
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Syukur Alhamdulillah tidak pernah bosan penulis mengucapkan segala 

puji dan syukur kepada Allah SWT atas izin, berkat, nikmat, petunjuk, pemberi 

kemudahan, dan kelancaran yang tak terhingga sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini dengan judul : “ Dinamika Pola Asuh Keluarga Ibu 

Tunggal (Single Mother) Etnis Jawa di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten 

Labuhanbatu Utara”. Sholawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan 

Nabi besar Rasullah Muhammad SAW, yang mana syafaatnya diharapkan di 

Yaumul Mahsyar kelak.  

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

memperoleh gelar Magister Sains, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari 

sempurna, baik isi teknik penelitian, maupun nilai ilmiahnya, mengingat 

keterbatasan pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karenanya, penulis 

mengharapkan saran dan kritikan. Maka pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 Bapak Idris Siagian dan Ibu Murni tercinta yang melahirkan, mendidik, 

dan membesarkan penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta 

kasih bapak dan ibu berikan kepada penulis. Terima kasih atas segala doa, 

dukungan moril, materil, dan semangat kerja keras usaha bapak dan ibu 

sehingga dapat menghantarkan dan menyelesaikan pendidikan penulis 

sampai starata 2 kini. Terima kasih telah memberi pengalaman hidup yang 

luar biasa berharga melalui pendidikan sebagai alat fikir penulis. Karena 

bagaimanapun penulis tidak akan bisa membalas segala jasa dan 

pengorbanan yang bapak dan ibu lakukan buat penulis. Hanya untaian doa 

yang dapat penulis panjatkan, semoga Allah SWT senantiasa kiranya 

selalu memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang dan selalu 

melindungi orang tua penulis.   

 Kepada diri saya sendiri terima kasih telah berjuang dan bertahan sejauh 

ini dengan berbagai macam proses. Semoga berkah dan lindungan Allah 

selalu menghampiri.  
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 Bapak Dr. Syamsul Gultom, M.Kes. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

 Bapak Prof. Bornok Sinaga, M.Pd sebagai Direkur Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Medan.  

 Bapak Dr. Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Antropologi 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan serta sebagai Pembimbing 

Pertama yang telah membantu dan memberi masukan kepada penulis. 

 Bapak Dr. Ratih Baiduri, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Tesis kedua. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan dan kemudahan yang 

telah bapak berikan kepada penulis mulai dari proses penyusunan proposal 

hingga penyelesaian tesis serta motivasi kehidupannya. 

 Bapak Prof. Usman Pelly, MA, P.hD selaku Narasumber Pertama atau 

Penguji yang telah banyak memberi nasehat-nasehat bagi penulis selama 

proses ujian berlangsung. Semoga kesehatan selalu menyertai Bapak.  

 Bapak Prof. Dr. Pujiati, M.Si selaku Narasumber Kedua atau penguji yang 

telah banyak memberi motivasi dan arahan yang bijaksana selama proses 

penulisan tesis. 

 Ibu Dr. Esi Emilia, M.Si selaku Narasumber Ketiga atau penguji yang 

telah banyak membantu dan memberi inspirasi bagi penulis. 

 Dosen-dosen penulis lain yang ada di Prodi Antropologi Sosial 

Pascasarjana Universitas Negeri Medan yang telah memberikan ilmu dan 

berbagai cerita pengalaman hidup kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan di Universitas Negeri Medan. 

 Rekan seperjuangan kerabat Antropologi Sosial 2017 PPs Universitas 

Negeri Medan Adik, Kakak dan Abang semua. Semoga kesehatan dan 

kesuksesan akan cita serta cinta kita selalu hampiri kita semua.  

 Abang dan kakak Peneliti, Sriwahyuni Siagian, Irwan Siagian, Sugianto 

dan Leni Dahlianty Ginting yang ada di Aek Kanopan, yang selalu 

memberi dukungan moral dan emosional yang membuat peneliti semangat 
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untuk menyelesaikan penelitiannya dan semoga peneliti dapat mencontoh 

semua hal yang baik dari kehidupan mereka.  

 Adik-adik peneliti, Putra Ramadhan Siagian, A.Md, Srirahayu Siagian dan 

Irpan Siagian di Aek Kanopan yang selalu menjadi semangat bagi peneliti 

agar dapat memberi contoh yang baik. Semoga mereka bisa menjadi 

kebanggaan buat orang tua.  

 Keponakan-keponakan peneliti, Ariadi, Bella Anggraini, Eki Akbar 

Muliawan, Taufiq Siagian dan Wildan Siagian di Aek Kanopan. Semoga 

mereka menjadi kebanggaan orang tua.  

 Adek-adek di kos Gang Bestari 7 atas semangat dan bantuan yang 

diberikan kepada penulis Dian Puspita Sari Sirait, Eva Ayu Anda Sari, 

Mala dan Putri. Terimakasih untuk pengalaman yang telah kalian berikan 

kepada penulis. Semoga silahturahmi kita tetap terjaga. Amin 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga segala kerja keras 

dalam penyelesaian tesis ini kelak dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.  

 

       Medan,     

       Penulis 

 

Suriyanti Siagian 

NIM. 8176152013 

 


