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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, 

karunia dan penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi dengan baik.  

Adapun judul skripsi ini adalah 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). Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Universitas Negeri Medan.Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis begitu 

banyak mendapat bantuan (motivasi, sumbangan gagasan, atau yang berbentuk 

materi) dari berbagai pihak yang tentunya sangat berarti bagi penulis. Untuk itu 

pada kesempatan ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

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

Universitas Negeri Medan. 

2. Ibu Dra. Nurmala Berutu, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu Dr. Rosramadhana, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Erond L. Damanik, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberi bimbingan, motivasi dan arahan sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dari beliau penulis belajar 
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bahwasanya dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan dalam 

menulis sebuah karya ilmiah. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

5. Ibu Dra.Puspitawati, M.Si. selaku dosen Penasehat Akademik penulis 

yang memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi bagi penulis selama 

perkuliahan. 

6. Bapak Drs.Payerli Pasaribu, M.Si dan Ibu Dr.Nurjannah, M.Pd selaku 

dosen penguji skripsi. 

7. Seluruh dosen Pendidikan Antropologi yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis; serta seluruh staff Prodi Pendidikan 

Antropologi yang turut membantu selama perkuliahan. 

8. Teristimewa kepada orangtua tercinta, yaitu Bapak Liber Simangunsong 

dan Ibu Ernawati br.Togatorop yang tak hentinya mendukung, 

mendoakan, memotivasi, dan memenuhi segala kebutuhan penulis selama 

kuliah sampai selesai. Sungguh tak terbalas kasih dan jasa yang 

diberikan, dengan hormat penulis haturkan rasa cinta dan terimakasih 

telah menjadi orangtua yang sangat luar biasa baik. 

9. Spesial kepada sahabat kecilku Dewi H.Sitompul S.Farm selaku teman 

berjuang dalam keadaan susah dan senang, Trini Girsang S.Pd dan Berna 

Silalahi S.Pd yang telah menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. 

Terimakasih untuk setiap waktu, tawa, tangis dan dukungan yang 

diberikan. 



iv 
 

10. Kepada Abang Pdt.J Simangunsong dan Domarzan Jose Rizal, Kakak 

Betty, Jeny, dan Kak Winda, keluarga ku yang selalu mendoakan dan 

mendukung baik dalam materil maupun non-materil, Keponakan 

tersayang; Yosia, Philip, Kiel, Hans,Kenzo, Bryan, Dwita, Fransiska dan 

Salman, yang menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan 

studi dan mendapatkan pekerjaan. 

11. Kepada teman seangkatan Umul Zahara S.Pd, Fatmala S.Pd, Desy 

Sinulingga S.Pd, Erwin, Jefri, Francis dan teman yang masih tetap 

berjuang di beberapa waktu terakhir ini, yang tak berhenti saling 

menyemangati dan memotivasi walaupun keadaannya sangat kelelahan, 

emosional dan tertekan. Tetap semangat mengejar keterlambatan dan 

keberhasilan di kemudian hari. 

12. Kepada adik kos Yunita, Siska, Nurasi, Minarti, Reny, dan teman kos 

lainnya yang selalu menjadi teman berbagi, bercanda, menghibur, 

memotivasi dan mendukung penulis sehari-harinya. Terimakasih banyak 

adik-adik. 

13. Spesial kepada sahabat terkasih mamend-mamend Yusniar, Wita, 

Niawanty, Hayati, Inri Sari, Irvandi, Lukman, Samson, dan banyak lagi 

yang tak bisa penulis paparkan satu per satu. Terimakasih buat waktu, 

kebersamaan, candatawa, dukungan moril dan moral, motivasi, doa dan 

kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Kepada yang terkasih Ferry Siringo-ringo, selaku teman 

berbagi, berdebat, belajar artinya saling mengasihi, belajar kesabaran 
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(menunggu itu sakit), yang dalam kegengsiannya tetap menunjukkan  

kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis, 

terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Semangat dan segera menyusul di 

kemudian hari. 

14. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan stambuk 2013 Pendidikan 

Antropologi- FIS UNIMED 

15. Kepada semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima 

kasih. 

Kiranya bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Tuhan yang Maha Esa.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bisa menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

bagi penulis dan pembaca sekalian, amin. 

 

 

 

Medan,  April 2018 

Penulis, 
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