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FEINCE ADENOLA. NIM: 3133322001. Judul Skripsi: Anakhon Hi do 

Hamoraon di Ahu (Studi Penerapan Nilai-nilai Filosofi Pengasuhan anak 

pada Enam Keluarga Single Mother di Desa Lawe Kesumpat Kecamatan 

Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara). Program Studi Pendidikan 

Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2018. 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana upaya ibu tunggal 

(single mother) di desa Lawe Kesumpat Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten 

Aceh Tenggara memenuhi kebutuhan hidup keluarga yakni dirinya dan anak-

anaknya setelah berpisah dengan suaminya, (2) untuk mengetahui kesulitan-

kesulitan apa saja yang dihadapi ibu tunggal (single mother),penerapan nilai 

filsafah dalam pengasuhan anak-anaknya, (3) untuk mengetahui bagaimana posisi 

perempuan dalam lingkungan adat pasca menjadi ibu tunggal (single mother) dan 

(4) untuk mengetahui bagaimana hak-hak ibu tunggal (single mother) dan anak 

dari pihak keluarga suami yang menyebabkan single mother karena meninggal 

atau bercerai. Aspek kajian dilihat dalam kehidupan ke-enam keluarga tunggal 

adalah strategi ekonomi ibu tunggal dapat memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya tanpa suami, pola pengasuhan nilai-nilai filosofi Anakhon Hi do 

Hamoraon di Ahu  membesarkan dan mempersiapkan anak untuk menjadi 

anggota masyarakat, peran seorang perempuan Batak Toba dalam rumah tangga 

baik menjadi istri ataupun setelah janda, aspek sosial budaya mencakup posisi 

seorang janda dalam lingkungan masyarakat, aturan-aturan seorang janda dalam 

adat-istiadat, persoalan internal ibu tunggal bagaimana memotivasi diri sendiri 

dalam membesarkan anaknya seorang diri, dan harapan pada anak-anaknya 

kelak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai filosofi Anakhon Hi do 

Hamoraon di Ahu dipandang sebagai gagasan atau ide dalam membesarkan anak. 

Filosofi ini dimaknai sebagai motivasi bagi orangtua dalam membesarkan anak 

dan sekaligus usaha bagi anak-anak untuk membahagiakan orangtuanya. Dalam 

filosofi tersebut memiliki dampak kepada keduanya (anak dan ibu tunggal) untuk 

mencapai hamoraon, hagabeon, hasangapon yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan orang Batak Toba, sekalipun berlatarbelakang keluarga tunggal. 

 

Kata  Kunci: Anakhon Hi do Hamoraon di Ahu, Ibu Tunggal, dan Pengasuhan 

anak. 

 


