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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrohim  

 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan banyak keberkatan, nikmat kesehatan, dan petunjuk yang tidak 

terhingga. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa penulis sampaikan kepada 

sang suri tauladan umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 

para sahabatnya, semoga penulis kelak mendapatkan syafa’at dari beliau 

(Allahumma shalli ‘ ala muhammad wa ali muhammad). Amiin. 

Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul 

“Kepercayaan Masyarakat terhadap Praktik Magis di Situs Pancur Gading 

(Pemandian Putri Hijau) Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli 

Serdang” dengan lancar. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk 

memeroleh gelar magister sosial pada Prodi Antropologi Sosial Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas 

perhatian dan peran serta kepada: 

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

- Bapak Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas 

Negeri Medan dan segenap fungsionaris. 

- Ayahanda Prof. Dr. Usman Pelly, MA., P.hD yang telah berkenan 

membimbing dalam kesibukan berkaryanya.  
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- Bapak Dr. Phil Ichwan Azhari, MS selaku ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi dan pembimbing tesis saya, terima kasih untuk ilmu-ilmu, 

pengalaman, dan ide Bapak untuk penelitian saya.  

- Bapak Prof. Robert Sibarani, MS selaku penguji I yang saya anggap 

pembimbing pula, sebab berkat arahan beliau, beberapa kekurangan dalam 

tesis ini dapat pula saya perbaiki.  

- Bapak Dr. Fikarwin Zuska, M.Ant selaku Penguji II, terima kasih untuk saran-

saran yang sangat membantu dalam rangka memperbaiki tulisan saya. 

- Bapak Dr. Deny Setiawan, M.Si selaku Penguji III, terima kasih pula atas saran 

– saran pengembangan dan pendalaman grand theory nya, pak.  Kepada para 

pembimbing dan penguji-penguji saya, dengan penuh kerendahan hati, saya 

berdoa semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah kepada bapak-bapak 

dan keluarga. Amiin. 

- Kedua orang tua yang penuh kasih, ayahanda Sutrisno dan Ibunda Siti Ramlah, 

bilamana ada kata lain selain ‘terima kasih’, pastilah kata tersebut tertuju pada 

kalian, sosok – sosok hebat dalam hidup saya. Orang tua yang senantiasa 

mendukung, bahkan tak meninggalkan nama saya dalam setiap doa-doa indah 

mereka. Segala kelancaran dalam hidup ini, pastilah atas ridho keduanya. Gelar 

ini adalah pencapaian saya untuk langkah awal membahagiakan ibu, bapak, 

dan adik-adik. Semoga allah mempermudah, melancarkan, dan menjadikan 

keberkahan atas setiap niat baik saya untuk membahagiakan keluarga. Amiin. 
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- Adik-adik saya yang luar biasa, Dian Mitri Pramudara, Rizki Deka Frastya, 

Ade Pratiwi, dan Egie Nugraha, terima kasih banyak yang sayangnya kakak. 

Semoga kesuksesan dan keberkahan selalu bersama kita. Amiin. 

- Para bapak ibu dosen di Prodi Antropologi Sosial Program Pascasarjana 

Unimed, saya haturkan banyak terima kasih atas ilmu – ilmu yang telah 

dibagikan. Semoga segala yang diberikan, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat 

bagi saya dan orang lain. Amiin. 

- Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dan segala jajarannya, 

terima kasih telah mengizinkan saya menjalani studi ini. 

- Ibu Dra. Puspitawati, M.Si, Ibu Dr. Nurjannah, M.Pd, Ibu Dra. Trisni 

Andayani, Kak Noviy Hasanah, M.Hum, Ibu Sulian Ekomila, MSP, Ibu Murni 

Eva Marlina, M.Si, dan Ibu Supsiloani, M.Si, bu Dr. Rosramadhana, M.Si, Kak 

Dr.Leylia Khairani, M.Si dan bapak-bapak dosen di Prodi Pendidikan 

Antropologi, terima kasih atas kemurahan hati, kebaikan dalam materi dan doa 

kepada saya, memberi nasehat, petunjuk, ilmu pengetahuan dan dukungan yang 

luar biasa pula. Pak Erond L.Damanik, M.Si dan Mas Agung Suharyanto, M.Si 

terima kasih telah memberikan bantuan peminjaman buku. Semoga Allah 

melindungi bapak ibu dalam kebaikan. Amiin. 

- Seluruh narasumber, terima kasih atas kesediaan dan bantuan yang luar biasa 

dalam penulisan tesis ini.  

- Kepada Abangda Dedi Andriansyah, S.Pd, M.Si, terima kasih untuk kesabaran 

dan dukungan yang luar biasa. Setelah pencapaian gelar ini, semoga Allah 
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semakin memudahkan rezeki kita dan meridhoi niat kita melangkah ke arah 

yang lebih baik. Amiin. 

- Keluarga besar SMK PAB 2 Helvetia, khususnya Bapak Kepala Sekolah, 

Bapak Drs. Ahmad Nasution, M.Si, ibu guruku tersayang alm Ibu Hariatik, 

S.Pd dan Mami Anita M.Nur, S.Pd, terima kasih untuk setiap doa dan 

dukungan yang pernah diberikan. 

- Icha dan Ecy yang meski sudah sibuk dengan urusan keluarga masing-masing, 

tetapi masih sempat memberi dukungan dan doa, ayu sampaikan terima kasih 

banyak kawan.  

- Kawan-kawan seperjuangan di S2 Ansos Unimed, khususnya Diah Utari 

Prasetia, bang Darwin H Tambunan, pak Maruli Sibarani, bang Ismail, meski 

sama-sama sedang berjuang, tetapi masih menyempatkan waktu membantu 

penulis dengan penuh rasa ikhlas. Semoga kita mampu memberi kontribusi 

yang berarti dalam perkembangan ilmu antropologi dan pendidikan 

antropologi.  

- Adik-adik S1 Pendidikan Antropologi FIS Unimed, terima kasih telah memberi 

dukungan dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan, terkhususnya untuk 

Lestari Chen dan Wiwik Pujiati,  makasih yang adik-adik kakak yang hebat 

atas keluangan waktu dan kontribusi yang sangat berarti. Semoga Allah 

membalas kebaikan kalian sayang. Amiin.   

Kiranya semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membalas segala 

kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang 
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membangun, akan penulis terima sebagai perbaikan yang positif. Semoga Allah 

SWT meridhoi tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

Amin ya Rabbalalamin. 

       Medan, April 2016 
Penulis 
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