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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan, karena dengan berkah dan 
 

limpahan  rahmat  serta  hidayahNya,  sehingga  Tesis  yang  berjudul  “POLA ASUH ANAK 

PADA KELUARGA YANG IBUNYA BERPROFESI GURU  (Studi  Kasus  di Siturituri 

Desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Kabupeten Samosir ” ini dapat penulis selesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah,  

oleh  karena  itu  tidak  tertutup  kemungkinan  dalam  penyusunan  Tesis  ini terdapat 

kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat 

membangun guna kesempurnaan Tesis ini. Proses penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari 

berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada 

pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang 

dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, 

baik material maupun moril. 

Olehnya   itu   dalam   kesempatan   ini   izinkanlah   penulis   mengucapkan 
 

terimakasih  kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di 

Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.  

2.  Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Medan 

beserta seluruh stafnya.  

3.  Dr. Hidayat, M.Si., selaku Ketua Prodi Antropologi Sosial, dan sekaligus sebagai 

pembimbing I juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, 

membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian Tesis ini.  

4.  Dr. Togar Nainggolan, sebagai pembimbing II juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, 

yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian Tesis ini.  

5. Prof. Usman Pelly. M.A, Ph.D, selaku penguji dan banyak memberi masukan kepada penulis 

sehingga tesis ini dapat lebih baik, dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah Antropologi 

Ekonomi, yang memberi inspirasi bagi penulis untuk mengkaji tentang modal sosial.  

6.  Dr. Ratih Baiduri. M.Si, selaku penguji dan banyak memberi masukan kepada penulis 

sehingga Tesis ini dapat lebih baik.  

7. Dr. Ros Ramadhana , M,Si., selaku penguji dan banyak memberi masukan kepada penulis 

sehingga Tesis ini dapat lebih baik.  

8. Seluruh staf pengajar (dosen) dan staf pegawai di lingkup Pascasarjana Prodi Antropologi 

Sosial Universitas Negeri Medan.  



9. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda  J. Sitorus dan ibunda E. Manurung  yang telah 

mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta 

pengorbanan tiada henti.  

10. Suami  tercinta , Maruli Sibarani, S.Pd, dan anak-anak kami Linggom Samuel Sibarani, dan 

Banggar Tua Jonatha n Sibarani 
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             Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam Tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin! 

Sekian dan terimakasih.  
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