
 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

 

Alhamdulillah...Tidak pernah bosan penulis mengucapkan segala puji dan 

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

dan kelancaran yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul : “Pergeseran Ketoprak Dor Sebagai Salah Satu Upaya Dalam 

Mempertahankan Identitas Etnis Jawa Deli Di Dusun VII Desa Sei Mencirim 

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”.   

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad 

SAW berserta keluarga dan para sahabat. 

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta semangat, motivasi, bimbingan, dan 

partisipasi dari berbagai pihak dalam penulisan ini. Oleh karenanya, pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 

Universitas Negeri Medan. 

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

dosen penguji pertama sekaligus pembimbing akademik yang memberikan 



 
 

berbagai motivasi kepada penulis serta memberikan kemudahan dalam 

menyelesaikan  segala urusan perkuliahan yang berdampak positif bagi penulis.  

4. Ibu Dr. Nurjannah, M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi, yang sangat 

komunikatif terhadap penulis sehingga memberikan energi yang baik bagi penulis 

agar terus bersemangat dalam menyelesaikan studi di Pendidikan Antropologi. 

Beliau selalu bersedia meluangkan waktu kapanpun dan di mana saja bagi penulis 

untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan penulisan skripsi 

ini. Selalu memberikan nasehat, semangat dan senantiasa mendoakan penulis agar 

penelitian yang dilakukan berjalan lancar. 

5. Bapak Drs. Waston Malau, MSP selaku penguji II yang telah bersedia 

meluangkan waktunya untuk penulis dalam meminta arahan dan bimbingan. 

6. Supsiloani, M.Si selaku penguji III yang memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen pendidikan Antropologi terima kasih telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat serta nasehat dan semangat yang 

diberikan kepada penulis, terkhusus kepada Mas Agung Suharyanto, M.Si yang 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan berbagai informasi terkait 

penelitian penulis, membantu mendokumentasikan penelitian dan memberikan 

informasi tentang judul-judul buku sebagai sumber referensi penulis.  

8.  Bapak Jumaidi selaku ketua sanggar Ketoprak Dor yang telah memberikan 

informasi serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian. Beliau 

telah menyempatkan waktunya kapan saja kepada penulis untuk memberikan 



 
 

informasi terkait penelitian yang penulis lakukan. Serta kepada para informan 

yang memberikan penulis informasi-informasi berharga yang membantu penulis 

dalam mengumpulkan data.  

9. Mas Triwahjuono Harijadi selaku ketua komunitas Jawa Deli yang selalu 

mengabari penulis ketika ada pertunjukkan ketoprak dor yang akan tampil. 

10. Kedua orangtua penulis, Bapak (Riduan) dan Mamak (Yunarti),  terima kasih 

yang tak terhingga atas cinta kasih yang teramat sangat bapak, mamak berikan 

kepada penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan moril dan materil serta 

semangat kerja keras dan usaha bapak, mamak sehingga dapat menghantarkan 

penulis sampai mencapai gelar sarjana. Semua yang bapak, mamak lakukan  demi 

penulis selama ini, menjadikan itu motivasi penulis. Semoga penulis bisa 

menyenangkan bapak, mamak, menjadi bekerja keras yang penuh semangat 

seperti orangtua penulis tercinta. Karena bagaimanapun penulis tidak akan ada 

bisa membalas segala jasa dan pengorbanan yang bapak, mamak lakukan buat 

penulis. Hanya untaian doa yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT 

senantiasa kiranya selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan selalu melindungi 

orang tua penulis terkasih. Amin. Kalian teristimewa bagi penulis. 

11. Teruntuk saudara-saudari  penulis Yudi Triyoga (Abang) Beby Kesuma (Abang) 

Suci Aswati (Kakak), Yusna Hara (Kakak Ipar) Syarial (Abang Ipar) terima kasih 

penulis haturkan atas segala doa dan dukungannya. Terkhusus kepada Riki 

Handoko (Abang), Licunli Juniarti (Kakak) dan Tri Intan Purnama Sari (Adek) 

Terima kasih teramat sangat atas semua bantuan materi, dukungan, nasehat dan 



 
 

semangat serta doa yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih kepada 

keponakan penulis yang ganteng, cantik dan imut-imut Agung Prayoga, Gilang 

Ramadhanu, Algojali, Eby, Syifa Handoko, Ihfazna Asyifa Handoko, Rafa 

Handoko, dan Putri mereka yang selalu dirindukan penulis. Kalian adalah 

saudara-saudaraku yang hebat dan luar biasa, yang sangat penting dan teramat 

cinta penulis kepada kalian.  

12. Abangda Nanda dan Delfi Adriansyah (Ako) yang pertama kali memberikan 

semangat untuk terus melangkah mencapai pendidikan S-1, menemani penulis 

ujian SBMPTN di UNIMED, dan selalu mendoakan penulis bahkan meluangkan 

waktu untuk diskusi soal dunia perkuliahan. Semoga kiranya Allah SWT 

melindungi dan mempermudah segala hal yang ingin ako dan abangda Nanda 

capai. Amiin.  

13. Oom Mariadi dan Ibu Sri Ulina Sembiring orangtua penulis di Patumbak yang 

selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, motivasi dan membantu penulis 

selama kuliah. Abang Amri Maulana yang selalu kakak sayang. Sungguh, penulis 

sangat sayang dan cinta pada kalian. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan 

rezeki yang berlimpah, kebahagiaan serta kesehatan untuk keluarga Oom. Amiin. 

14. Keluarga besar Nenek Marina yang selalu memberikan nasehat dan selalu 

mengajari penulis untuk menjadi perempuan yang soleha.  

15. Evi Depari Sembiring (sepupu) yang selalu menemani penulis menyelesaikan 

tugas kuliah, memberikan dukungan, nasehat, doakan bahkan menjadi teman 

berantam di rumah. Makasih ya Evi Petet, kakak selalu sayang Evi. Semoga Allah 



 
 

SWT selalu memberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam berproses 

mencapai semua yang kita cita-citakan. Amin. 

16. Untuk keluarga besar Depari Sembiring yang senantiasa mendoakan dan 

mendukung penulis serta memberikan nasehat pada penulis. 

17. Untuk Oom Afdul Munif Lubis (Tobing) dan Ibu Nurla Manis Barasa yang selalu 

meluangkan waktu untuk mengantar jemput penulis selama seminggu, waktu 

penulis pertama kali masuk kuliah, memberikan nasehat, dukungan baik secara 

moril ataupun materil kepada penulis. Hanya ucapan makasih yang dapat penulis 

haturkan untuk semua yang kalian berikan pada penulis. Penulis sayang kalian. 

18. Keluarga besar abangda Agus di Deli Tua membantu penulis mempersiapkan diri 

saat ujian SBMPTN, memberikan dukungan, motivasi dan mengajari kiat-kiat 

lulus ujian. Penulis sangat merindukan kalian.  

19. Abangda Juhendri Chaniago yang tak pernah bosan menemani penulis melakukan 

penelitian. Membimbing, memberikan saran,  dukungan, semangat dan doa 

kepada penulis. Serta teman berantam ketika diskusi. Terima kasih penulis 

haturkan kepada abangda. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, 

kemudahan rezeki dan kelancar atas setiap perencanaan yang ingin dicapai. 

20. Untuk keluarga kedua penulis di Medan Ibu (Rosmani), Ayah (Zulkarnaen 

Chaniago) dan Kakak (Desmayenti Chaniago) yang selalu memberikan kasih 

sayang, penuh perhatian, nasehat dan dukungan serta doa kepada penulis. 

21. Kepada kak Wah yang sudah selalu memotivasi dan mendukung penulis. 

Memberikan nasehat agar menjadi orang yang sukses dan mendoakan penulis. 



 
 

22. Sahabatku Sri Nurjannah Saragih, Aulia Hidayah, Ricard Michael Sihombing, 

Amanda Dean Sucia, Wiwik Pujiati, Purnama Sari, Juhairiah Utari, Surya Dirja 

yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa sehingga penulis tetap 

semangat dalam penulisan ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang hebat dan 

sukses di kemudian hari. Semoga persahabatanku dengan kalian selalu adem ayem 

sampai anak cucu. Novalita Sandi, Raras Yudira, Nurtati Sianipar, Nonni Alfanita 

Sarumaha, Sinta Gaarfa, Gadis Anastasya, Janwilson Sitanggang, yang selalu 

memberikan semangat lewat BBM. Terima kasih untuk semua kawan-kawan 

stambuk 2012 yang turut berperan atas pencapaian sarjana penulis. Semoga kita 

kelak menjadi manusia yang berguna dan berhasil di masa yang akan datang. 

Amin. 

23. Kakanda Ayu Febriyani S.Pd selalu ringan tangan membantu penulis  melengkapi 

berkas-berkas yang dibutuhkan, selalu memberikan apresiasi atas usaha yang 

dicapai penulis serta memberikan motivasi dan semangat. Dirinya menjadi 

motivasi dan inspirasi penulis. 

24. Abangda Agus Riyaf yang tak pernah bosan menyemangati, memotivasi, dan 

menjadi inspirasi untuk semua mahasiswa Antropologi. Kebaikan hatinya, 

kemudahan langkahnya untuk membantu penulis, dengan selesainya skripsi ini 

penulis ucapkan terimakasih. 

25. Kepada Abangda Iwan Lalang yang sudah berkenan membantu menghantarkan 

penulis mengambil surat balasan dari kantor Kepala Desa Sei Mencirim.  



 
 

26. Terim kasih kepada adik Sahat Nainggolan, Bohal, David, Hendra, Bangun, dan 

Junita (2013) atas bantuan, dukungan dan doanya. Terima kasih juga penulis 

ucapkan kepada alumni 2008, 2009, 2010, adik-adik  2012, 2013, dan 2014. 

27. Kepada teman-teman PPL (Lusiana Anjulina Tanjung, Titi Wahyuni, Sri Devi 

Hariyati, Mentari Nur Sa’adah, Yohana, Suri Khairunisa, Zerni Siregar, Nurjanah, 

Yeyen, Abang Muhammad Tasnim, Togar Kevin Sihite, Izom Hulala, 

Wildansyah, dan Dilpan) yang sangat pengertian dan berbaik hati membantu 

penulis selama PPL. Terkhusus kepada Elfy Syahfitri liliputku tercinta dan Siska 

Ranti adek jilbab besarku. Makasih teramat sangat untuk semua yang udah kita 

lakukan bersama-sama selama 3 bulan. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga 

segala kerja keras dalam penyelesaian skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh 

pihak. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di sana-sini dalam 

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala macam kritik dan saran yang membangun 

penulis terima sebagai sebuah bentuk perbaikan. Semoga Allah SWT meridhoi tulisan 

ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

Amin ya Rabbal’alamin 

      Medan, 20 Januari 2016  

       Penulis 

 

Lestari Wulandari  

Nim.3123122039 


