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ABSTRAK 

 

Febriani Melfania Pasaribu, NIM. 3133122013, Tahun 2017. Judul Skripsi : 

Filosofi Anakkon Hi Do Hamoraon Di Au Kaitannya Dengan Etos Kerja 

inang-inang Pardekke Di Jalan Balam Kota Sibolga. 

 

Penelitian ini mengenai Filosofi Batak Toba yaitu anakkon hi do hamoraon di au 

kaitannya dengan etos kerja inang-inang pardekke yang berjualan di Pasar Ikan 

Jalan Balam Kota Sibolga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar 

belakang perempuan Batak Toba bekerja sebagai inang-inang pardekke, etos kerja 

inang-inang pardekke dalam bekerja, fungsi dan kaitannya filofosi anakkon hi do 

hamoraon di au terhadap etos kerja inang-inang pardekke dalam bekerja di Pasar 

Ikan Jalan Balam Kota Sibolga. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengamati dan 

menggambarkan keadaan suatu fenomena dan aktifitas yang dilakukan oleh 

inang-inang pardekke dalam bekerja di Pasar Ikan Jalan Balam Kota Sibolga. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara observasi dengan 

mengandalkan penglihatan untuk mengamati segala kegiatan yang dilakukan 

inang-inang pardekke dalam bekerja, wawancara yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan teknik in depth intervew terhadap inang-inang 

pardekke. Penelitian ini mendapatkan keterangan bahwa beragamnya yang 

melatar belakangi perempuan Batak Toba bekerja sebagai inang-inang pardekke. 

Inang-inang pardekke tersebut bekerja dengan sangat gigih dan maksimal karena 

etos kerja mereka yang dipengaruhi oleh filosofi anakkon hi do haomaron di au 

sehingga untuk memperjuangkan pendidikan anak-anaknya mereka mewujud 

nyatakan dari sikap mereka bekerja, yang jujur, bertanggung jawab, berintegritas, 

penuh rasa syukur, kerja keras penuh semangat. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa etos, motivasi, dan tujuan inang-inang pardekke bekerja adalah untuk 

kesejahteraan keluarga, meneruskan pendidikan anak-anaknya hingga lulus 

perguruan tinggi, dan memperjuangkan biaya pendidikan anak-anaknya dan 

benarlah bahwa filosofi anakkon hi do hamoraon di au berkaitan dengan etos 

kerja inang-inang pardekke yang bekerja di Pasar Ikan Jalan Balam Kota Sibolga. 
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