muhammad Fadli Hasibuan, dan 

Muqni Kartika. Stambuk 2014 Anastasia Rima Juliana, Lin Ariani, Ilham 

Candra, Hanipah Yansari dan Majida Alfi Efendi terima kasih untuk dukungan, 

motivasi, doanya dan semangatnya. 

 Teman-teman PPLT SMK Negeri 1 Meranti terkhusus kepada Irvansyah, Diah 

Mutiara Putri, Evi Junalisah, Chanra Arliani, dan Erlina Simanjuntak yang 

telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangatnya kepada peneliti untuk 

tidak putus asa dan menyerah dalam menyelesaikan skripsinya. Semoga 

pertemanan kita tidak akan putus sampai anak cucu nanti. Amin. 

 Semua yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat dituliskan satu-satu. 

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun, akan 

peneliti terima sebagai perbaikan yang positif. Semoga Allah SWT meridhoi 

tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Robbalalamin. 

Medan,  11 April 2016 
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