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KATA PENGANTAR 

 

Tiada daya dan upaya penulis untuk menyelesaikan tulisan ini selain 

campur tangan dari mu yang maha rohman dan rohim Allah SWT. Puji dan 

syukur penulis panjatkan kehadirat mu ya Allah yang maha memiliki ilmu. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Perubahan Sosial 

Budaya Transmigran Sunda Di Dusun Berata Desa Transmigrasi Pir Sus II Alue 

Punti Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang dengan baik. Yang mana Tesis ini 

disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister 

Sosial (M.Sos) pada Program Studi Antropologi Sosial Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan. 

”Orang tuaku bilang aku harus berusaha untuk masa depan ku kelak. 

Namun aku lakukan ini semua dengan susah payah untuk membahagiakan orang-

orang  tersayang penulis” Yaitu engkau ibuku Siti Rukmi dan bapak ku  Suma, 

terimaksih untuk lautan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, buat ibu ku 

Drs. Endang asmarani dan bapak Drs. Amril Yuzam. Terima kasih atas kasih 

sayang dan semangat yang selalu diberikan. Semua teteh penulis, sukmariah, siti 

nurohmah, sulaemah, mahdiah, rohanah, terimaksih untuk kasih sayang, 

perhatian, dan pengertian yang tercurah untuk penulis, merepotkan kalian dengan 

semua kemanjaan penulis. 

Teristimewa kepada tambatan hati, yang terkasih dan tersayang Asnawi 

Husen suami penulis, terimaksih telah memberi cinta dengan banyak warana dan 

rasa dalam kehidupan ini sehingga membuat hidup penulis lembih berwarana. 

Memberi penulisan dukungan dengan cinta materi, Terima kasih sudah iklas 

terabaikan karena studi ini. Untuk anak ku tersayang Muhamad Baihaqi, yang 

selalu menjadi motivasi dan penyemangat untuk penulis dalam menjalani hari, 

terimakasih buah hati yang selalu memberi kebahagian. 

 

 



 v 

 Dan penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya, antara lain kepada: 

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

Medan beserta stafnya. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd  selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan beserta stafnya. 

3. Bapak Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S  selaku dosen pembimbing I dan 

kepala Program Studi Antropologi Sosial  yang telah banyak memberikan 

bantuan kepada penulis, berupa waktu, motivasi, semangat serta saran 

sejak awal sampai akhir penulisan, terima kasih untuk kesabaranya bapak. 

4. ibu Dra. Pujiati, M.Soc, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak 

memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat, waktu dan motivasi, serta 

semangat, terimaksih ibu telah membimbing dengan sabar dan penuh kasih 

sayang. 

5. Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Antropologi 

Sosial dan juga selaku narasumber tesis yang telah banyak memberikan 

bantuan dan saran yang sangat membantu penulis dalam penulisan tesis ini  

6. Bapak Dr. Deni Setiawan,M.Si. Selaku narasumber tesis yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis, berupa saran dan masukan 

yang sangat membantu penulis. 

7. Bapak Prof. Usman Pely, MA, Ph.D. Selaku narasumber tesis yang telah 

banyak memberikan bantuan kepada penulis, berupa saran dan masukan 

yang sangat membantu penulis . 

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

9. Kepada Rekan-Rekan Program Studi Antropologi Sosial Angkatan 2013 

khususnya kelas A. Daud, Edo, Anis Amalia, Eka Darliana, Pak Ridlo, 

Elfransisco, Yosi Pratiwi, syafitri tambunan,  Dedi Adriansyah 

10.  Teristimewa untuk adinda-adinda yang manis Yosi Pratiwi dan Syafitri 

tambunan yang selalu siap untuk berbagi cerita, dalam ilmu dan kisah 

hidup, ketika terawa dan bersedih, mendengarkan keluh kesah penulis, 

Terima kasih telah menjadi teman terbaik penulis dan adik-adik termanis, 

melewati suka dan duka, saling memberi semangat, dukungan, serta saling 

berbagi ilmu dan kerja sama. Terima kasih telah member waran dalam 
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kehidupan penulis 

11.  Dan terimakasih juga untuk,  Dedi Adriansyah, yang selalu siap 

membantu dan mendukung penulis, menjadi penyemangat, dan pendengar 

bagi penulis, teman berjuang dalam mengahadi proses dalam 

menyelesaikan pendidikan ini. 

12.  kepada  Eva Yeni Ginting, Sandri Batubara dan adik  Eka, Dan, Putri. 

Serta teman teman dari intansi, Eva Auli, elita, Muamar, Nurasiah, 

Yusnidar, Syrifah Leli dan Gita sari dan Intan Yuliani, dan teman teman 

yang tak bisa penulis tuliskan satu persatu, terimasih atas dukunganya. 

Dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih telah menjadikan hari-hari penulis menjadi lebih berwarna. 

 

Semoga kebaikan yang mereka berikan mendapat imbalan dari Allah 

SWT. Masih sangat banyak kekurangan di dalam penulisan tesis ini yang 

mana penulis sadari hal itu merupakan kodrat nya penulis sebagai manusia. 

dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca khususnya Program Studi 

Antropologi Sosial. 

 

        Medan, 09 September  2015  
        Penulis 

 

 

        Sumiyati 

        NIM. 8136151009 


