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 Fenomena orang tua tunggal (single parent) akhir – akhir ini menjadi suatu 
fenomena yang kian marak. Jumlah single parent di Indonesia semakin bertambah 
dari tahun ke tahun. Terutama single parent perempuan, banyak diantaranya yang 
disebabkan karena ditinggal cerai suami, ditinggal mati, hamil di luar nikah. 
Namun demikian, menjadi single parent tidaklah mudah, apalagi jika mereka 
memiliki anak. Pada kasus orang tua tunggal perempuan, mereka berperan ganda, 
yakni sebagai seorang ayah yang berperan di sektor publik untuk mencari nafkah 
bagi keluarga, dan berperan sebagai ibu di sektor domestik yang bertugas dalam 
urusan rumah tangga dan merawat, juga membesarkan anak. Dalam penelitian ini, 
memfokuskan pada ibu single parent yang di tinggal mati suami di kelurahan 
Pabean, kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo. Saat ini diketahui tidak sedikit 
bahwa ibu single parent yang berjuang seorang diri membesarkan anak, dan dapat 
menjadikan mereka sebagai orang yang sukses dan memiliki gelar sarjana. 
 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus dengan 
menggunakan perspektif fenomenologi untuk melihat kasus yang terjadi pada 3 
orang ibu single parent. Ibu single parent pertama memiliki dua orang anak remaja 
dan mengalami masalah hutang keluarga. Ibu single parent kedua memiliki 
seorang anak remaja dan mengalami kesulitan akan pemenuhan kebutuhan sehari-
hari. Ibu single parent ketiga memiliki dua orang anak remaja dan mengalami 
kesulitan akan pemenuhan biaya kebutuhan sekolah anak. 

 
Dari hasil observasi dan wawancara secara indepth interview, ditemukan 

bahwa pengasuhan yang diterapkan ibu single parent kepada anak mereka, pada 
ibu single parent pertama dan kedua adalah dengan cara memberi nasehat untuk 
hidup hemat dan rajin ibadah juga memberi contoh konkret perilaku. Ibu juga 
memberi motivasi dan dorongan, memarahi mereka namun dengan memberi tahu 
dampak perilaku dari yang mereka lakukan. Namun berbeda dengan pengasuhan 
ibu ketiga yang membiarkan anak berperilaku menurut apa yang mereka inginkan, 
ibu juga memberi sedikit kontrol pada perilaku anak. Sedangan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, pada ibu single parent pertama dan kedua adalah dengan 
meminimalisir pengeluaran sehari-hari, mereka mengajarkan pada anak untuk 
tidak menyia-nyiakan makanan. Tetapi pada ibu single parent kedua, mereka juga 
mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan pokok, salah satu diantaranya 
dengan bekerja menge-lem bungkus rokok. Apabila dalam memenuhi kebutuhan 
masih juga belum terpenuhi, mereka terpaksa berhutang baik kepada tetangga 
maupun kepada sanak saudara. Sedangkan pada ibu single parent ketiga, mereka 
juga tidak segan  mengontrakkan rumah mereka agar dapat tetap menyekolahkan 
anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 
 
 
Kata kunci: ibu single parent, pengasuhan anak remaja, pemenuhan kebutuhan 
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The phenomenon of single parents (single parent) recently has become an 
increasingly prevalent phenomenon.  Number of single parents in Indonesia are 
increasing rapidly from year to year. Especially single parent women, many of 
which are caused by abandoned her husband for divorce, widowed, pregnant out 
of wedlock. However, a single parent is not easy, especially if they have a child. 
In the case of single-parent women, their dual role, namely as a father who played 
in the public sector to earn a living for the family, and acts as the mother in the 
domestic sector in charge of the housekeeping and maintenance, are also raising 
children. In this study, focusing on mothers in single parent who lives off her 
husband in the village of Customs, sub-district of Sidoarjo district Sedati. 

 

Currently known to not a few that mothers who are struggling single parents 
raising children alone, and can make them as successful people and have a college 
degree. 

In this study using a type of case study research using a phenomenological 
perspective to look at cases that occurred in the third person single parent 
mothers. Mother's first single parent with two children and teenagers experiencing 
family debt problems. The second single parent mothers had a child and teenager 
will have difficulty meeting their daily needs. The third single parent mother with 
two children and teenagers will have trouble meeting the cost of child's school 
needs.  
 

 

From the results of observations and interviews in depth interview, found that 
parenting adopted single parent mothers to their children, single parent mothers 
first and the second is to provide advice on how to live frugally and diligent 
service also gives concrete examples of behavior. Mother also give motivation 
and encouragement, scolding them but by telling the impact of behavior than they 
do. But unlike the third mothering who let children behave according to what they 
want, the mother also gives some control on child behavior. Whereas, to meet the 
necessities of life, the single parent mother first and the second is to minimize the 
expenses of everyday life, they teach children not to waste food. But the second 
single parent mothers, they also seek additional income outside the main job, one 
of them with glue works pulled a pack of cigarettes. If in meeting the needs still 
unmet, they are forced into debt to both neighbors and to his relatives. While on 
the third single parent mothers, they also do not hesitate to contract out of their 
homes can still send their children to the higher levels. 

 

 
Keywords: single parent mothers, parenting teenagers, fulfillment needs 
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Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

program studi S1 Sosiologi.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan a). pengasuhan yang 

dilakukan ibu single parent kepada anak-anak mereka yang menginjak masa 

remaja, b). ibu single parent dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

mereka. Ibu single parent dalam penelitian ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari saja mengalami kesulitan, apalagi dengan adanya anak-anak mereka yang 

menginjak masa remaja. Sehingga selain mereka mengasuh dan membesarkan 

anak seorang diri, mereka juga harus menghidupi anak-anak mereka yang mulai 

menginjak masa remaja, hal ini tidaklah mudah. Selain membutuhkan dukungan 

materi, anak juga membutuhkan interaksi dan dukungan orang tua, karena pada 

masa remaja merupakan masa-masa pencarian jati diri dan masih memiliki jiwa 

yang labil.  

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi berbagai pihak 
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I-1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  

Fenomena orang tua tunggal (single parent) akhir – akhir ini menjadi suatu 

fenomena yang kian marak. Orang tua tunggal (single parent) merupakan 

seseorang baik laki – laki maupun perempuan yang tidak memiliki pasangan 

hidup. Dalam beberapa kasus, lebih banyak ditemui seorang single parent atau 

orang tua tunggal perempuan. Hal ini dikarenakan pada kasus orang tua tunggal 

laki – laki lebih banyak memilih mencari pasangan lain atau menikah lagi usai 

ditinggal istrinya. Hal ini berbeda halnya dengan kasus orang tua tunggal 

perempuan, mereka lebih banyak bertahan hidup hanya dengan bersama anak – 

anak mereka. Hanya sedikit kasus pada orang tua tunggal perempuan yang 

memilih untuk menikah atau mencari pasangan hidup lagi. Data di Inggris 

menunjukkan bahwa pada tahun 2005 terdapat 1,9 juta single parent dan 91% dari 

angka tersebut adalah perempuan. Sebagian besar keluarga yang berstatus single 

parent tersebut adalah perempuan sebagai kepala keluarga yang merangkap 

sebagai ibu rumah tangga, dalam kata lain perempuan menjalankan peran ganda. 

Fakta yang terjadi di Inggris tersebut akan menunjukkan hal sama yang terjadi 

pada negara lain termasuk Indonesia.1

Pada kasus orang tua tunggal perempuan, mereka berperan ganda, yakni 

sebagai seorang ayah yang berperan di sektor publik untuk mencari nafkah bagi 

 

                                                 
1 http://okvina.wordpress.com/2008/01/05/wanita-sebagai-single parent-dalam membentuk anak 
yang berkualitas. diakses pada tanggal 6 Januari 2010 
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I-2 
 

keluarga, dan berperan sebagai ibu di sektor domestik yang bertugas dalam urusan 

rumah tangga dan merawat, juga membesarkan anak. Walaupun ibu single parent 

mengalami banyak masalah, namun mereka dapat bertahan. Seperti berita di 

metro TV tanggal 6 Juni 2010 pukul 15.30 mengenai ibu single parent, mereka 

mendapatkan penghargaan untuk ibu-ibu single parent yang berjuang seorang diri 

membesarkan banyak anak, dan dari sekian banyak anak tersebut mereka 

mendapatkan kesuksesan hingga bergelar doktor.2

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi orang tua tunggal 

perempuan atau ibu tunggal umumnya karena karena ditinggal pergi suami, baik 

itu ditinggal cerai, ditinggal mati, maupun hamil di luar nikah. Endang Dwiyanti, 

dari hasil penelitiannya mengenai karakteristik sosial ekonomi dan strategi 

kelangsungan hidup single parent wanita bahwa faktor yang mempengaruhi 

seseorang menjadi single parent adalah karena bercerai dengan pasangan dan 

ditinggal mati suami. Sedangkan karakteristik sosial ekonomi dan kelangsungan 

hidup single parent, umumnya dianggap kurang baik oleh tetangga atau teman 

sekantor, bahkan sebagian besar wanita single parent pernah digoda oleh kaum 

pria. Sebagian besar kesulitan memenuhi kebutuhan hidup baik primer atau 

sekunder (Research Center, Demography and Development).

  

3

Seorang ibu single parent, umumnya mengalami banyak masalah. 

Berbagai masalah yang dihadapi berdasarkan penelitian diatas bahwa pada ibu 

single parent kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. 

 

                                                 
2 http://kickandy.com/blackberry/index.php/detail/2010/06/04/1891/1/SEMUA-DEMI-ANAKKU 
diakses pada tanggal 8 Juni 2010. 
3 Endang Dwiyanti. Research center, Demography and Development: Karakteristik Sosial 
Ekonomi dan Strategi Kelangsungan Hidup Single Parent Wanita, Universitas 
Airlangga,Surabaya. 
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Kebutuhan – kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan 

kasih sayang suami, perawatan anak, dan lain sebagainya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Diba Kurniasari yang berjudul Mekanisme Survival Rumah 

Tangga Perempuan Single Parent Pekerja Informal, menyatakan bahwa Strategi 

yang dilakukan oleh perempuan single parent yaitu dengan menyesuaikan diri 

terhadap kondisi yang ada yaitu dengan menganekaragamkan kegiatan kerja dan 

juga bekerja lebih banyak dengan meminimalisir konsumsi dan kebutuhan pokok 

lain, selain itu juga mengharapkan bantuan dari sanak saudara.4

Pada ibu yang ditinggal mati oleh suaminya, kematian pasangan yang 

mendadak membuat ia tidak siap menerima kenyataan. Selain beban ekonomi 

yang harus ditanggung, ibu yang ditinggal mati suami juga harus mengurus dan 

merawat anak seorang diri tanpa bantuan suami. Kedukaannya yang berlarut – 

larut memperlambat pemulihan hati anak – anaknya. Selain itu, single parent yang 

ditinggal mati pasangannya mengalami masalah keuangan dan merasa kesepian. 

Ibu yang ditinggal mati suami, memiliki beban ekonomi maupun psikologis yang 

berat.  

 

Meski menjadi orangtua tunggal terbilang tak mudah dijalani, namun 

sangat banyak wanita yang menjadi ibu sekaligus kepala keluarga, tetap sukses 

membesarkan anak-anaknya. Pengalaman sukses menjadi single parent telah 

ditempuh, mantan peragawati Titi Qadarsih, walau harus mengalami pasang surut 

yang tak terkirakan untuk mengantar anak-anaknya ke masa depan. Titi menjadi 

single parent setelah ditinggal sang suami untuk selama-lamanya pada 1996. Titi 

                                                 
4 Kurniasari, Diba.2001. Skripsi: Mekanisme Survival Rumah Tangga Perempuan Single Parent 
Pekerja Informal, Universitas Airlangga, Surabaya 
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pun merasa harus melakukan segala sesuatunya sendiri, yakni menjadi kepala 

keluarga sekaligus ibu bagi anak-anak. Ibu dua anak ini mengakui sejak ditinggal 

sang suami, kehidupan yang harus dilaluinya terasa lebih berat, terutama 

menyangkut perannya sebagai orangtua tunggal yang harus membesarkan dua 

anaknya5

 

. 

Bila ibu bekerja, tidak ada yang merawat dan mendidik anak di rumah, 

sedangkan saat ibu pulang bekerja, mereka harus mengurus kebutuhan rumah 

tangga.  Disini peranan ibu dalam mengasuh dan memberi sosialisasi kepada anak 

sangat penting, dimana kondisi ibu yang berperan ganda di sektor publik dan 

sektor domestik akan sangat mempengaruhi perilaku pada anak. Sebagai seorang 

single parent, ibu tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul dan 

bersosialisasi dengan anak – anak mereka. Saat mereka bekerja di sektor publik 

menggantikan peran ayah untuk mencari nafkah, tidak ada yang merawat dan 

mengontrol perilaku yang dilakukan anak di rumah. Sedangkan saat mereka usai 

bekerja, kadang  kala anak tidak dapat ditemui di rumah, entah karena sang anak 

sedang bersekolah, bermain, atau sudah tidur di rumah. Sore harinya ibu yang 

bekerja di sektor domestik dan bertugas mengurusi rumah tangga, seringkali sibuk 

dengan urusan dapur dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu anak bisa saja 

mencari lingkungan lain yang bisa menerima dan menjalin komunikasi lebih dekat 

dengannya. Hal ini juga akan menjadi suatu masalah yang besar ketika anak mulai 

menginjak masa remaja. Dimana pada masa remaja anak mulai mencari jati diri. 

                                                 
5 http://orangtuatunggal.blogspot.com/2006/10/jika-harus-berpisah-menjadi-orang-tua.html 
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Pada masa itupun, peranan orang tua juga semakin menurun, berbeda halnya 

dengan ketika mereka masih kecil. Sehingga pada orang tua single parent, 

tentunya akan mengalami kesulitan yang besar dalam mengasuh anak, khususnya 

saat mereka sudah menginjak masa remaja. 

Apalagi kini banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan anak 

– anak. Beberapa kasus yang terjadi akhir – akhir ini seperti kasus narkoba dan 

pelanggaran lalu lintas, banyak didominasi oleh remaja. Dari data yang ada di 

Polda Jatim, penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar atau kaum muda di 

Jatim yang terbanyak adalah kalangan remaja yakni SMA 2.586 kasus, SLTP 

(555), dan perguruan tinggi (61). Sedangkan kecelakaan lalu lintas di Polda Jatim 

hingga September 2009 mencatat karyawan swasta dan pelajar merupakan 

mayoritas pelaku pelanggaran lalu lintas di Jatim seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Kasubbid Gakkum Ditlantas Polda Jatim AKBP Yusuf, mengatakan pelanggaran 

yang dilakukan karyawan swasta dan pelajar itu dapat mencapai 60 persen lebih.6

 Seperti berita yang terjadi pada tanggal 3 April 2010 di Jalan Raya Sedati 

kecamatan Sedati diberitakan bahwa tiga pelajar SMK mabuk dan membuat 

kerusuhan di rumah warga, dan salah satu dari ketiga pelajar tersebut merupakan 

salah satu anak dari masyarakat kelurahan Pabean (Memo,4/4/10)

 

7

                                                 
6 http: 

. Berita tersebut 

sangat mencengangkan masyarakat, khususnya kelurahan Pabean. Hal ini semakin 

membuat was – was masyarakat untuk semakin menjaga pergaulan anak – anak 

mereka. 

www.askindonesia.com/2009-pelajar-dominasi-kasus-narkoba-dan-kecelakaan-lalu-lintas/. 
Diakses pada 22 Maret 2010 
7 Sumber: koran Memo: Tiga Pelajar SMK Mabuk Berat. Diakses pada 4 April 2010 
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Kelurahan Pabean sendiri merupakan suatu lingkungan yang terletak di 

daerah pinggiran kota Sidoarjo dan berbatasan dengan kota Surabaya. Di daerah 

pinggiran, banyak berdirinya pabrik – pabrik sebagai pusat industri. Karenanya 

pengaruh budaya perkotaan mulai merasuk sedikit demi sedikit dan merubah gaya 

hidup masyarakat yang awalnya merupakan masyarakat desa. Akibat pengaruh 

gaya hidup masyarakat kota, merubah gaya hidup dan perilaku anak – anak dan 

remaja di Kelurahan Pabean, diantaranya bergaya hidup konsumtif, balapan liar, 

beberapa anak di Drop Out (DO) oleh sekolahnya karena berperilaku buruk, dan 

anak menjadi malas sekolah dan lebih banyak membolos. 

Dari sekian banyaknya kasus yang berhubungan dengan masalah anak, 

akan membuat orang tua menjadi semakin was – was dalam memilih pergaulan 

untuk anak – anak mereka. Ibu single parent tentunya, dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari – hari ditengarai mengalami berbagai masalah, belum lagi 

masalah pengasuhan anak, baik pemenuhan kebutuhan anak maupun pengasuhan 

untuk mendidik anak yang juga terkait dengan lingkungan sekitar. Dengan 

demikian pengasuhan kepada anak akan menjadi sangat penting, karena 

pengasuhan yang diterapkan orang tua nantinya akan berpengaruh pada perilaku 

anak saat mereka menginjak remaja. 

Hasil penelitian Rr. Riris Puspita Dewi, bahwa remaja yang diasuh oleh 

orang tua tunggal mengalami hubungan komunikasi yang kurang baik dengan 

orang tua dan keluarganya. (Undergraduate Theses from JIPTUMM, 
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2002/05/31)8

 

. Berdasarkan kondisi – kondisi latar belakang diatas kiranya peneliti 

ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan ibu sebagai orang tua tunggal 

terkait dengan masalah – masalah baik pengasuhan remaja maupun pemenuhan 

kebutuhan hidup. Dengan demikian peneliti di sini lebih menekankan pada 

pengasuhan remaja oleh ibu Single Parent. 

I.2. Batasan Konsep 

 Batasan konsep di sini digunakan agar dalam penelitian mengenai ibu 

Single Parent ini dapat terfokus dan tidak terlalu meluas dari permasalahan 

yang ada. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan – 

batasan sebagai berikut: 

1. Pengasuhan 

Pengasuhan disini merupakan upaya yang dilakukan ibu untuk 

mendidik atau mensosialisasi, mengontrol perilaku remaja (anak yang masih 

tergantung kepada orang tua) dengan lingkungan sekitar, maupun intensitas 

interaksi yang terjadi antara ibu dan anak. Sosialisasi yang diterapkan 

adalah mengajarkan mengenai pendidikan sekolah anak, mendidik mengenai 

ekonomi, dan agama.  

2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga 

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga single parent, 

kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting untuk dipenuhi dan paling 

utama adalah kebutuhan primer (yang termasuk sandang, pangan, papan) 
                                                 
8 http://digilib.gunadarma.ac.id/go.php?id=jiptumm-gdl-s1-2002-rr-5091-remaja diakses pada 8 
Mei 2010 
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dan kebutuhan sekunder (yang termasuk dalam pemenuhan pendidikan 

anak) apabila kebutuhan primer tersebut telah terpenuhi. 

3. Ibu Single Parent (Orang tua tunggal) 

Ibu Single parent yang dimaksud di sini adalah orang tua tunggal 

perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan memiliki anak remaja yang 

berusia antara 12-18 tahun (batasan usia remaja menurut Hurlock), dimana 

remaja pada usia tersebut merupakan masa terjadinya krisis identitas atau 

pencarian identitas diri. 

 

I.3. Fokus Penelitian 

Terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi ibu single parent yang 

berjuang seorang diri tanpa suami, baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

yang umumnya dianggap berat, apalagi dengan adanya anak-anak dalam 

keluarga mereka. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui: 

1. Bagaimana pengasuhan yang diterapkan ibu single parent kepada Remaja?  

2. Bagaimana ibu single parent memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya? 
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I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, sebagai 

berikut : 

I.4.1.1 Secara akademis, sebagai tugas akhir dalam mencapai standar 

kelulusan dari program S-1 Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. 

I.4.1.2 Secara praktis untuk mendeskripsikan, 

• Ibu sebagai orang tua tunggal (single parent) dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga mereka. 

• Pengasuhan yang dilakukan ibu sebagai orang tua tunggal (single 

parent). 

 

I.4.2. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

I.4.2.1 Secara akademis,  

• Penelitian ini digunakan untuk melengkapi penelitian yang telah ada. 

• Dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa 

sehingga mampu melihat dan mengetahui fenomena yang terjadi di 

lingkungan sekitar, terutama mengenai orang tua tunggal perempuan 

(single parent). 
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I.4.2.2 Secara praktis,  

• Pada Organisasi Sosial Keagamaan: agar dapat mengetahui kondisi 

dan perilaku ibu single parent beserta anak – anak mereka, sehingga 

dapat memberi bantuan maupun dorongan terkait dengan kebutuhan 

keluarga single parent. 

 

I.5. Tinjauan Pustaka 

 Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yang pertama teori 

fenomenologi Alfred Schutz, untuk menjelaskan fenomena pengasuhan yang 

dilakukan oleh ibu single parent berdasarkan perilaku dan pengalaman sehari-hari 

dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kedua, teori 

tentang pengasuhan, untuk menjelaskan fenomena pengasuhan yang dilakukan ibu 

single parent kepada anak-anak mereka yang menginjak masa remaja. Dan ketiga, 

teori kebutuhan dasar manusia, untuk menjelaskan bagaimana ibu single parent 

memenuhi kebutuhan keluarganya, mengingat ibu single parent yang berjuang 

menghidupi keluarganya seorang diri tanpa bantuan suami. Dengan menggunakan 

teori tersebut dimaksudkan agar dapat menjelaskan fenomena mengenai single 

parent dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anak – anak mereka. 

1. Fenomenologi Alfred Schutz 

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru 

menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan 

bermasyarakat itu dapat terbentuk. Schutz setuju dengan pemikiran Weber 
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tentang pengalaman dan perilaku manusia (human being) dalam dunia sosial 

keseharian sebagai realitas yang bermakna secara sosial (socially meaningful 

reality). Schutz menyebut manusia yang berperilaku tersebut sebagai “aktor”. 

Ketika seseorang melihat atau mendengar apa yang dikataan atau diperbuat 

aktor, dia akan memahami (understand) makna dari tindakan tersebut. Dalam 

dunia sosial hal ini disebut sebagai sebuah “realitas interpretatif” 

(interpretative rality). Bagi Schutz, dan pemahaman kaum fenomenologis, 

tugas utama analisis fenomenologi adalah merekontruksi dunia kehidupan 

manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas 

dunia tersebut bersifat intersubyektif dalam arti bahwa anggota masyarakat 

berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui 

sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. 

Schutz menerima pandangan Weber bahwa ilmu sosial secara esensial tertarik 

pada tindakan sosial (social action). Konsep “sosial” didefinisikan sebagai 

hubungan antara dua atau lebih orang, dan konsep “tindakan” didefinisikan 

sebagai perilaku yang membentuk makna subyektif (subjective meaning). 

Akan tetapi menurut Schutz, makna subyektif tersebut bukan ada pada dunia 

privat, personal atau individual. Makna subyektif yang terbentuk dalam dunia 

sosial oleh aktor berupa sebuah “kesamaan” dan “kebersamaan” (common and 

shared) di antara para aktor. Oleh karenanya sebuah makna subyektif disebut 

sebagai “intersubyektif”. Selain makna intersubyektif, dunia sosial menurut 

Schutz, harus dilihat secara historis. Oleh karenanya Schutz menyimpulkan 
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bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang 

atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang9

Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada gejala yang penting dari 

tindakan manusia sehari – hari dan terhadap sikap yang wajar. Proses 

terbentuk fakta sosial menjadi pusat perhatian dan jelas bukan bermaksud 

mempelajari fakta sosial secara langsung. Fenomenologi mempelajari 

bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan 

fakta sosial yang memaksa mereka itu. Ketiga, memusatkan perhatian kepada 

masalah mikro. Mempelajari proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan 

sosial pada tingkat interaksi tatap muka untuk memahaminya dalam 

hubungannya dengan situasi tertentu. Keempat, memperhatikan pertumbuhan, 

perubahan dan proses tindakan. Berusaha memahami bagaimana keteraturan 

dalam masyarakat diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari – hari

. 

10

2. Kebutuhan Dasar Manusia  

. 

Menurut Abraham Maslow dalam Sumarnugroho (1984: 6), manusia 

mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut 

juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang 

mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia sangat 

                                                 
9 Kuswarno, Engkus. 2009. Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi Konsepsi, Pedoman 

dan Contoh Penelitiannya. Bandung: WidyaPadjajaran. Hal.110 
10 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2DJCLpFCVocJ:pelayanan-
sosial.ugm.ac.id/images/foto/19AE2431B75B6C52-
264.rtf+teori+fenomenologi+schutz+tentang+manusia&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses pada 
6 Januari 2010 
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dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi. Lima (5) 

kebutuhan dasar Maslow - disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting 

hingga yang tidak terlalu krusial : 

• Kebutuhan Fisiologis 

Contohnya adalah : Sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, 

dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, 

dan lain sebagainya. 

• Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan 

Contoh seperti : Bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari 

rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya. 

• Kebutuhan Sosial 

Misalnya adalah : memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta 

dari lawan jenis, dan lain-lain. 

• Kebutuhan Penghargaan 

Contoh : pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya. 

• Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai 

dengan bakat dan minatnya11

 

. 

 

 

                                                 
11 http://organisasi.org/teori_hierarki_kebutuhan_maslow_abraham_maslow_ilmu_ekonomi 
diakses pada 6 Januari 2010 
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3. Pengasuhan 

Jerome Kagan seorang psikolog perkembangan mendefinisikan 

pengasuhan (parenting) sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada 

anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/ pengasuh agar 

anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota 

masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua/ pengasuh ketika 

anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajibannya dengan 

baik (Berns, 1997). Berns (1997) menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan 

sebuah proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi 

bukan hanya bagi anak juga bagi orang tua. Senada dengan Berns, Brooks 

(2001) juga mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk 

pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk 

mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah 

hubungan satu arah yang mana orang tua mempengaruhi anak namun lebih dari 

itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak yang 

dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan12

Beberapa definisi tentang pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa 

konsep pengasuhan mencakup beberapa pengertian pokok, antara lain:  

. 

o  Pengasuhan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, 

                                                 
12 http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/konsep-pengasuhan-parenting/ diakses pada 6 Januari 
2010 
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o  Pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara 

orang tua dengan anak,  

o Pengasuhan adalah sebuah proses sosialisasi,  

o Sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi proses pengasuhan tidak 

bisa dilepaskan dari sosial budaya dimana anak dibesarkan. 

Arnold J. Samerrof (Brooks, 1997) mengidentifikasi sepuluh faktor 

resiko yang mempengaruhi kompetensi intelektual dan sosial anak sejak lahir 

hingga dewasa yaitu:ganguan mental yang diderita ibu, kecemasan ibu yang 

tinggi, keyakinan (beliefs) yang kaku tentang perkembangan anak, interaksi ibu 

yang minimal dengan anak, pendidikan ibu yang rendah, pekerjaan orang tua 

yang masuk dalam kategori unskilled occupation, status minoritas yang tidak 

menguntungkan, orang tua tunggal, tingkat stress dalam keluarga, dan jumlah 

anggota keluarga yang besar. Penelitian tersebut menyatakan bahwa anak yang 

tidak mempunyai kesepuluh faktor resiko tersebut mempunyai kemampuan 

intelegensi yang lebih tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lingkungan 

mempunyai pengaruh, baik pengaruh positif maupun negative, terhadap 

kompetensi anak13

Aspek Dalam Pengasuhan 

.  

 Terdapat beberapa aspek dalam pengasuhan, menurut Bornstein (1998) 

aspek – aspek utama dalam pengasuhan meliputi beberapa hal yaitu: 

                                                 
13 http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/konsep-pengasuhan-parenting/ diakses pada 6 Januari 
2010 
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1. Nurturant Caregiving, yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan anak – 

anak secara biologis, fisik dan kesehatan. Orang tua bertanggung jawab 

untuk menjaga anak – anak mereka dengan baik dan mencegah anak 

dari bahaya sakit. 

2. Material Caregiving, yaitu meliputi cara – cara orang tua dalam 

mengawasi, mengorganisir dan mengatur lingkungan fisik anak seperti 

rumah dan lingkungan sekitar. 

3. Social Caregiving, yaitu meliputi perilaku orang tua dalam membangun 

keterikatan emosional dan mengatur interaksi timbal balik antara orang 

tua dengan anak. 

4. Didacting Caregiving, yaitu meliputi beragam strategi yang digunakan 

orang tua untuk memberikan stimulasi pada anak dalam memahami dan 

mempelajari hal – hal yang terjadi di lingkungan sekitar14

 

. 

Pola Asuh 

Tipologi gaya pola asuh Baumrind (1971)15

• Gaya Pola asuh autoritarian  (Authoritarian parenting style)  

 mengidentifikasi tiga pola 

yang berbeda secara kualitatif pada otoritas orangtua, yaitu 

 Pola asuh orangtua yang autoritarian adalah orangtua yang memberikan 

batasan-batasan tertentu dan aturan yang tegas terhadap anaknya, tetapi 

memiliki komunikasi verbal yang rendah. Pola asuh ini merupakan cara yang 

membatasi dan bersifat menghukum sehingga anak harus mengikuti petunjuk 

                                                 
14 //parenthood.library.wisc.edu/Bornstein/Bornstein.html 
15 http://www.images.ratihst.multiply.multiplycontent.com diakses pada 6 Januari 2010 
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orangtua dan menghormati pekerjaan dan usaha orangtua. Biasanya pola asuh 

ini memiliki kontrol yang kuat, sedikit komunikasi, membatasi ruang gerak 

anak, dan berorientasi pada hukuman fisik maupun verbal agar anak patuh dan 

taat. Ada ketakutan yang tinggi dalam diri orangtua terhadap anaknya karena 

adanya pertentangan dalam kemauan dan keinginan. Jadi anak-anak ini sering 

sekali tidak bahagia, ketakutan dan cemas dibandingkan dengan anak lain, 

gagal memulai suatu kegiatan, menarik diri karena tidak puas diri dan memiliki 

ketrampilan komunikasi yang lemah.  

• Gaya Pola asuh  permisif   (Permisive parenting style) .  

 Pola asuh permisif menekankan ekspresi diri dan self regulation anak. 

Orangtua yang permisif membuat beberapa aturan dan mengijinkan anak-

anaknya untuk memonitor kegiatan  mereka sebanyak mungkin. Ketika mereka 

membuat peraturan biasanya mereka menjelaskan  alasan dahulu,orang tua 

berkonsultasi dengan anak tentang keputusan yang diambil dan jarang 

menghukum. Maccoby dan Martin (1983) menambahkan tipologi ini karena 

adanya tingkat tuntutan orang tua dan tanggapan yang ada. Dengan demikian  

pola asuh permisif terdiri dari dua jenis yaitu : 

A. Pola asuh permisif yang penuh kelalaian (Permisive-neglectfull  parenting). 

 Pada pola ini orangtua sangat tidak ikut campur dalam kehidupan anaknya. 

Orangtua yang seperti ini tidak akan pernah tahu keberadaan anak mereka dan 

tidak cakap secara sosial, padahal anak membutuhkan perhatian orang tua 

ketika mereka melakukan sesuatu. Anak ini biasanya memiliki self esteem yang 

rendah, tidak dewasa dan diasingkan dalam keluarga. Pada masa remaja 
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mereka mengalami penyimpangan-penyimpangan perilaku, misalnya suka 

tidak masuk sekolah, kenakalan remaja. Dengan demikian anak menunjukkan 

pengendalian diri yang buruk dan tidak bisa menangani kebebasan dengan 

baik. Jadi orangtua yang tidak menuntut ataupun menanggapi menunjukkan 

suatu pola asuh yang neglectful atau uninvolved. Orangtua ini tidak memonitor 

perilaku anaknya ataupun mendukung ketertarikan mereka, karena orang tua 

sibuk dengan masalahnya sendiri dan cenderung meninggalkan tanggung jawab 

mereka sebagai orang tua . (Baumrind, 1991; Lamborn, Mounts, Steinberg, & 

Dornbusch, 1991; Maccoby & Martin, 1993). 

B. Pengasuhan permisif yang Pemurah  (Permisive-indulgent parenting). 

Pada pola ini orangtua sangat terlibat dengan anaknya tetapi sedikit sekali 

menuntut atau mengendalikan mereka. Biasanya orangtua yang demikian akan 

memanjakan, dan mengizinkan anak untuk melakukan apa saja yang mereka 

inginkan. Gaya pola asuh ini menunjukkan bagaimana orangtua sangat terlibat 

dengan anaknya, tetapi menempatkan sedikit sekali kontrol pada mereka. Hal 

ini berkaitan dengan ketidakmampuan sosial, terutama dalam kontrol diri. Jadi 

gaya pola asuh permisif indulgent, orangtua memiliki tuntutan rendah dan 

tanggapan terlibat tinggi pada anak. Orangtua ini toleran, hangat dan 

menerima. Mereka menunjukkan sedikit otoritas, dan membiarkan 

terbentuknya self-regulation pada anak atau remaja. 

 Pola asuh permisif mengutamakan kebebasan, dan anak diberikan 

kebebasan penuh untuk mengungkapkan keinginan dan kemauannya dalam 

memilih. Pada dasarnya orangtua dalam pola ini akan menuruti kehendak anak, 
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dan kerangka pemikiran psikoanalitis melandasi pandangan orangtua yang 

memandang bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki kebutuhan dasar 

pribadi yang menuntut untuk dipenuhi. Oleh karena itu apabila tuntutan ini 

tidak dipenuhi maka akan terjadi halangan perkembangan dan timbul 

penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu 

anak harus diberikan kebebasan penuh serta dihindari penekanan terhadap 

keinginan dan kemauan anak, dan dibiarkan berkembang dengan apa adanya.  

 Pola asuh orang tua permisif bersikap terlalu lunak, tidak berdaya, 

memberi kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus 

diikuti oleh mereka. Mungkin karena orang tua sangat sayang (over affection) 

terhadap anak atau orangtua kurang dalam pengetahuannya. Pola asuh 

demikian ditandai dengan nurturance yang tinggi, namun rendah dalam 

tuntutan kedewasaan, kontrol dan komunikasi, cenderung membebaskan anak 

tanpa batas, tidak mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup, dan 

tidak memberikan hukuman apabila anak melakukan kesalahan, dan tidak 

memiliki standart bagi perilaku anak, serta hanya memberikan sedikit perhatian 

dalam  membina kemandirian dan kepercayaan diri anak. 

• Gaya Pola asuh autoritatif  (Autoritative Parenting style) 

 Pola asuh yang bergaya autoritatif mendorong anak untuk bebas tetapi 

tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka. 

Adanya sikap orangtua yang hangat dan bersifat membesarkan hati anak, dan 

komunikasi dua arah yang bebas membuat anak semakin sadar dan 

bertanggung jawab secara sosial. Hal ini disebabkan karena orang tua dapat 
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merangkul dan mencarikan alasan untuk solusi di masa depan. Dalam pola 

asuh ini dipandang bahwa kebebasan pribadi untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya baru bisa tercapai dengan sempurna apabila anak mampu 

mengontrol dan mengendalikan diri serta menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baik keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini anak diberi kebebasan 

namun dituntut untuk mampu mengatur dan mengendalikan diri serta 

menyesuaikan diri dan keinginannya dengan tuntutan lingkungan. Oleh karena 

itu sebelum anak mampu mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri, maka 

dalam dirinya perlu ditumbuhkan perangkat aturan sebagai alat kontrol yang 

dapat mengatur dan mengendalikan dirinya sesuai dengan aturan yang berlaku 

di lingkungannya. Pengontrolan dalam hal ini, walaupun dalam bentuk apapun 

hendaknya selalu ditujukan supaya anak memiliki sikap bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungan masyarakat. Dengan 

demikian anak itu akan memiliki otonomi untuk melakukan pilihan dan 

keputusan yang bernilai bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya. Dalam 

hal ini perlu disadari bahwa kontrol yang ketat harus diimbangi dengan 

dorongan kuat yang positif agar individu tidak hanya merasa tertekan tetapi 

juga dihargai sebagai pribadi yang bebas. Komunikasi antara orang tua dengan 

anak atau anak dengan orang tua dan aturan intern keluarga merupakan hasil 

dari kesepakatan yang telah disetujui dan dimengerti bersama16

 

.  

 

                                                 
16 http://www.images.ratihst.multiply.multiplycontent.com diakses pada 6 Januari 2010 
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4. Orang Tua Tunggal 

Orang tua tunggal adalah orang yang berperan ganda sebagai ayah atau 

ibu di sektor publik untuk mencari nafkah dan di sektor domestik untuk 

mengasuh dan mensosialisasi anak. Orang tua tunggal atau single parent 

menurut Mundhi Sabda Hardiningtyas adalah orang yang melakukan tugas 

sebagai orang tua (ayah dan ibu) seorang diri, karena kehilangan atau terpisah 

dengan pasangannya17

 

. Salah satu faktor dalam keluarga yang mempunyai 

peranan penting dalam membentuk perilaku anak adalah keberadaan kedua 

orang tua untuk menerapkan proses sosialisasi kepada anak. 

5. Remaja 

Meminjam batasan usia Remaja, Menurut Hurlock (1981) remaja 

adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Lebih lanjut Thornburgh 

membagi usia remaja menjadi tiga kelompok, yaitu: remaja awal (antara 11-13 

tahun), remaja pertengahan (antara 14-16 tahun), remaja akhir (antara 17-19 

tahun). Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. 

Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada rentang 

12-23 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, bisa dilihat 

bahwa mulainya masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa remaja 

sangat bervariasi. Bahkan ada yang dikenal juga dengan istilah remaja yang 

diperpanjang, dan remaja yang diperpendek. Remaja adalah masa yang penuh 

dengan permasalahan. Statemen ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu 

                                                 
17 http://www.sumberbrita.blogspot.com/2009/07  Diakses pada 13 November 2009 
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yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall. 

Pendapat Stanley Hall pada saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa 

badai dan tekanan (storm and stress) sampai sekarang masih banyak dikutip 

orang18

Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas 

atau pencarian identitas diri. Gagasan Erickson ini dikuatkan oleh James 

Marcia yang menemukan bahwa ada empat status identitas diri pada remaja 

yaitu identity diffusion/ confussion, moratorium, foreclosure, dan identity 

achieved (Santrock, 2003, Papalia, dkk, 2001, Monks, dkk, 2000, Muss, 1988). 

Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini 

juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. 

. 

Gunarsa (1989) merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu: 

o Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. 

o Ketidakstabilan emosi. 

o Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk 

hidup. 

o Adanya sikap menentang dan menantang orang tua. 

o Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab 

pertentangan-pertentang dengan orang tua. 

                                                 
18 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:86DbVNF9N8sJ:sofia-
psy.staff.ugm.ac.id/files/remaja_dan_permasalahannya.doc+batasan+usia+remaja&cd=2&hl=id&c
t=clnk&gl=id 
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o Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup 

memenuhi semuanya. 

o Senang bereksperimentasi. 

o Senang bereksplorasi. 

o Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. 

o Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan 

berkelompok. 

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat 

terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental 

dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Fagan, 2006). Sebagian 

remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa 

jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial19

 

.  

I.6. Metode Penelitian 

I.6.1. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus dengan perspektif 

fenomenologi. Studi kasus menurut Bogdan dan Biklen (dalam Arifin, 1996: 56) 

merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar (a detailed examination of 

one setting) atau satu orang subyek (one single subject) atau satu tempat 

penyimpanan dokumen (one single depository of documents) atau satu peristiwa 

tertentu (one particular event). Kasus sendiri didefinisikan sebagai fenomena 

khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas, meski batas-batas antara 
                                                 
19 http://episentrum.com/artikel/psikologi-remaja-karakteristik-dan-permasalahannya diakses pada 
6 Januari 2010 
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fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus dapat pula berupa 

keputusan, kebijakan, proses, atau suatu peristiwa khusus tertentu. Kasus dalam 

penelitian ini adalah “Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup 

di Kalangan Single Parent”. Dalam penelitian ini termasuk dalam kasus yang 

berupa proses atau peristiwa khusus yang merujuk pada pengasuhan dan 

pemenuhan kebutuhan yang diterapkan oleh ibu single parent. Sehingga setelah 

penelitian ini selesai dilakukan, maka diharapkan peneliti dapat mencapai suatu 

kesimpulan mengenai arah, pola dan kecenderungan pola asuh yang diterapkan 

ibu single parent tersebut. 

Sementara itu perspektif fenomenologi memandang bahwa tingkah laku 

manusia yaitu apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang, sebagai produk dari 

cara orang tersebut menafsirkan dunianya. Fenomenolog tidak menganggap 

dirinya tahu apa makna sesuatu bagi orang – orang yang dipelajarinya (Douglas, 

dalam Ahmadi, 2005: 18). Penyelidikan fenomenologis bermula dari “diam” 

(Psathas, 1973). Keadaan “diam” ini merupakan upaya untuk menangkap apa 

gerangan yang sedang dipelajari. Maka, apa yang ditekankan kaum fenomenologis 

adalah segi subyektif tingkah laku orang. Fenomenolog berkepercayaan bahwa 

bagi manusia ada banyak cara penafsiran pengalaman yang tersedia bagi kita 

masing – masing melalui interaksi dengan orang lain, dan bahwa makna dari 

pengalaman itulah yang membentuk kenyataan atau realitas (Greene, dalam 

Ahmadi, 2005: 18). 

  Dengan menggunakan studi fenomenologi tersebut, peneliti berupaya 

untuk menjelaskan upaya ibu sebagai orang tua tunggal (single parent) dalam 
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memenuhi kebutuhan Ekonomi dan pengasuhan anak – anak mereka, dengan 

melihat dari kehidupan sehari – hari dan pengalaman mereka. Ibu Single parent di 

sini dalam menerapkan pengasuhan kepada remaja, tidak hanya dapat dilihat dari 

apa yang terjadi saat itu saja, namun dari pengalaman sehari – hari, juga interaksi 

yang terjadi dengan anak – anak mereka.  

 

I.6.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di kelurahan Pabean, kecamatan Sedati, 

kabupaten Sidoarjo dengan alasan, bahwa di kelurahan Pabean merupakan suatu 

lingkungan yang terletak di daerah pinggiran kota Sidoarjo dan berbatasan dengan 

kota Surabaya. Di daerah pinggiran, banyak berdirinya pabrik – pabrik sebagai 

pusat industri. Karenanya pengaruh budaya perkotaan mulai merasuk sedikit demi 

sedikit dan merubah gaya hidup masyarakat yang awalnya merupakan masyarakat 

desa. Disini, ibu single parent yang hidup seorang diri tanpa suami dan harus 

membesarkan anak-anak mereka, juga karena faktor lingkungan di kelurahan 

Pabean, yang mana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku anak, 

apalagi anak usia remaja merupakan usia mencari jati diri. 

 Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana ibu sebagai orang tua 

tunggal mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka mengingat 

ibu single parent dalam memenuhi kebutuhannya sendiri saja susah, apalagi harus 

mengurusi masalah pengasuhan anak mereka, ditambah lagi banyaknya kasus 

kenakalan remaja yang marak terjadi yang diakibatkan melemahnya kontrol sosial 

masyarakat. 
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I.6.3. Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil kasus ibu single parent yang 

ditinggal mati oleh suami, memiliki anak yang berusia remaja, yakni anak usia 12-

18 tahun (menurut Hurlock), dan memiliki masalah tertentu yang berbeda, juga 

dengan melihat ada tidaknya orang lain yang tinggal dalam keluarga selain ibu 

single parent dan anaknya, karena keberadaan orang lain dalam keluarga juga 

turut serta memberikan kontribusi pada pengasuhan anak. Dalam penelitian ini di 

ambil 3 orang ibu Single parent sebagai informan, dengan setting sosial sebagai 

berikut: 

1. Informan 1 (ibu Sn) 

Ibu Sn (51 tahun) merupakan seorang single parent yang ditinggal 

mati oleh suaminya setahun yang lalu, yakni tahun 2009, yang memiliki 5 

orang anak dan 2 orang diantaranya berumur 18 dan 16 tahun. Kini beliau 

tinggal dengan 2 orang anaknya yang berusia remaja tersebut. Pendidikan 

terakhir ibu Sn adalah kelas 2 SD. Ibu Sn bekerja sebagai pengirim 

masakan di Juanda dan memiliki penghasilan antara Rp.1.200.000-

Rp.1.600.000 per bulan. Sebagai seorang single parent, beliau mengalami 

kesulitan tertentu, yakni masalah hutang keluarga. 

2. Informan 2 (ibu Kt) 

Ibu Kt (52 tahun) merupakan seorang single parent yang ditinggal 

mati oleh suaminya pada tahun 2002, dan memiliki 4 orang anak, dimana 

salah satu anaknya berumur 12 tahun. Beliau tinggal dengan anak 

terakhirnya tersebut, namun juga ditemani oleh anak-anak beliau lainnya 
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yang bergantian tinggal dan menjaga ibu Kt. Pendidikan terakhir ibu Kt 

adalah kelas 5 SD. Ibu Kt bekerja sebagai tukang cuci baju dengan 

pendapatan Rp 250.000 per bulan. Sebagai seorang single parent, beliau 

mengalami kesulitan akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

3. Informan 3 (ibu Srk) 

Ibu Srk (50 tahun) merupakan seorang single parent yang ditinggal 

mati oleh suaminya pada tahun 2004, dan memiliki 3 orang anak, 2 

diantaranya adalah remaja berumur 18 dan 16 tahun. Beliau tinggal dengan 

anak perempuannya yang berumur 16 tahun. Pendidikan terakhir ibu Srk 

adalah lulusan SMP. Kini bekerja sebagai tukang masak di depot kecil di 

Sedati dengan pendapatan Rp.750.000 per bulan. Sebagai seorang single 

parent, beliau mengalami kesulitan akan pemenuhan biaya kebutuhan 

sekolah anak. 

 

I.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data merupakan bagian terpenting dari penelitian, karena pencarian data 

yang nantinya dianalisis dan dipresentasikan. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang nantinya akan dipakai untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

melalui sumber atau prosedur sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan proses untuk memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
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bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara (Bungin, 2001:133). Dalam penelitian ini, peneliti 

mewawancarai 3 orang informan yang sesuai dengan kriteria, dimana 

sebelumnya peneliti meminta persetujuan informan untuk bersedia 

memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pada proses wawancara ini 

pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur namun masih tetap mengacu 

pada pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dalam suasana bebas, 

dan peneliti mencoba menghilangkan kesan formal, sehingga informan 

dapat memberikan informasi lebih banyak. 

Wawancara mendalam dengan informan berlangsung antara 1-3 

kali, sisanya adalah berdialog dan bertanya sekilas situasi mengenai 

kondisi informan. Hal ini dilakukan untuk memberi kepastian akan 

informasi yang diberikan, dan hal ini juga bertujuan untuk membangun 

komunikasi yang baik dengan informan. Dokumentasi hasil wawancara 

melalui alat perekam (Handphone). 

2. Metode Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipan, yakni 

peneliti mengamati perilaku informan, baik saat melakukan wawancara 

maupun saat informan melakukan aktivitas tertentu yang berhubungan 

dengan pengasuhan anak. Peneliti beberapa kali mengikuti langsung 

kehidupan sehari-hari informan mengenai apa yang biasa mereka lakukan, 

sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari informan yang pada 
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akhirnya akan semakin memudahkan peneliti untuk menggali data yang 

diperlukan. 

 

I.6.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berupa transkrip hasil wawancara yang telah 

dihasilkan dalam penggalian data kemudian diklasifikasikan menurut tema 

– tema yang relevan dan diberi tema umum, kemudian diklasifikasikan lagi 

agar lebih spesifik. Dari data yang sudah ada disusun ke dalam pola 

tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu. 

Dalam proses ini dilakukan dengan dua cara yakni pertama pemetaan 

(maping) lalu kedua adalah proses menghubungkan hasil dari 

klasifikasi/kategorisasi tersebut dengan referensi atau teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

Gambaran Umum Orang Tua Tunggal 

 

II.1. Konsep Single Parent (Orang tua tunggal) 

Single Parent atau Orang tua tunggal (orangtua yang tinggal sendirian) 

adalah orangtua yang peduli untuk satu atau lebih anak tanpa bantuan orang tua 

kandung lain di rumah. "Single Parenthood" mungkin berbeda sesuai dengan 

hukum lokal negara yang berbeda atau daerah. orangtua tunggal dapat terjadi 

karena berbagai alasan. Hal ini dapat tergantung dari orang tua (seperti dalam 

perceraian , adopsi , inseminasi buatan , ibu pengganti , atau kehamilan di luar 

nikah ), atau hasil dari suatu kejadian yang tak terduga (seperti kematian, 

penganiayaan anak, mengabaikan anak atau ditinggalkan oleh yang tidak hadir 

biologis induk). 1

Ada sejumlah kategori orang tua dengan masalah khusus dalam 

hubungannya dengan anak. Mereka adalah orang tua yang bercerai, orang tua 

yang menjanda atau menduda, jenis lain dari keluarga dengan orang tua tunggal 

(orang tua yang tidak pernah menikah, orang tua angkat dan orang tua tiri). 

 

1. Orang tua yang menjanda atau menduda. 

Kematian mendadak salah satu orang tua menimbulkan syok yang hebat 

untuk anggota keluarga, sering mengakibatkan kesedihan besar, rasa bersalah 

dan kemarahan. Kesedihan adalah emosi yang tepat, tetapi rasa bersalah dan 

                                                 
1 http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Single-
parent&ei=38fHS9ntLMXCrAf5n7XHCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CBQQ7gEwB
A&prev=/search%3Fq%3Dsingle%2Bparent%2Badalah%26hl%3Did  
diakses pada 22 Maret 2010 
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kemarahan tidak.kemampuan keluarga untuk menyesuaikan diri kembali 

sesudah kematian salah satu orang tua berkenaan dengan masalah keuangan, 

sosial, dan emosional selalu merupakan ujian bagi hubungan yang ditegakkan 

di antara orang tua dan anak. Ketika hubungan itu didasarkan pada 

penghargaan, kesamaan, dorongan dan kepercayaan, hanya sedikit yang 

dikhawatirkan berkenaan dengan efek yang dirasakan oleh anak karena 

kehilangan salah satu orang tua. Tentu saja kesepian, frustasi, rasa bersalah 

ambivalensi dari orang tua yang masih hidup merupakan masalah yang perlu 

diselesaikan melalui keluarga. 

2. Orang tua yang bercerai. 

Seperti halnya keluarga dengan orang tua tunggal, kejadian yang 

menyebabkan keunikan keluarga tersebut memerlukan banyak sekali 

penyesuaian sosial dan emosional. Berbeda dengan kematian pasangan hidup, 

perceraian tidak terjadi secara tiba – tiba dan orang tua dapat menyiapkan 

anak – anak mereka untuk suatu kehidupan keluarga dengan satu orang tua 

saja. Anak – anak tidak mengira bahwa kedua orang tua mereka akan 

berpisah walaupun mereka menyaksikan pertengkaran dan perdebatan. 

Mereka menjadi syok ketika diberitahu tentang perpisahan tersebut dan 

mereka menjdai marah, frustasi, bersalah dan ambivalen, emosi – emosi yang 

juga akan dirasakan oleh orang tua tunggal. 

3. Jenis lain dari keluarga dengan orang tua tunggal. 

Jenis lain dari keluarga dengan orang tua tunggal mencakup orang tua 

angkat, orang tua yang tidak pernah menikah dan berpisah, tetapi tidak 
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bercerai. Masalah yang menghadang orang tua jenis ini tidak berbeda dengan 

masalah yang dihadapi oleh orang tua tunggal lain, dan pada waktunya, 

menjadi sama dengan keluarga dengan dua orang tua. Dengan orang tua yang 

tidak pernah menikah, masalah rasa bersalah menjadi penting, khususnya 

dengan ayah yang tidak menikah. Walaupun secara tradisional tidak dapat 

diterima oleh masyarakat, sikap ini berubah dan bahkan semakin banyak ibu 

yang tidak menikah memutuskan untuk tetap mengurus anak mereka.2

 

 

II.2. Demografi Orang Tua Tunggal 

Pada tahun 2006, 12,9 juta keluarga di AS yang dipimpin oleh orang tua 

tunggal, 80% dipimpin oleh seorang perempuan. Sejak 1994, persentase rumah 

tangga AS yang dipimpin oleh seorang orangtua tunggal tetap stabil, sekitar 

sembilan persen, meskipun telah hampir dua kali lipat sejak tahun 1970. Pada 

tahun 2003, 14% dari semua kepala rumah tangga Australia adalah keluarga 

dengan orang tua tunggal. Sejak tahun 2001, 31% dari bayi yang lahir di Australia 

lahir dari ibu yang belum menikah. (dari banyaknya penghitungan ibu tunggal 

kemungkinan tidak sendirian, mungkin mereka hidup dengan orang tua kandung 

lain tanpa menikah secara formal.)  

Di Britania Raya , terdapat 5,9 juta orang tua tunggal selama tahun 2005, 

dengan 3,1 juta anak-anak. 1 dari 4 keluarga dengan tanggungan anak adalah 

keluarga dengan orang tua tunggal, sembilan persen yang memiliki orang tua 

tunggal laki-laki. Angka kemiskinan di Inggris menunjukkan bahwa 47% dari 

                                                 
2 Balson, Maurice. 2010. Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik. Tanggerang: Binarupa Aksara. hal:307-321. 
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keluarga dengan orang tua tunggal, didefinisikan-Pemerintah berada di bawah 

garis kemiskinan (setelah biaya perumahan). Di Korea Selatan , penolakan 

masyarakat tentang ibu tidak menikah sangat kuat, pada tahun 2007 1,6% 

kelahiran oleh wanita belum menikah, dan, dari wanita-wanita tersebut 70% 

diperkirakan telah memilih untuk mengadopsi. 

 

II.3. Dampak

Pada keluarga dengan orang tua tunggal beresiko tinggi mengalami 

kemiskinan daripada keluarga yang memiliki pasangan, dan pada ibu tunggal rata-

rata memiliki kesehatan yang lebih miskin dari beberapa ibu yang memiliki 

pasangan. Orangtua tunggal sangat terkait dengan peningkatan risiko dari masalah 

social, perilaku dan emosional yang negatif untuk anak-anak. Namun ketika 

asosiasi kuat, pada keseimbangan ukuran dan jumlah efek, sebenarnya hanya 

mengakibatkan dampak sederhana. Kebanyakan anak dari keluarga dengan orang 

tua tunggal berkelakuan baik. Banyak factor yang mempengaruhi bagaimana 

anak-anak berkembang dalam keluarga orang tua tunggal: usia orangtua, tingkat 

pendidikan, dan pekerjaan; pendapatan keluarga, dan jaringan dukungan keluarga 

teman dan anggota keluarga (termasuk orang tua non-penduduk, jika tersedia).  

  

Berita mengejutkan yang diterbitkan, misalnya studi Swedia tahun 2003, 

menyatakan bahwa anak – anak yang tinggal dengan orangtua tunggal,  sekitar 

tiga kali lebih melakukan bunuh diri atau berakhir di rumah sakit setelah mencoba 

bunuh diri pada usia 26 daripada anak-anak yang hidup dengan dua orang tua, 

namun hal ini hanya terjadi pada 2,2 persen anak perempuan dan 1 persen laki-
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laki. Temuan terkait, juga karena ketidakbahagiaan masa kanak-kanak yang lebih 

besar di antara mereka yang tidak membunuh diri mereka sendiri sebelum usia 26.  

Laporan Lembaga Studi Masyarakat Sipil bahwa, setelah melihat variabel 

lain seperti pendapatan keluarga, anak-anak dari orangtua tunggal lebih cenderung 

memiliki masalah. Terdapat dampak pada anak-anak akibat orang tua tunggal, 

namun hal tersebut terbukti, tidak ada dukungan yang mengatakan bahwa orang 

tua tunggal adalah penyebab utama dari penyakit sosial dan penyebab kerusakan 

yang ada pada anak-anak mereka. Walaupun bunuh diri adalah kerusakan yang 

dapat diperbaiki, dengan memperbaiki masalah emosional, sosial atau perilaku, 

selama mereka hidup, atau meningkatkan perilaku anti-sosial.3

 

 

II.4. Orang Tua Tunggal, Tren di Banyak Negeri: 

• Amerika Serikat: ”Jumlah ibu tanpa suami meningkat antara tahun 1970 dan 

tahun 2000, dari 3 juta menjadi 10 juta; selama periode yang sama, jumlah 

ayah tanpa istri juga meningkat, dari 393.000 menjadi 2 juta.”(Biro Sensus 

AS.) 

• Meksiko: Menurut surat kabar La Jornada, sekitar 27 persen jumlah total ibu 

hamil di negeri itu adalah para remaja. 

• Irlandia: Tingkat pertambahan keluarga dengan ibu tanpa suami meningkat 

dari 5,7 persen pada tahun 1981 menjadi 7,9 persen pada tahun 1991. 

”Kehancuran perkawinan masih merupakan faktor signifikan yang 
                                                 
3 http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Single-
parent&ei=38fHS9ntLMXCrAf5n7XHCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CBQQ7gEwB
A&prev=/search%3Fq%3Dsingle%2Bparent%2Badalah%26hl%3Did  
diakses pada 22 Maret 2010 
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menghasilkan ibu tanpa suami.”—Single Mothers in an International Context, 

1997. 

• Inggris: ”Proporsi keluarga yang dikepalai oleh orang tua tunggal telah 

melampaui 25 persen untuk pertama kalinya, mencerminkan pertumbuhan 

yang sangat besar dalam jumlah ibu yang tidak pernah menikah dan 

peningkatan yang signifikan dalam tingkat perceraian selama 30 tahun 

terakhir ini.”—The Times, London, 2 Maret 2000. 

• Prancis: ”Sejak akhir tahun 1970-an, proporsi keluarga dengan orang tua 

tunggal telah meningkat lebih dari 50 persen.”—Single Mothers in an 

International Context, 1997. 

• Jerman: ”Jumlah orang tua tunggal telah berlipat ganda dalam dua dekade 

terakhir. Hampir semua keluarga dengan orang tua tunggal . . . dikepalai oleh 

sang ibu.”—Single Mothers in an International Context, 1997. 

• Yunani: ”Sejak tahun 1980, jumlah ibu yang tidak menikah di [Yunani] telah 

meningkat sebanyak 29,8 persen. Dan, menurut data yang disediakan oleh 

Uni Eropa, pada tahun 1997 persentase anak-anak yang lahir di luar ikatan 

perkawinan ialah 3,3 persen, sedangkan pada tahun 1980 persentasenya 

hanya 1,1 persen.”—Surat kabar Ta Nea, Athena, 4 September 1998. 

• Jepang: ’Keluarga dengan ibu tanpa suami telah meningkat sejak tahun 1970-

an.’ Pada tahun 1997, 17 persen dari semua keluarga dikepalai oleh orang tua 
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tunggal.—Single Mothers in an International Context, 1997; The World’s 

Women 2000: Trends and Statistics. 

• Australia: Hampir 1 dari 4 anak tinggal hanya dengan salah satu orang tua 

kandung mereka. Hal ini umumnya diakibatkan oleh kehancuran perkawinan 

atau hubungan orang tua. Telah diperkirakan bahwa keluarga dengan orang 

tua tunggal akan meningkat antara 30 dan 66 persen dalam periode 25 

tahun.—Biro Statistik Australia.4

• Di Indonesia, secara umum data perempuan kepala keluarga (women headed 

household) prosentasenya cukup fantastis. Tahun 1999 prosentase mencapai 

13,7 % dari keseluruhan jumlah keluarga di Indonesia. Angka ini melesat 

tajam menjadi 17 % pada tahun 2007 menurut data BPS.

 

5

Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan keluarga tahun 2008 per 

propinsi, di Jawa Timur tercatat sebanyak 1.329.702 jiwa dari total keseluruhan 

10.272.470 jiwa yang di pimpin oleh kepala rumah tangga perempuan, dan 

sebanyak 1.538.346 diantaranya termasuk orang tua tunggal. Di kota Surabaya, 

tercatat sebanyak 82.989 jiwa dari 633.763 jiwa yang di pimpin oleh kepala 

rumah tangga perempuan, dan sebanyak 99.817 diantaranya termasuk orang tua 

tunggal. Sedangkan di kabupaten/ kota Sidoarjo, tercatat sebanyak 41.291 jiwa 

dari 443.761 jiwa yang di pimpin oleh kepala rumah tangga perempuan, dan 

 

                                                 
4  http://www.iblogronnp.com/2009/06/keluarga-dengan-orang-tua-tunggal-dapat.html diakses pada 22 Maret 
2010 
5 http://bambangkudus.multiply.com/journal/item/3 diakses 08 Juni 2010 
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sebanyak 50.605 diantaranya termasuk orang tua tunggal, baik itu janda, duda 

atau belum kawin.6

 

 

II.5. Lokasi Penelitian 

Menurut sesepuh Desa Pabean,  asal nama PABEAN berasal dari 

PABEYAN yang berarti suatu Pangkalan/ perkumpulan Para Pedagang. Petani, 

Usaha Kecil, Peternak untuk memasarkan hasil Bumi dan Perdagangan, 

Peternakan  dalam bahasa Jawa berarti Pasar Berkumpulnya para pedagang, 

Mengingat Pabean adalah Akses Keluar Masuk ke Bandara Juanda, maka Pabean 

secara harfiah mempunyai arti kampung yang Ramai Pertanian, Pedagang, 

Peternakan atau kampung yang penduduknya mayoritas bertani, beternak, 

Pedagang dan bercocok tanam Pada kala itu, 

Desa Pabean seperti halnya desa atau kampung lain mempunyai sejarah 

tersendiri. Ia ada sekarang dengan masa lalunya. Berangkat dari sejarah masa lalu 

Desa Pabean terus berkembang bukan sekadar dikenang, tetapi terutama 

mengangkat nilai-nilai, keutamaan-keutamaan atau kearifan orang setempat pada 

masa lalu untuk diolah dan dikembangkan pada masa kini demi kemanusiaan, 

kemajuan dan kesejahteraan warga desa di masa depan. 

Desa Pabean mempunyai perbatasan dengan desa lain yaitu: sebelah 

Barat berbatasan dengan Desa Dukuh Ngongas Kec. Waru Dan Desa Sawotratap 

Kec. Gedangan, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tropodo Kec. Waru, 

sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semampir Kec. Sedati dan sebelah 

                                                 
6 http://www.bkkbn.go.id/Webs/upload/data/R1KSKabupaten2008.1.xls diakses 08 Juni 2010 
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Selatan berbatasan dengan Desa Sedatigede Kec. Sedati. Penetapan batas dan 

peta wilayah Desa Pabean dengan total luas wilayah 134.052 ha. 

Berdasarkan wilayah Administrasi Desa Pabean terbagi atas 6 Dusun 

yaitu Dusun Alastipis, Dusun Banjar Mlati, Dusun Bonosari, Dusun Payan, 

Dusun Dares, Dusun Pabean. Wilayah Desa Pabean mempunyai 18 Rukun 

Warga (RW) dan 61 Rukun Tetangga (RT). 

Gambar II.1 
Peta Administrasi Desa Pabean 

 

 

Penduduk Desa Pabean hingga tahun 2009 sejumlah 11.839 jiwa dan  

 3.946 KK. Komposisi penduduk Desa Pabean berdasarkan komposisi penduduk 

berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa sejumlah 49.9.% penduduk adalah 

penduduk perempuan dan 50.1% adalah penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan 

penduduk tertinggi adalah di Dusun Payan yaitu 670 jiwa/km. 
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Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar 

yaitu 20.10% penduduk berumur > 41 tahun, dan kelompok umur penduduk 

terkecil adalah 0,15% penduduk berumur > 71 tahun.  
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BAB III 

Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian 

  

Dalam penelitian ini, akan dipaparkan mengenai temuan data yang 

berhasil dihimpun oleh peneliti. Dalam penelitian ini Informan-informan yang 

telah dipilih tersebut memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti sehingga membantu peneliti dalam menjawab fenomena yang telah ada. 

Selain itu dalam penelitian ini nama-nama, baik informan maupun obyek yang 

diteliti telah peneliti samarkan demi menjaga privacy. 

 

III.1. Profil Informan 

Informan 1: Ibu Sn  

 Ibu Sn merupakan seorang single parent (orang tua tunggal) yang 

bertempat tinggal di Jl. ABD. Rachman Rt.08 Rw.03 Bonosari. Ibu Sn lahir pada 

tanggal 8 Desember 1959. Pendidikan terakhir beliau adalah kelas 2 SD. Ibu Sn 

berumur 51 tahun dan memiliki 7 orang anak, dengan status 2 orang meninggal, 2 

orang anak perempuan yang sudah menikah, yang masing – masing bernama Iyah 

(nama samaran) dan Yuni (nama samaran), kemudian seorang anak perempuan 

berusia 18 tahun yang bernama Suzan  dan anak laki – laki berusia 16 tahun yang 

bernama Dinda. Ibu Sn mengalami pernikahan sebanyak 3 kali dan mengalami 

perceraian sebanyak 2 kali. Suami ibu Sn yang pertama bernama bapak Ks. Suami 

beliau yang kedua bernama bapak An, sedangkan suami beliau yang terakhir dan 

kini sudah meninggal bernama bapak Gm Alm. Suami ibu Sn yang bernama 
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bapak Gm meninggal pada Juni 2009. Bapak Gm Alm, memiliki sebuah proyek 

yang kondisinya pasang surut, dan menjadi harapan ekonomi keluarga ibu Sn, 

namun sepeninggal bapak Gm, proyek tersebut tidak dapat menjadi harapan, 

sehingga ibu Sn terpaksa menanggung beban ekonomi keluarga seorang diri. Kini 

ibu Sn bekerja sebagai pengirim makanan yang diantar ke restoran di Bandara 

Juanda, dengan penghasilan kira – kira Rp.300.000 sampai Rp.400.000 seminggu. 

Sebelum bekerja sebagai pengirim makanan, beliau pernah bekerja di ACS Natur, 

tepatnya saat beliau berumur 27 tahun. Ibu Sn sendiri mulai masuk ke dalam 

dunia pekerjaan semenjak beliau putus sekolah, mulai dari bekerja membantu 

orang tua beliau di sawah, hingga bekerja di pabrik – pabrik. 

 

Kondisi Lingkungan Fisik Informan 1 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, rumah ibu Sn tergolong 

besar, luasnya kira – kira 17x7 cm, dan bertingkat. Rumah beliau menghadap ke 

arah utara dan terletak di belakang rumah tetangganya. Rumah keluarga beliau 

dekat dengan Masjid dan sekolah MI (Madrasah Islam), yaitu sekitar 10 meter 

dari rumah ibu Sn. Memasuki tempat hunian keluarga ibu Sn, jika di baca 

bangunan fisiknya, tampak seperti rumah – rumah lainnya, yaitu tembok batu bata 

yang beratapkan genting, dan beralaskan keramik. Rumah ibu Sn terdiri dari 7 

sekat yang dibatasi tembok bata. Pertama, adalah ruang tamu yang berisikan meja 

kursi dan almari, kemudian di sampingnya merupakan kamar tidur, yang berisi 

tempat tidur, kipas angin dan meja belajar. Sekat ketiga juga merupakan kamar 

tidur yang berisi tempat tidur, kipas angin, meja rias dan almari. Sedangkan sekat 
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keempat merupakan ruang keluarga yang tersambung dengan ruang tamu yang 

berisi televisi dan 2 almari yang satu berfungsi sebagai almari pakaian dan 

satunya lagi merupakan almari hias. Sekat kelima merupakan kamar tidur yang 

berisi tempat tidur, meja rias, dan almari. Sedangkan sekat terakhir merupakan 

ruang dapur yang berisi segala perabotan dapur, dan sebuah kamar mandi di 

samping ruang dapur. Bagian atas rumah tersebut memiliki sekat yang sama 

dengan bagian bawah, namun tidak diketahui lebih detailnya, karena tidak 

ditempati. Penataan ruang tersebut menunjukkan adanya keteraturan, namun tidak 

ditemukan suatu ruangan yang berfungsi sebagai tempat ibadah. 

 

Kondisi Lingkungan Sosial Internal dalam Keluarga Informan 1 

 Lingkungan sosial internal keluarga ibu Sn, sering terjadi komunikasi 

dengan anggota keluarga. Hal ini dikarenakan ibu Sn lebih sering berada di 

rumah, meskipun beliau single parent yang bekerja, namun pekerjaan beliau tetap 

di dapur sendiri. Jadi bila tidak ada orderan dari pekerjaannya, beliau lebih banyak 

menghabiskan waktu di rumah. Percakapan dengan anggota keluarga pun sering 

terjadi saat malam hari. Di sela – sela nonton TV pada malam hari, misalnya 

sekitar pukul 20.00 malam, beliau menonton TV bersama dengan anggota 

keluarganya, dan dalam acara kumpul bersama keluarga tersebut, ibu Sn 

terkadang memberikan nasihat – nasihat maupun curhat dengan anak – anak 

beliau. Interaksi antara ibu dan anak sering dilakukan mengingat ibu Sn lebih 

banyak mencurahkan waktu di rumah. Beliau hanya akan memiliki waktu singkat 

dengan keluarga ketika ada orderan akan permintaan masakan, selebihnya yang 
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beliau kerjakan hanya membersihkan rumah, apabila segala urusan telah selesai, 

baru beliau dapat meluangkan waktu untuk bercakap – cakap dengan keluarga. 

Anak – anak ibu Sn pun sering curhat, baik masalahnya sendiri maupun masalah 

kesehatan. Seperti yang di ungkapkan ibu Sn sendiri mengenai interaksi yang 

terjadi dalam keluarganya: 

“Biasa ne Suzan iku..cerito – cerito..nek onok masalah ambek dulur 
ponakan..masih o Dinda yo ngunu..tapi biasa ne Dinda iku..sambatan nek awak e 
loro..”ma..awak ku gak enak rasa ne”..”kenopo le? Maka ne ojok kakean dolan 
ae..nek loro ngene iki loh..” ngunu iku, sopo sing gak khawatir..tapi anak iku..kok 
yo..gak ngerti” 

(Dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya, “Biasanya Suzan itu..cerita-
cerita..kalau ada masalah dengan saudara sepupu..Dinda pun juga begitu..tapi biasa 
nya Dinda itu..keluhannya jika badannya sakit..”ma..aku tidak enak 
badan”..”kenapa,nak?maka dari itu jangan kebanyakan main, ta..kalau sakit begini 
loh” begitu, siapa yang tidak khawatir..tapi anak itu..kok ya..tidak mengerti”) 

 
 Ibu Sn juga bersikap demokratis terhadap keluarganya, segala 

permasalahan di bahas bersama dengan meminta pendapat keluarga atas jalan 

keluar yang lebih baik.  

 

Kondisi Lingkungan Sosial Eksternal Keluarga Informan 1 

 Lingkungan luar keluarga ibu Sn, karena rumah beliau berdekatan dengan 

tetangga, jadi sering terjadi komunikasi dengan tetangga – tetangga sebelah. 

Rumah ibu Sn juga tidak jah dari Masjid dan sekolah, sehingga bila waktu sholat 

tiba, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di Masjid, atau mengikuti acara – 

acara pengajian dengan tetangga – tetangga sekitar. Sedangkan lingkungan sosial 

eksternal anak – anak ibu Sn, yaitu anak perempuan beliau (Suzan) tidak banyak 

bergaul dengan remaja – remaja sekitar. Dia lebih banyak menutup diri dengan 

lingkungan luar, hanya kadang – kadang saja sholat di Masjid. Sementara anak 

laki – laki beliau, lebih banyak bergaul di luar daripada anak perempuan ibu Sn. 
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Namun, berdasarkan penuturan ibu Sn sendiri bahwa anak laki – lakinya lebih 

sering bergaul di luar dengan anak – anak kecil dan bermain sepak bola.  

 

Informan 2: Ibu Kt  

 Ibu Kt merupakan seorang single parent yang bertempat tinggal tinggal di 

Jl. ABD. Rachman Payan. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret 1958, dan kini 

berumur 52 tahun. Pendidikan terakhir beliau adalah kelas 5 SD. Beliau memiliki 

4 orang anak dengan status 3 orang sudah menikah, yang bernama Kardi, Hadi, 

Ningsih (kesemuanya merupakan nama samaran) dan seorang anak laki – laki 

berusia 12 tahun yang bernama Sholeh. Suami ibu Kt bernama bapak At (nama 

samaran) Alm. Suami beliau tersebut meninggal pada September 2002. Saat 

masih hidup, bapak At bekerja di tambak ikan sebagai penjaga tambak. Saat 

suami beliau masih ada, ibu Kt tidak bekerja, beliau hanya mengantarkan 

makanan untuk suaminya yang saat itu bekerja. Namun semenjak suami beliau 

meninggal, ibu Kt mulai bekerja, hingga kini beliau bekerja sebagai tukang cuci 

baju, dengan penghasilan Rp.250.000 tiap bulan. 

 

Kondisi Lingkungan Fisik Informan 2 

Kondisi rumah ibu Kt, termasuk dalam kondisi rumah yang kecil. Luas 

rumah beliau kira – kira 6x3 cm. Rumah beliau berdekatan dengan mushola, 

berjarak sekitar 2 m di belakang mushola dan menghadap ke arah utara. 

Berdasarkan kondisi fisik, rumah terbuat dari tembok bata yang belum di plester 

dan kayu, dengan atap rumah genting, sedangkan alas rumah beliau terbuat dari 
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ubin. Rumah ibu Kt di bagi menjadi 5 sekat, sekat pertama terdiri dari ruang tidur 

yang hanya berisi kasur, sekat kedua yang merupakan ruang tamu, yang berisi 

kursi tanpa meja. Sedangkan sekat ketiga merupakan ruang tidur yang juga 

berfungsi sebagai tempat berkumpul keluarga, yang berisi kasur tanpa dipan dan 

sebuah televisi di depannya, juga kipas angin berukuran kecil di samping televisi. 

Kemudian di bagian belakang ruangan tersebut merupakan dapur dan di 

sambungkan oleh kamar mandi sebagai sekat terakhir. Berdasarkan penataan 

kondisi tersebut, terlihat bahwa rumah ibu Kt kurang teratur, hal ini di ketahui dari 

adanya beberapa pakaian yang di tumpuk begitu saja di ruang keluarga, 

menjadikan kondisi rumah tampak tidak rapi. Fungsi tempat ibadah pun tidak 

tersedia di rumah ibu Kt. 

 

Kondisi Lingkungan Sosial Internal dalam Keluarga Informan 2 

 Kondisi lingkungan sosial internal ibu Kt, yaitu sering terjadi percakapan 

dengan anggota keluarganya, terutama saat malam hari. Sama hal nya dengan 

keluarga ibu Sn, keluarga ibu Kt lebih banyak menghabiskan waktu bersama 

keluarga saat malam hari. Hal itu karena pada malam hari, keluarga beliau lebih 

banyak menghabiskan waktu istirahat di rumah.  Pada lingkungan di dalam rumah 

tersebut, selain ibu Kt dan anak laki – laki terakhirnya, juga tinggal salah satu 

anak ibu Kt yang lain. Maksudnya di sini, salah satu dari 3 anak ibu Kt yang 

sudah menikah bergantian menemani ibu Kt di rumah. Entah itu laki – laki 

maupun perempuan bergantian tinggal untuk menjaga ibu Kt. Dengan adanya 

orang lain di rumah selain ibu Katini, sehingga suasana rumah menjadi sedikit 
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harmonis dan tidak sepi. Berdasarkan observasi tanggal 18 April 2010, peneliti 

melihat saudara laki-laki sholeh memberikan contoh yang baik kepada adiknya 

dan memberi nasehat yang baik. Dengan adanya interaksi yang terjadi di rumah 

menyebabkan anak ibu Kt yang bernama Sholeh dapat betah tinggal di rumah, dan 

mudah membuka diri dengan anggota keluarga yang lain. Ibu Kt sering memberi 

nasehat kepada anaknya, sehingga bila Sholeh hendak pergi ke rumah teman atau 

ke suatu tempat selalu minta ijin kepada ibu Kt.  

 
 Kedekatan ibu Kt dengan anaknya Sholeh tersebut lah yang menjadikan 

Sholeh menjadi termotivasi untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang lebih 

tinggi. Sehingga saat hendak memilih sekolah di SMP, Sholeh lebih memilih 

sekolah unggulan yang bagus, dan berusaha keras baik belajar giat saat ujian, 

sampai dengan meminta do’a kepada guru pun dia jalani.  

 

Kondisi Lingkungan Sosial Eksternal Keluarga Informan 2 

 Lingkungan Sosial Eksternal Ibu Kt, beliau sering mengikuti aktivitas – 

aktivitas keagamaan dengan ibu – ibu tetangga. Namun ibu Kt cenderung merasa 

rendah diri dengan tetangga sekitar, meskipun terjadi interaksi antara ibu Kt 

dengan tetangga sekitar seperti ngobrol dengan ibu – ibu sebaya, namun beliau 

tidak dapat leluasa memberikan pendapat. Sedangkan lingkungan pergaulan anak, 

bahwa anak beliau bergaul dengan teman – teman sebayanya. Si anak justru 

mengerti dan menjauhi lingkungan pergaulan yang tidak baik. Ibu Kt pun 

mengatakan bahwa anaknya ingin masuk di sekolah SMP 4 Waru, apabila tidak di 
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terima harapan Sholeh adalah di sekolah pilihannya yang sesuai dengan 

keinginannya.  

“Engkin nek tes e mboten saged, tapi nggih mugi – mugi saged o.. tes e saged 
ten mriku. Engkin nek mboten saged nggih ten Darul Ulum mriko mawon..nggih pak 
Nur kan nyuwun ten mriki..ten Wakid Hasyim, tapi sholeh e mboten 
purun..Disanjang i kanca - kanca ne nek ten mriku lare nenakal – nakal” 

(nanti kalau tesnya tidak diterima, tapi moga – moga bisa..tesnya..bisa ke sana. 
Nanti kalau tidak keterima di Darul Ulum saja..pak Nur kan minta di Wakid 
Hasyim, tapi Sholeh nya tidak mau..kata teman-temanya di sana anaknya nakal-
nakal) 

 
Perilaku Sholeh yang mengerti antara teman yang baik maupun buruk 

untuk dirinya, hal ini karena segala sosialisasi yang di berikan ibu Kt dan 

keluarganya dapat di terima dengan baik oleh Sholeh. 

 

Informan 3: Ibu Srk  

 Ibu Srk merupakan seorang single parent yang bertempat tinggal di Payan. 

Beliau lahir pada tanggal 16 September 1960 dan kini berumur 50 tahun. 

Pendidikan terakhir ibu Srk adalah tamat SMP. Suami ibu Srk bernama almarhum 

bapak Srn (nama samaran). Saat masih hidup, bapak Srn Alm bekerja di BANK 

Swasta di Sidoarjo dan meninggal pada februari 2004. Ibu Srk memiliki 3 orang 

anak, yang pertama seorang anak perempuan yang bernama Ktm (nama samaran) 

yang berumur 27 tahun dan sudah menikah, kemudian anak laki – laki yang 

bernama Lutfianto yang berumur 18 tahun dan anak terakhir, perempuan yang 

bernama Epin yang berumur 16 tahun. Semenjak suami ibu Srk meninggal, beliau 

bekerja sebagai tukang masak di sebuah depot makanan di Sedati, dengan 

penghasilan Rp.25.000 per hari.  
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Kondisi Lingkungan Fisik Informan 3 

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, bahwa ibu Srk tidak memiliki 

tempat tinggal secara langsung. Meskipun beliau memiliki rumah, namun 

semenjak suami beliau meninggal, beliau terpaksa mengontrakkan rumah tersebut. 

Sedangkan beliau sendiri menggunakan sebagian kecil dari rumah tersebut, dalam 

hal ini adalah dapur sebagai rumah, dan sisanya di kontrakkan kepada orang lain. 

Sehingga kini ibu Srk hanya menempati ruangan yang lebarnya kira – kira 3x4 

meter. Satu ruangan tersebut dibagi menjadi dua yaitu sebagai tempat tidur dan 

dapur yang dibatasi oleh almari. Sedangkan kamar mandi beliau, ibu Srk 

menumpang pada kamar mandi saudara beliau yang letak rumahnya tepat dua 

meter di belakangnya. Dalam kepemilikan barang – barang berharga, ibu Srk 

hanya memiliki sebuah televisi berukuran 14”, sebuah almari, dan alat – alat 

dapur pada umumnya. Walaupun rumah yang beliau huni sangat sempit tapi sudah 

menunjukkan keteraturan dan kerapian dalam penataan barang – barang. Hal ini 

dikarenakan dalam keluarga tersebut hanya dihuni oleh dua orang saja. Meskipun 

jumlah keluarga beliau terdiri dari 3 orang anak, namun ibu Srk hanya tinggal 

berdua dengan anak beliau yang paling kecil yang bernama Epin. Karena anak 

pertama beliau sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, sedangkan anak 

laki – laki beliau harus tinggal bersama dengan kakak beliau, sehingga tidak ada 

barang – barang yang ditaruh tidak pada tempatnya.  

Dengan penataan tersebut, sehingga anak yang betah tinggal di rumah 

hanya anak perempuan paling kecil. Sedangkan anak laki – laki beliau, karena 
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tinggal bersama dengan saudara ibu Srk, sehingga kurang perhatian dari beliau, 

sehingga si anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. 

 

Kondisi Lingkungan Sosial Internal dalam Keluarga Informan 3 

 Penataan lingkungan internal dalam keluarga ibu Srk, kurang terjadi 

komunikasi dengan anak beliau, hal ini terlihat dari observasi peneliti pada 

tanggal 1 Mei 2010 pada pukul 19.10 saat itu di rumah ibu Srk tidak ada siapa – 

siapa, anak perempuan beliau tidak ada di rumah, menurut penuturan ibu Srk, 

anak beliau saat itu sedang ada kegiatan sekolah pada malam hari Sedangkan anak 

laki – laki beliau, seperti yang beliau katakan di sela – sela ngobrol santai dengan 

ibu Srk, bahwa anak beliau yang satu itu, seperti biasa jarang ada di rumah, pergi 

entah kemana. Interaksi antara anak dengan orang tua pun tergolong minim, 

apalagi dengan anak laki – laki beliau, yang tinggal dengan bibinya. Ibu Srk lebih 

dekat dengan anak perempuannya Epin, sehingga ibu Srk lebih sering ngobrol 

maupun curhat dengan anak perempuannya dari pada dengan anak laki – lakinya. 

“Mangkane kulo nek sedih niku ngeluh nang yugho kulo sing cilik iku.. Epin niku 
sing kulo eluh..nek turu iku tak elus – elus ngene” 

(makanya saya kalau sedih itu mengeluh ke anak saya yang paling kecil itu..Epin 
itu yang saya eluh..kalau tidur saya elus) 

 

Kondisi Lingkungan Sosial Eksternal Keluarga Informan 3. 

 Kondisi sosial eksternal ibu Srk, yakni beliau sering mengobrol dengan 

tetangga – tetangga sebelah apabila beliau memiliki waktu senggang. Hal ini 

terbukti ketika peneliti datang kerumah beliau pada tanggal yang sama, yaitu 

tanggal 1 Mei 2010 pada pukul 19.10, saat itu beliau sedang ngobrol dengan 

tetangga beliau yang mana rumah tetangga dengan rumah beliau berdempetan, 
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hanya berjarak sekitar 1 meter dengan rumah tetangga sebelah. Sedangkan 

lingkungan sosial eksternal tempat pergaulan anak – anaknya, terutama anak laki 

– laki ibu Srk, bergaul dengan teman – temannya di warnet game online. Hal ini 

berdasarkan wawancara dengan ibu Srk, yang mana lebih jelasnya dapat diketahui 

pada kutipan hasil temuan data mengenai penerapan pengasuhan anak. 

 

III.2. Hasil Temuan Data Mengenai Pengasuhan Anak 

 Bila pada bagian pemenuhan kebutuhan hidup, lebih ditekankan pada 

biaya pengeluaran akan kebutuhan dan upaya yang dilakukan, maka pada bagian 

pengasuhan anak ini, menekankan pada sosialisasi ekonomi, sosialisasi 

pendidikan, sosialisasi agama, sosialisasi kesehatan dan pengaruh lingungan. Dari 

ke empat sub pokok tersebut, di gali lebih dalam efek dari sosialisasi yang 

diterapkan pada perilaku anak. Dengan mengetahui efek perilaku tersebut, yang 

dapat membedakan pengasuhan yang di terapkan oleh single parent – single 

parent lainnya. 

Dalam pengasuhan anak di sini, anak yang masih tergantung kepada orang 

tua, orang tua mendukung anak, baik masalah ekonomi maupun memberi 

sosialisasi dan kontrol sosial. Yang mana, orang tua masih memiliki tanggung 

jawab penuh untuk mendidik dan membesarkan anak – anak mereka hingga 

mereka dapat menemukan jalan mereka sendiri, dan tidak lagi menggantungkan 

diri kepada orang tua.  
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Informan 1 

 Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anak – anak mereka menjadi 

orang yang berhasil dan dapat menggapai cita – cita mereka. Begitu pula dengan 

ibu Sn, beliau ingin agar anak – anak mereka dapat menjadi anak yang pintar 

hingga dapat menjadi orang yang sukses. Keinginan ini juga sama dengan kedua 

single parent lainnya. Hanya saja untuk mencapai keinginan agar anak mereka 

menjadi orang sukses, cara yang mereka gunakan untuk mengasuh dan mendidik 

berbeda. Ibu Sn, berupaya keras untuk dapat mendidik anak – anaknya agar dapat 

menjadi anak yang pintar. Namun demikian, semenjak suaminya meninggal 

setahun yang lalu, beliau tidak dapat memberikan pendidikan pada anak secara 

maksimal. Yang dapat beliau lakukan hanya memberi dorongan kepada anak agar 

mau giat belajar. Memang ibu Sn tidak memberikan tambahan ilmu lain seperti les 

maupun bimbingan belajar kepada anak seperti yang di jelaskan pada bagian 

pemenuhan kebutuhan, namun yang bisa beliau lakukan hanya mendorong anak 

untuk belajar giat dan meminta tolong Suzan untuk mengajari adiknya yang 

bernama Dinda. Tetapi Dinda yang saat ini masih sekolah STM tidak mau giat 

belajar, jika diajari kakaknya Suzan tersebut, yang terjadi malah geger dan tidak 

jadi belajar. 

“Aku pingin dhuwe anak pinter kok..wong aku iki uwong e goblok..anak e yok 
opo..tapi yo..masalah e yok opo, yo..yo emboh, arek e ngunu..iku..gak gelem 
belajar..e..sekolah e.. Bendino tak seneni... “pingin pinter..nak..sing pinter..wis gak 
duwe wong tuwo lanang, nak..sakno ibuk e moncat-mancit koyok ngene iki..di gawe 
nggolek no awakmu”... Tapi yo iku mau, Dinda iku sekolah e gak gelem 
belajar..bendino aku iki ngomel ngongkon belajar..pingin anak e pinter..” 

(“Saya ingin punya anak pinter kok..saya ini orang bodoh..tapi bagaimana 
lagi..entahlah, anak nya begitu itu..tidak mau belajar..sekolahnya. Tiap hari saya 
marahi..”ingin pintar, nak..yang pintar..sudah tidak punya orang tua laki – laki, 
nak..kasian ibu ini pontang-panting seperti ini..di buat mencarikan kamu” ..Tapi 
begitulah, Dinda itu sekolahnya tidak mau belajar..tiap hari saya ini ngomel 
menyuruh belajar..ingin anaknya pintar”) 
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Selain memberi dorongan agar mau belajar dengan giat, beliau juga 

mendidik anak dalam bidang ekonomi dengan memberi nasehat agar tidak 

membiasakan diri hidup boros. Hasilnya pun terlihat, kedua anak ibu Sn mampu 

menerapkan apa yang di sosialisasikan oleh ibu Sn. Hal itu berdasarkan 

pernyataan beliau, bahwa meskipun sudah di beri uang jajan, si anak mau 

menabung. Ibu Sn juga mengajarkan agar tidak menyia – nyiakan makanan, dan 

mau makan seadanya. Berikut pernyataan ibu Sn dengan menyontohkan salah satu 

perilaku anak laki – lakinya: 

“dicelengi..dicelengi,nak. Koyok wingi..tuku pulsa. Aku gak duwe duwik iku.. 
“Kok HP ku rusak”... “Ibuk ga duwe duwik e..yok opo iki”... “Yo wis, aku tak 
njupuk iku..yo..celengan..tak cutik e ..tak cutik e”..(tertawa)... “Yo wis..iyo..nek 
duwe duwik di ijoli”...ngunu iku. Mangan – mangan ne yo ngunu..mangan ne yo sak 
onok e...”sing penting onok sego ne”... “Iyo wis gak opo..sing penting onok sego 
ne”. Mangan ne sa onok e, mangan ne tahu ambek kecap. Nek duwe telor, yo telor 
ambek sambel kecap. Tahu tempe ngunu tok, nak..iwak e.” 

(ditabung..ditabung, nak. Seperti kemarin..beli pulsa. Saya tidak punya 
uang..”Kok HP saya rusak”..”Ibu tidak punya uang..bagaimana ini”...”Ya sudah, 
saya ambil uang di celengan,ya..saya ambil”....”Ya sudah..kalau punya uang nanti 
ibu ganti”..begiru. makan-makan nya juga begitu..makannya seadanya.. “yang 
penting ada nasinya”..”Ya sudah tidak apa..yang penting ada nasinya” Makan nya 
seadanya, makannya tahu tempe sama kecap. Kalau punya telur, ya telur sama 
kecap. Tahu tempe gitu aja, nak..ikannya).  

 
 Walaupun suami beliau masih ada pun, hal yang sama diterapkan oleh ibu 

Sn agar anaknya giat menabung. Hanya saja bedanya saat suami masih ada, si 

anak lebih sering di belikan sesuatu. Anak lebih sering diajak bepergian maupun 

rekreasi. Anak perempuan ibu Sn (Suzan) juga mengungkapkan hal yang sama, 

bahwa saat dia sekolah SMA dahulu, dan ayahnya masih ada, dia mendapatkan 

uang saku lebih banyak. 

“..biyen pas ayah jek onok..sedino aku isok entek dhuwik sepuluh ewu gawe 
njajan..njajan ku biyen akeh..saiki..oleh sepuluh ewu ae..jarang” 

(..dulu sewaktu ayah masih ada..sehari saya dapat menghabiskan uang sepuluh 
ribu untuk jajan..dulu saya banyak njajan..sekarang..dapat sepuluh ribu aja jarang) 
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 Untuk masalah kesehatan, nampak jelas sekali bahwa ibu Sn sangat 

memperhatikan kondisi kesehatan keluarganya. Anak – anak ibu Sn yang tinggal 

satu atap dengan beliau, di jaga dengan benar agar tidak sakit. Seperti telah 

dituturkan oleh Suzan pada masalah pemenuhan kebutuhan diatas, bahwa ibunya, 

tanpa memperdulikan keadaannya sendiri, berusaha untuk menyembuhkan anak 

laki – lakinya yang rentan terhadap penyakit.  

Sedangkan untuk pendidikan agama, ibu Sn sudah mensosialisasi tentang 

agama kepada anaknya sejak masih kecil, sejak suami beliau masih ada, anak – 

anak beliau sudah diajari mengenai agama, dan hal itu masih berlangsung hingga 

sekarang. Ibu Sn sampai rela memanggilkan guru ngaji privat untuk mendidik 

anak – anaknya mengenai agama. Meskipun sampai rela memanggilkan guru 

agama untuk mendidik mengaji, namun sosialisasi yang di dapat tidak diamalkan 

atau dimanfaatkan oleh anak – anak beliau. Padahal, harapan ibu Sn agar anak – 

anaknya mau mengamalkan ilmu agama nya dengan sering membaca Al Qur’an, 

namun anak – anak beliau tetap susah untuk di nasehati, apalagi bila diajak untuk 

menunaikan ibadah sholat. Untuk mengajak anak sholat saja, ibu Sn berkali – kali 

menasehati maupun memberikan contoh yang baik seperti rutin berangkat ke 

masjid agar di tiru anak. Namun anak beliau tidak meniru apa yang di berikan ibu 

Sn. Berbagai nasehat diberikan, namun tetap tidak dilaksanakan oleh anak, jika 

sudah demikian, ibu Sn hanya bisa menyesali nasibnya, ibu Sn menjadi teringat 

akan saat – saat keberadaan suami. 

“Maghrib iku ae gak gelem sholat, isyak iku ae lak yo uakeh arek cilik – cilik. 
“Le..ayo..le..isyak le..ambek mama le”.. “yo wis, sampean dhisik o” ..tapi yo gak 
budhal, kadang turu, di kongkon yo gak sembahyang..Ealah, padahal yo gak lapo- 
lapo, loh. Sembuarang aku ngosok jeding, sembuarang tak iku i dewe..mbok sing 
ngerti..wong tuwo gak nelongso a..Lha wong kape rundingan, kape omong – 
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omongan, iyo nek nduwe bojo, onok bapak ne ngunu, “iki loh..anak e yok opo..kok 
nakal e koyok ngene yok opo” ..Ealah sedih aku..sek..iyo onok sing mbantu i 
omongan..lha nek ijen loh, anak e gak mempan iki di kandani ngunu iku opo..gak 
iku..” 

(maghrib itu saja tidak mau sholat, isya’ itu kan banyak anak kecil-kecil. 
“Nak..ayo..nak.sama mama, nak”...”ya sudah, ibu duluan”..tapi ya tidak berangkat, 
kadang tidur, di suruh ya tidak sholat. Padahal ya tidak ngapa-ngapain. Semuanya 
saya, membersihkan kamar mandi, semuanya saya lakukan sendiri..Orang tua ini apa 
tidak sedih..mau rundingan, ingin ngomong-ngomong, iya kalau punya suami, ada 
ayahnya gitu, “ini loh, anaknya gimana..kok nakal seperti ini..sedih saya..iya ada 
yang membantu bicara..kalau sendiri, anaknya tidak bisa dinasehati begitu”) 

 
 Namun demikian, berdasarkan observasi tanggal 24 Mei 2010, terdapat 

perubahan pada anak perempuan ibu Sn yang bernama Suzan. Suzan mulai rajin 

melaksanakan aktivitas keagamaan, dan mulai menuruti segala kata – kata ibunya 

dengan membantu menyelesaikan kegiatan – kegiatan dapur. Suzan juga 

menyatakan demikian: 

“..saiki aku mulai giat sholat maneh..insyaf aku..awak ku puegel kabeh..sikil ku 
sampek rangen..ket isuk aku nyekel banyu..thok..lha wong aku gak tego ndelok 
ibuk..wingi aku mijet i ibuk..tak roso – roso..awak e ibuk tambah kuru..ket iku aku 
sadar..polah e aku saiki nurut..di kongkon opo ae aku gelem..masih o awak ku pegel 
kabeh..” 

(sekarang saya mulai giat sholat lagi..badan saya capek semua..kaki saya sampai 
luka..dari pagi saya di air terus..habisnya saya kasihan melihat ibu..kemarin saya 
memijat ibu..saya baru sadar..badan ibu semakin kurus..maka dari itu saya sekarang 
mulai nurut..di suruh apa saja saya mau..meskipun badan saya capek semua) 

 
Namun antara anak laki – laki dan perempuan berbeda, walaupun Suzan 

dapat merubah perilaku dan tingkah lakunya untuk mengerti keadaan ibunya, hal 

ini berbeda dengan Dinda, meskipun dia juga mengerti keadaan ibunya tetapi 

tetap tidak dapat merubah perilakunya.  

Secara material, memang ibu Sn hanya memberikan segalanya kepada 

anak laki – laki, selain karena masalah kondisi fisik, juga karena hanya Dinda saja 

yang belum memperoleh kebutuhan materi layaknya saudari – saudarinya yang 

lain, apalagi kini ayahnya meninggal, sehingga kebutuhan – kebutuhan dia akan 

materi belum dapat tercukupi sepenuhnya. Suzan pun juga mengatakan hal yang 
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sama, dan lebih mengikhlaskan agar kebutuhan – kebutuhan adiknya di 

dahulukan. Hal ini juga berdasarkan tanggapan Suzan dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga informan 1 diatas. 

Pola pengasuhan yang di terapkan ibu Sn dalam mengasuh dan mendidik 

anak, memang yang terjadi saat ini cenderung bersikap tegas untuk kesemua 

anggota keluarga. Saat suami ibu Sn masih ada, pengasuhan yang diterapkan 

suami beliau lebih bersifat autoritarian yang cenderung mengarah ke hukuman 

fisik. Yang paling sering mendapatkan pukulan adalah Suzan, dia kerap di marahi 

ayahnya kala masih hidup.Misalnya jika anak malas belajar, akan berakhir dengan 

pukulan atau cemoohan yang dilontarkan suami kepada anak: 

“Diseneni..di suweneni..masih o wayah e les gak les ngunu di seneni, nak..“kon 
gak kepingin a? Aku iki kepingin ndidik koen sampek gedhe..nerus no usaha e 
ayah”...wong nek ndidhik kadang di gephuk..di gephuk temen, kok..di guepuk. Suzan 
sampean takok’i, lak di guephuk..masalah Dinda nek gak isok di suweneni. Suzan 
iku guelek di guepuk..sampean takoni a..lak ke elingan..hahaha (tertawa)..di seneni” 

(Dimarahi..dimarahi,,walaupun waktunya les tidak les begitu dimarahi, 
nak..”kamu tidak ingin ta? Saya ini ingin mendidik kamu sampai besar..meneruskan 
usaha ayah”..kalau mendidik kadang sampai memukul..memukul beneran,kok..di 
pukul. Tanyakan sama Suzan, dia dipukul..masalah Dinda kalau tidak bisa dimarahi. 
Suzan itu sering dipukul..coba kamu tanyakan..pasti ingat..dimarahi) 

 
Semenjak suami ibu Sn meninggal, ibu Sn pun bersikap lebih tegas kepada 

semua anak–anak mereka. Ketegasan sikap pengasuhan ibu Saniyah juga 

diperkuat oleh pernyataan anak perempuan beliau yang bernama Suzan. Hanya 

saja, menurut Suzan, sikap tegas ibunya hanya berlaku untuk anak perempuan 

saja.  

“nek mbiyen..ibuk nek lunak..nang adik, kecuali aku. Tapi ket gak onok ayah, di 
keras i kabeh. Tapi enak e adik..mari di keras i..di tukok no mie ayam. Tapi nek 
aku..tetep, masih o dikeras i..sampek perang dingin” 

(dahulu..ibu lunak kepada adik, kecuali saya. Tapi semenjak ayah meninggal, di 
kers i semua. Tapi enaknya adik..habis di keras..dibelikan mie ayam. Tapi kalau 
saya..tetap, walaupun dikeras..sampai perang dingin) 
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Menurut Suzan ibunya berbuat demikian karena banyak masalah, kadang 

seperti kebingungan, tetapi untuk anak lelakinya ibu Sn tidak terlalu keras, karena 

takut penyakit anak laki-lakinya kambuh. 

“..paling yo gara – gara sumpek..pancen seh, aku yo sak no ndelok ibuk koyok 
ngunu..kadang – kadang loh..koyok wong bingungan..tapi nek masalah e adek..ket 
biyen ibuk mesti lebih mbelani adek..adik kan kondisi fisik e lemah..wedhi e nek di 
keras titik engkok malah kumat. Aku yo wis..ngunu iku lah” 

(mungkin gara-gara strees..memang sih, saya juga kasihan melihat ibu seperti 
itu..kadang-kadang seperti orang bingung..tapi kalau masalah adik..dari dulu ibu 
selalu membela adik..adik kan kondisi fisik nya lemah..takut kalau sedikit dikeras 
nanti sakit. Saya ya gitu lah) 

 
Tetapi, Suzan juga merupakan anak yang keras jika di nasehati baik oleh 

ibunya maupun kakak – kakak perempuannya yang lain, jika dimarahi dia juga 

menentang, sehingga akibatnya sering terjadi perang mulut dengan ibunya. 

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti tanggal 13 

April 2010, bahwa Suzan selalu menentang bila dimarahi, hingga akibatnya sering 

adu mulut dengan ibunya. 

“..lha yok opo maneh..soale pancen watek ku ngunu..e.. Opo maneh, nek ambek 
mbak Yun, aku tambah mewel..lha arek e suombong e, njaluk e di turuti terus..” 

(habis, bagaimana lagi..karena memang watak saya beg itu..Apalagi, sama mbak 
Yun, saya malah nentang..dia sombong sih, minta dituruti terus) 

 
 Sedangkan kontrol sosial terhadap lingkungan eksternal, ibu Sn tidak 

membatasi pergaulan anak – anak beliau, karena beliau tahu bahwa anak – 

anaknya tidak sampai menjerumus kepada tindakan kenakalan remaja, hanya 

sebatas bermain di sekitar saja. Hanya saja, si anak tidak tahu batas bermain, dia 

selalu bermain dan pulang hingga sore hari, hal ini terutama dinyatakan ibu Sn 

mengenai anak laki – lakinya. 

“Wong dolan ne nang nggone arek cilik – cilik...dolan ne iku ambek arek cilik – 
cilik...nang nggone lapangan..nang..pokok e nang pinggire kali – kali..nang endhi 
ngunu iku..bal – balan..sing paling bendino iku bal – balan..mangkak no iku ndhelok 
bal – balan nang tipi..seneng e bal – balan..tapi yo iku..manthuk e sampek 
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sore..hahaha (tertawa).. ashar mulih..ashar mulih, nak. Daphak no gak 
ngunu..ashar mulih” 

(mainnya di tempat anak kecil-kecil..di lapangan..pokoknya di pinggir 
sungai..dimana itu..sepak bola..tiap hari sepak bola..maka dari itu nonton sepak bola 
di tivi..senangnya sepak bola..tapi ya itu..pulangnya sampai sore..ashar pulang) 

 
  Perbedaan saat suami ibu Sn masih hidup, apabila anak laki – lakinya tidak 

pulang dan melebihi batas, almarhum suami bertindak sangat tegas hingga 

menghukum anak. Akibatnya malah ibu Sn dan suaminya yang bertengkar karena 

ibu Sn membela Dinda. Hal ini juga dinyatakan oleh ibu Sn sendiri. 

“Ooo..nek..tau, sampek di sawat sandal..tau bapak e..kapan iku..saking gregetan 
ne ta yok opo..polah e atek meweli ngunu..tau di sawat sandal..sak no yo an..akhir e 
dadi geger ambek bapak e... Ndidik yo ndidik, tapi nek koyok ngunu e..yok opo, kok 
atek moro an tangan ngunu e.. bapak e ngunu.. “Oalah..wis emboh, gak melok – 
melok aku..mosok nek di didik ngene jare di gephuk”... Pale dadi gegeran, gegeran 
marengunu yo yok opo.. Kene ibuk e..e..mbelani, pale dadi gegeran..hahaha 
(tertawa).. yo iku, di didik. Terus, nak..yok opo maneh, pingin anak e 
pinter..ngongkon pinter tapi uangel..” 

(Oo..pernah, sampai di lempar sandal..pernah bapaknya..kapan itu..karena 
geregetannya atau gimana..soalnya dia nantang gitu..pernah di lempar 
sandal..sebenarnya kasian..akhirnya jadi geger sama bapaknya..Ndidik ya ndidik, 
tapi kalau seperti itu..gimana, kok pakai kasar gitu..”Ya sudahlah, saya tidak ikut-
ikut..masa dididik begini katanya mukul”..akhirnya gegeran, gegeran lalu gimana 
lagi..Saya ibunya, ya membela, jadi gegeran..begitulah, di didik. Terus, nak..gimana 
lagi, ingin anaknya pintar..menyuruh pintar tapi susah) 

 
 Berbagai upaya di lakukan oleh ibu Sn agar anak – anaknya dapat menjadi 

anak yang penurut, namun tidak ada yang dapat beliau lakukan selain berusaha 

memberi nasehat dan mendukung anak. Bila anak tidak pulang, beliau berusaha 

mencari hingga ketemu. 

“E..e..nang endhi ayo? Ojok balik.. terusno..”....”sek, dhiluk..tuku es” ...”Dhiluk 
ndang balik loh yo!” ...”Nggih..” ...tapi yo iku..langsung, kok gak onok.. Aku 
ngguolek i..bedhuk–bedhuk kadang nggowo payung..muter – muter kono..ndok 
pancingan gak onok..nang nggone lapangan kono gak onok..akhire de’e nang 
nggone kali Gedhe..nang nggone kali Centhel kono. Dulinan..ambek arek cilik – 
cilik..leyek – leyek an ambek arek cilik – cilik mau..gak mulih. Koyok mau iku..tak 
ajak poso..gak gelem tak tangi.. “sek, sek” ...Oalah, anggak e..kon paling engkok 
gak poso..percuma..hahaha (tertawa)..wis, poso dewe ae wis..poso..” 

(“E..kemana? Jangan kembali..teruskan”...”bentar..beli es”..”cepat kembali 
ya!”..”iya”..tapi ya itu..langsung, kok tidak ada. Saya mencari..siang-siang kadang 
membawa payung..berputar-putar di sana..di pancingan tidak ada..di lapangan tidak 
ada..akhirnya dia di sungai..Mainan..sama anak kecil-kecil..santai-santai sama anak 
kecil-kecil..tidak pulang. Seperti tadi itu..saya ajak puasa..tidak mau saya 
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bangunkan..”bentar, bentar”..kamu aja pasti tidak puasa..percuma..ya sudah, puasa 
sendiri saja..puasa) 

 
Sebagai seorang single parent, menurut Suzan, ibunya merupakan orang 

yang hebat, meskipun ibunya tidak dapat menggantikan peran ayah dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun bila masalah memberi nasehat 

maupun mendidik atau mensosialisasikan sesuatu kepada anak sudah cukup baik. 

Berikut pernyataan lebih jelas dari Suzan: 

“nek secara finansial durung..pasti ne onok kurang e, tapi nek soal nasehat 
utowo non finansial kurasa wis cukup, soal e ayah kan biasa ne sing golek dhuwik, 
ayah kan juga lebih pinter.. Misal e sinau ne adik, kan ibuk gak isok nguasai, nek 
onok ayah kan isok ngajari..tapi hebat e ibuk, walau loro, sembarang di lakoni, 
koyok loro tipes ngunu iku..gak peduli awak e..masih o loro..tetep nggarap pesenan, 
umbah – umbah uakeh, masih o tak kongkon leren, tetep gak gelem, dadi sing 
terpenting keluarga.” 

(Kalau secara finansial belum..pastinya ada kekurangannya, tapi kalau masalah 
nasehat atau non fnansial saya rasa sudah cukup, soalnya ayah kan biasanya yang 
mencari uang, ayahkan juga lebih pintar..misalnya belajarnya adik, kan ibu tidak 
bisa menguasai, kalau ada ayah kan bisa mengajari..tapi hebatnya ibu, walau sakit, 
semua di kerjakan, seperti saat sakit tifus..tidak peduli keadaannya..walaupun 
sakit..tetap mengerjakan pesanan, cuci baju sangat banyak, walaupun saya suruh 
berhenti, tetap tidak mau, jadi yang di pentingkan adalah keluarga) 

 

 

Informan 2 

 Pengasuhan yang di terapkan ibu Kt kepada anak laki – laki terakhirnya 

adalah beliau mendikte anaknya dengan keras. Cara belajar anak pun diawasi, 

anak beliau yang bernama Sholeh tersebut, jika diajari pun juga menurut apa kata 

ibunya, hanya saja, terkadang malas belajar. Tetapi jika melihat nilai 

akademisnya, nilai – nilai nya tidak buruk, begitulah pernyataan dari ibu Kt. 

“Sak jan ne niku, nek lare ne mboten ndablek ngoten niku..masih mboten 
kanthuk ranking ngoten mboten kantuk nopo namine..ranking, biji ne niku nggih 
mboten ngawon, mbak..biji ne niku nggih sangang puluh (90) wolung puluh (80), 
mboten wonten sing abang..sae – sae biji ne niku, Cuma nggih lare ne niku sing 
nuambeng... Wong pak Nur mawon sampek ngantos heran ngerasakno Sholeh 
niku...” 
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(sebenarnya itu, kalau anaknya tidak nakal begitu itu..walaupun tidak dapat 
ranking begitu, nilainya ya tidak jelek,mbak..nilainya itu ya 90, 80, tidak ada yang 
merah, baik-baik nilainya itu. Cuma ya anaknya yang nakal..pak Nur saja sampai 
heran dengan Sholeh itu) 

 
 Untuk menjadikan anak beliau menjadi anak yang penurut, ibu Kt 

berupaya memberi nasehat, bila melewati batas barulah ibu Kt memarahi anaknya, 

namun setelah ibu Kt marah, baru anaknya menuruti kata – kata beliau. Tetapi 

kata – kata tersebut hanya dituruti sesaat, namun selanjutnya perbuatan tersebut 

diulang kembali. Meskipun ibu Kt di beri nasehat oleh guru yang mengajari 

anaknya bahwa tidak boleh memarahi anak terlalu sering, namun bagi ibu Kt, 

anak yang tidak mematuhi apa yang beliau katakan tetap dimarahi oleh ibu Kt. Ibu 

Kt berusaha menjadi ibu yang baik dengan mendidik dan mengasuh anak 

sedemikian rupa. 

“Nggih manut..mantun kulo seneni nggih manut, tapi nggih mari diulang maleh, 
wong pancen arek e nambeng kathok, kok. Kulo wingi ningali pak Nur nggih di 
seneni, “pokok e arek iki gak oleh di keras” ... Lha mboten di keras niku arek e 
tambah ndrodroh arek e..tambah nambeng lak an... Nek kulo nggih kulo 
seneni..tetep kulo seneni nek kulo. Nggih ten sekola an kan bagian ne guru, nek ten 
griyo kan bagian ne tiyang sepah. Engkin nek mboten enten tindakan ne engkin kulo 
nggih di ilok no tiyang. Engkin anak mboten di openi..mboten di urus i ngoten..Lak 
ngoten toh..hahaha” 

(ya nurut..habis saya marah i ya nurut, tapi ya diulang lagi, memang anaknya 
nakal. Kemarin saya diberitahu pak Nur ya di marah i,”pokoknya anak ini tidak 
boleh di keras”..kalau tidakk di keras itu tambah liar..tambah nakal nanti..Kalau saya 
ya saya marahi..tetap saya marahi. Di sekolah kan bagiannya guru, kalau di rumah 
kan bagiannya orang tua. Nanti kalau tidak ada tindakannya nanti saya di umpat 
orang. Nanti anak tidak di asuh..tidak di urusi..begitu kan) 

 
Namun demikian, anak ibu Kt dapat mengerti kondisi orang tuanya, dia 

dapat memanfaatkan jam efektif belajar. Jika tiba waktu ujian misalnya, dia 

menggunakan waktu untuk belajar.  Agar dapat lulus ujian dan harapan Sholeh 

untuk dapat memasuki sekolah negeri, anak ibu Kt tersebut sampai rela pergi ke 

rumah guru untuk meminta do’a tanpa harus di suruh oleh ibu Kt. Hal ini juga 

berdasarkan pernyataan beliau: 
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“..nek ajeng ujian ngeten,mbak..rajin. mangke mantun sholat subuh ngoten niko 
terus sinau..Ngoten..ngoten niku Sholeh niku..kiyambak e meneng toto an ne. Neng 
kados ujian ngoten..mboten nate medal..pun nderok ten griyo..engkin ten griya ne 
konco ne ngoten..ten griya ne Iva ngoten mboten kulo kengken budhal 
dewe..belajar..Belajar o ten nggon ne mbak Romlah kono loh..”Lapo mak, belajar 
ae kok adoh, nang omah e dewe ae isok kok adoh - adoh”..ngoten.”  

(kalau mau ujian begini,mbak..rajin. nanti habis sholat subuh g itu itu terus 
belajar..Gitu sholeh itu..dia gampang diaturnya. Kalau mau ujian begitu..tidak keluar 
rumah..diam di rumah..nanti ke rumah temannya gitu..di rumahnya Iva gitu tidak 
saya suruh, berangkat sendiri..belajar..Belajar ke rumahnya mbak Romlah sana 
loh..”kenapa mak, belajar saja kok jauh, di rumah sendiri saja bisa kok jauh-
jauh”..begitu) 

 
Begitu pula dengan waktu tentang untuk menunaikan ibadah. Jika sudah 

tiba waktu sholat dengan kesadaran diri dia berangkat, namun demikian terkadang 

ibu Kt juga berusaha untuk memberitahunya bila dia lalai menunaikan kewajiban 

untuk sholat. 

 “Nggih nek misal e wayah e sholat ngoten kulo obrak – obrak..”le, wayah e 
sembahyang..wong idek langgar iku gak ilok, nak..nek gak sembahyang..ayo budal” 

“Nggih..budal, budal ten langgar, engkin nek ten griyo nggih mboten ngobrak – 
ngobrak, nek dolan ngoten niko dos pundhi oleh ngobrak – ngobrak..nek mantuk 
ngoten kulo seneni, “kuping mu kuwi gak kerungu ashar apa piye?” .... “kerungu, 
mak..lha wong adoh, mulih lak yo wis keri nang langgar” (diam sesaat)” 

(ya kalau misalnya waktu sholat gitu saya suruh..”nak, waktunya sholat..dekat 
dengan mushola itu tidak baik kalau tidak sholat, nak..ayo 
berangkat”...”iya”..berangkat, berangkat ke mushola, nanti kalau di rumah ya tidak 
menyuruh, kalau mainan gitu bagaimana menyuruh..kalau tidak pulang begitu saya 
marahi “telinga mu itu tidak dengar ashar atau 
bagaimana?”...”dengar,mak..tempatnya jauh, pulang kan sudah telat ke mushola”) 

 
 Untuk pendidikan ekonomi juga demikian, anak ibu Kt (Sholeh) dapat 

mengerti mana yang baik untuk dirinya, maupun yang tidak. Menurut pernyataan 

ibu Kt, jika Sholeh di beri uang oleh tetangga misalnya, maa dia akan 

menabungkan uang tersebut, dan tabungan tersebut digunakannya untuk membeli 

buku atau untuk uang sakunya sendiri. 

“Ealah..namung nggih nganut kok..nek e diparingi yatra..tiyang..ngoten, 
niku nek sak ngandep e gangsal ewu..mboten nate..nggih sanjang ngoten 
niku, “mak, kulo wau diparingi niko..yatra sak menten..kulo damel tumbas 
jajan” .... ngoten niku di damel tumbas jajan... “Yo pancen ngewenehi 
dhuwik damel sampean tumbas jajan” ... noten niku di damel tumbas jajan, 
di lumpuk aken. Niki mbenjang sonten niku lak teng 
pundhi..niku..Ngampel..niku ngoten kulo nggih mboten mbiayai, celengan ne 
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kiyambak niku..damel mbayar niku..terus nek disukani tiyang ngoten niku..di 
suka aken buku.” 

(bagaimanapun dia menurut kok..kalau diberi uang tetangga..gitu, itu 
kalau di bawahnya Rp.5000..tidak pernah..ya bilang begitu, “mak, saya tadi 
di beri itu..uang segini..saya buat beli jajan”) 

 
 Sedangkan untuk pergaulan anak dengan lingkungan luar, ibu Kt 

mengatakan bahwa anak laki – lakinya bergaul dengan teman – teman sebayanya 

saja, tidak sampai melewati batas hingga mengarah pada kenakalan remaja. 

Meskipun anak beliau pergi bermain atau keluar rumah, hal itu tidak membuat ibu 

Kt khawatir, karena beliau percaya kepada anak beliau. 

“Nggih, wong niku mboten nate.. kok..dolan ngantos..niku 
namine..nglewati batas ngoten..mboten nate, kok..niku..engkin 
ngeten..sewedal engkas nggih nate mantuk. Masih medal malem minggu 
meniko medal..engkin jam sedoso mantuk.... “Wong minggu – minggu, 
mak..di kongkon sinau, sinau yo dino senen ngunu iku, mak. Minggu iki gawe 
hiburan” .... ngoten nggeh an..kirangan...” 

(iya, itu saja tidak pernah..kok..bermain sampai itu..apa namanya.. 
melewati batas begitu..tidak pernah,kok..nanti ini..sebentar lagi ya akan 
pulang. Walaupun pulang malam minggu gitu keluar..nanti jam sepuluh 
pulang..”minggu-minggu, mak..di suruh belajar, belajar ya hari senin gitu, 
mak. Minggu ini buat hiburan”..begitu..entahlah) 

 
 Dalam pergaulan anak, ibu Kt sebenarnya ingin membatasi agar anaknya 

dapat menurut dan pulang tepat waktu, tetapi meskipun Sholeh pulang ke rumah 

sedikit melewati batas waktu pulang, namun bagi ibu Kt hal itu belum cukup, 

beliau ingin yang terbaik untuk anaknya. 

“Masa depan ne..nek kulo nggih pingin ne yugho niku nek saged nurut tiyang 
sepah..saged nyambut damel saged tepak..ngoten kan nggih sae..kulo nek nuturi 
nggih ngoten, “masa depan ne awak e dewe,le..di jogo”. Ngoten kulo nek nuturi 
niku. “Nggih, mak”. Ngoten..ngoten niku Sholeh niku..kiyambak e meneng toto an 
ne.” 

(Masa depannya..saya inginnya ya punya anak itu kalau bisa nurut sama orang 
tua..bisa dapat pekerjaan yang sesuai..begitu kanya bagus..saya kalau menasehati ya 
gitu, “masa depannya sendiri nakdi jaga”. Begitu saya kalau menasehati. “Iya, mak”. 
Begitu..begitu itu Sholeh itu..dia itu mudah aturannya) 
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Informan 3 

 Pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak, tentunya akan 

memberikan efek, baik itu positif maupun negatif, hal itu tergantung dari 

bagaimana orang tua mengupayakan sosialisasi kepada anak. Pada keluarga ibu 

Srk, lebih menekankan pendidikan untuk anak – anaknya. Pendidikan anak – 

anak, sangat diperhatikan oleh ibu Srk. Meskipun beliau harus bekerja keras 

membanting tulang, namun demi anak, beliau rela berkorban. Ibu Srk, 

menyatakan bahwa anak yang di didiknya dapat memberikan sedikit kepuasan 

batin pada beliau. Seperti yang beliau ungkapkan, bahwa anak beliau yang 

bernama Epin, menurut ibu Srk memiliki kemampuan akan nilai – nilai akademik 

yang bagus. Hanya saja, keadaan ekonomi yang tidak dapat mendukung prestasi 

anaknya. Yang bisa dilakukan ibu Srk hanya bekerja dengan keras dan berdo’a 

agar anaknya dapat menempuh cita – citanya. Beliau hanya bisa mendukung anak 

perempuan yang menjadi harapan terakhirnya tersebut dengan cara memberikan 

segala apa yang menjadi kebutuhan sekolah untuk anaknya. Meskipun ibu Srk 

harus bekerja keras, asalkan anaknya dapat memujudkan cita – citanya, bagi 

beliau itu sudah cukup. Bagi ibu Srk mengasuh dan mendidik anak merupakan 

ibadah, sehingga sesulit apapun kebutuhan ekonomi beliau tetap berjuang keras, 

semua itu untuk masa depan anaknya. 

 Namun demikian, beda anak, beda pula sifat dan karakteristiknya, 

meskipun anak ibu Srk yang terakhir dapat memberi kepuasan batin, namun anak 

kedua ibu Srk yang bernama Lutfianto tidak demikian. Malah anak kedua ibu Srk 

tersebut lebih banyak memberi kesulitan untuk ibu Srk. Masalah pendidikan si 
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anak pun tidak memuaskan. Meskipun berbagai usaha dilakukan ibu Srk untuk 

mengasuh dan mendidik anak, mendukung dan memfasilitasi kebutuhan sekolah 

anak, namun Lutfianto seakan tidak menghargai kerja keras orang tuanya. 

Lutfianto sering membolos sekolah sehingga harus pindah sekolah karena 

perilakunya tersebut. 

“Nggih sing riyen niku rodhok ..mbeler..pendidikan ne nek Lutfianto 
niku..mbiyen niku STM e nang penerbangan sering gak mlebu..ancen ne arek e 
asline iku pinter, wong tulis – tulisan ne iku apik, rajin..males iku..sekolah e..tapi 
saiki alhamdulillah pindah nang Waru iku alhamdulillah nggih saged lulus..” 

(ya yang itu agak..malas..pendidikannya lutfianto itu..dulu di STM Penerbangan 
sering membolos..sebenarnya dia pintar, tulisannya saja bagus, rajin..malas 
itu..sekolahnya..tapi sekarang alhamdulillah setelah pindah ke Waru dapat lulus) 

 
Hingga kini, berbagai upaya dilakukan ibu Srk untuk mendidik dan 

mengasuh anak – anak beliau, baik anak laki – lakinya maupun anak perempuan 

diasuh dengan cara yang sama. Namun, antara laki – laki dan perempuan hasil 

didikan apapun yang diupayakan ibu Srk, hasilnya berbeda. Beliau mengupayakan 

terutama kepada anak perempuannya yang lebih mudah untuk di didik daripada 

anak laki – lakinya. Beliau berupaya untuk mengajarkan batas – batas waktu 

belajar kepada Epin, mensosialisasikan bagaimana bersikap menunaikan agama, 

seperti sholat maupun mengaji, beliau juga senantiasa berdo’a untuk kelancaran 

dan esuksesan anaknya. Namun beliau tidak mengajikan anaknya ke guru ngaji 

yang dikarenakan banyak kegiatan sekolah, jadi ibu Srk hanya mengajari sebatas 

yang beliau bisa di rumah, dengan harapan anak beliau dapat menjadi anak yang 

baik yang dapat menghargai orang tua kelak. 

“Kulo ajari titik – titik, nggih nek kulo prei nggih moco dibak, wong jenenge 
atek les niku loh, nak...mboten saged..biyen niku... Pokok e arek e nurut niku, dadi 
gampang di kongkon, belajar yo belajar..pinter nek sing situk niku” 

“..Nggih nak, nek wayah e sholat..sholat, wayah e niki di jam, wayah e sinau 
nggih sinau, jam piro kudu sinau..yo sinau, di bagi waktu ne..” ...Nggih saged 
mbagi nggeh an..engken nek ibuk wayah e sholat subuh..budal niku, kulo tangi, 
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kengken ngewangi mak ne niku.. Nggih niku, nggih nurut..wis Alhamdulillah..nggih 
hasil.. “ 

(saya ajari sedikit-sedikit, ya kalau saya libur ya membaca dibak, apalagi ada les 
itu loh, nak..tidak bisa..dulu itu..Pokoknya anak itu nurut, jadinya gampang di suruh, 
belajar ya belajar..pintar kalau yang satu itu..Iya nak. Kalau waktunya sholat..sholat, 
waktunya di batasi, waktunya belajar ya belajar, jam berapa harus belajar..ya belajar, 
di bagi waktunya..ya bisa membagi dia..nanti kalau ibu sholat subuh..berangkat itu, 
saya bangunkan, saya suruh membantu maknya itu..ya itu, nurut..Alhamdulillah..ada 
hasilnya) 

 
Hal tersebut berbeda dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Lutfianto. 

Menurut pernyataan ibu Srk, anak laki – lakinya terlalu susah untuk di nasehati, 

meskipun hal itu berkaitan dengan sosialisasi mengenai agama. Ibu Srk berkali – 

kali mengingatkan anak laki – lakinya untuk menjalankan syariat agama, maupun 

bagaimana harus bersikap mengenai kekerabatan dengan tetangga seperti 

menghadiri acara undangan dari tetangga yang memiliki hajat. Meskipun 

Lutfianto pada akhirnya mematuhi perintah ibu Srk, namun sebelum berangkat, 

Lutfianto malah merokok terlebih dahulu. Meskipun demikian ibu Srk merasa 

bersyukur meski hanya sedikit, karena anak laki – lakinya mau mendengar 

perintah beliau. 

“..wis,alah..kulo niki nek ngomong ambek lutfianto niku..iwu..pancen bedho 
tiyang jaler kaleh tiyang estri niku..di omong i..di guyang yo..gak teles..di 
obong..gak makan..koyok kecoak angop nek di tuturi... “Yan, masih o gak, 
sembahyang – sembahyang o, po’o, nak”... aku iki... “sek ta lah, buk..” ... 
sek.sek.sek.seek..terus..ngoten niku. Wingi ngunu..”Yan, onok iku loh, nak..oleh 
undangan ndugi tonggo sebelah iku loh..ayah e sampean biyen niku, loh..yan..masih 
o meneng, tapi di kongkon ibuk budhal yo budhal..ageh o..nak, ndang budhal..adus 
o..tak tunggok i..” ....Alhamdulillah, koyok nemu masak kebo..hahaha..langsung 
adus..adus, mareng ngunu..leren rokok an ngenteni sak jam ndok nggon ne..tapi yo 
budhal..hahaha...” 

(saya ini kalau bicara dengan Lutfianto itu..susah..memang berbeda wanita 
dengan laki-laki itu..di nasehati..disiram..tidak basah..di bakar tidak kena..seperti 
kecoak angop kalau menasehati..”Yan, walaupun tidak, sholatlah, nak”..saya 
ini..”bentar, buk”..bentar.bentar terus..begitu itu. Kemarin itu..”yan, ada itu loh, 
nak..undangan dari tetangga..ayah kamu dulu, walaupun pendiam, tapi di suruh ibu 
berangkat ya berangkat..cepat nak, cepat berangkat..mandi sana..saya 
tunggu”..Alhamdulillah seperti koyok nemu masak kebo..hahaha..langsung 
mandi..mandi, setelah itu..merokok dulu, menunggu sejam..tapi ya berangkat) 
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Untuk masalah pendidikan ekonomi, ibu Srk tidak mengajari anak – 

anaknya. Beliau hanya sebatas memberi nasehat untuk gemar menabung, namun 

anak perempuan yang bernama Epin tersebut tidak mungkin diupayakan 

menabung, karena sekolahnya yang harus menaiki angkutan umum tidak 

memungkinkan untuk menabung. Sedangkan anak ibu Srk yang bernama 

Lutfianto, segala upaya yang di ajarkan mengenai pendidikan ekonomi, sama 

sekali tidak di gubris. 

“Niku..mboten saged kulo arah aken..sampun sejeh arah e..hahaha..kek ono 
saran nggeh no problem tok..liwat, koyok sepur tumbuk..mental..nggih ngoten niku” 

(dia itu..tidak bisa saya arahkan..sudah berbeda arahnya..hahaha..diberi saran ya 
tidak mempan..lewat, seperti sepur tumbuk..mental..ya seperti itu) 

 
Ibu Srk berusaha untuk mendukung juga memberi kelonggaran dan 

kebebasan pada pergaulan anak, tetapi beliau juga memberi nasehat jika anak 

mulai menyimpang. Tetapi kontrol ibu Srk kepada anak beliau, terutama anak laki 

– laki yang bernama Lutfianto kalah dengan pengaruh lingkungan. Meskipun ibu 

Srk mendidik Lutfianto dengan cara yang sama dengan saat beliau mendidik anak 

perempuannya, namun segala yang beliau nasehatkan kepada Lutfianto, tidak 

dapat merubah perilakunya. Hal ini terlihat sekali dari perilaku dan juga tutur kata 

sang anak, yang apabila di beri nasehat maupun diberi perhatian oleh ibu Srk, 

justru di tentang. Lutfianto seringkali bermain di tempat game online hingga jam 

12 dini hari, jika ibu Sarokah datang menasehati untuk menyuruhnya pulang, 

Lutfianto malah marah – marah kepada ibunya tersebut, sehingga terjadi 

pertengkaran. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Srk mengenai Lutfianto: 

“Nggih kulo tingali pendidikan ne, kulo kengken ngaos, nggih kulo kengken 
sholat e, cara – cara ne nggih kulo dorong, tapi nggih yugho niku sak niki mboten 
sami kados riyen, sing kados sing jaler niku..ben.. Waktu sholat nggih kulo padosi, 
masih o wayah e nek kemis niku loh..ten kuburan, nggih niku kulo leren nggolek i. 
Sing jeneng e Lutfianto niku, mareng ngoten niku jenenge..ten kuburan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan... Fitria Anggreini



                                 BAB  III. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian 
Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kalangan Single 
Parent (Studi Kasus Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup 
dari 3 Keluarga Single Parent di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo) 

 

III-27 
 

niku..angeel..ngunu loh, nak. Asline ibuk niki nggih ndorong. Kulo parani loh, 
sampek sampek setengah rolas tapi nggih ten nggone internetan niku loh, ngene iku 
loh.. ”Yan, iku loh..di..mik i..ibu mu..” nek gak kulo ambek yuk Kus. Lha 
enggih..jarene kulo iki loh kate ne di susoni. Mulih nggemprung – ngemprung... 
”Opo sih, buk? Koyok arek bayi ..sampean iki nemen ambek arek iku..ngisin – 
ngisin i, iyo nek arek bayi..” ... Ndok njero mencureng iku loh... ”Wong ngunu ae 
kok..ampere..aku niru arek – arek sing ngombe – ngombe iku a, sing mendem – 
mendem..” ... “Lha iyo..hadi o ngunu, nak. Mulih o, ibuk ambek Dhe mu iki yo..” .... 
“Kono iku ndang mulih o! Kurang titik..” .... Hadi dalu – dalu di kongkon..lha iyo, 
jenenge arek yo..isin be’e. “Nggih, mamulo iku, nek isin iku mulih o..wayah e 
mulih..mulih o..karep e wong tuwo iki..” .... Hadi yuk Kus iku... “Kah, babah, jar no, 
ojok di golek i..bah..ketimbang nang nggon e kunu ati mangkel, di tuturi yo sopo 
sing muni ngongkon mentil i! Mrene o..konco mu tok no kabeh!..” .... Dadi dalu – 
dalu jam rolas (12)..ambek Fian tukaran..kulo ambek emak e nang kono..Masya 
Allah, mareng ngunu kulo nuangis..hahaha (tertawa)..” 

 
 Meskipun ibu Srk merasa kesulitan dengan tingkah laku anak laki – 

lakinya yang sulit di atur, namun beliau tetap tidak putus asa dan terus berusaha 

mendidik sebisa mungkin. Ibu Srk tidak terlalu memaksa atau menekankan 

sesuatu kepada anaknya, karena beliau takut apabila terlalu menekan anak terlalu 

berlebihan, anak akan menanggapi ke arah yang salah, hingga mempengaruhi 

prestasi belajarnya. Menurut beliau pengasuhan yang salah, bisa saja 

mempengaruhi prestasi anak, anak juga dapat menjadi susah diatur dan bergaul 

dengan orang – orang yang salah. Jadi pengasuhan yang dilakukan ibu Srk, selain 

mendukung juga mengontrol perilaku mereka, bila beliau merasa capek karena 

tidak di gubris, beliau mendiamkan anaknya tanpa mengajak bicara. 

“lha wong jeneng e arek sak munu, nggih..teken no no yok opo – opo engkok nek 
tambah iku..nggih tambah jenenge..mboten sekolah. Ten nggon e penerbangan niku, 
nek kulo kale mak ne, mboten sing tiyang sepah sing lemes, lemah..mboten saged 
sekolah. Jenenge sampean sekolah iku, loh, angger e mak ne sing ngetok no sepeda 
e, mak ne sing nggosok no pakean, nek wong tuwo lemah.. “Bah kon gak sekolah, 
bah kon gak duwe ijasah..” .... Gak duwe ijasah temen, saestu..niki kulo kale mak ne 
sangking di pindah no... “ 

(namanya anak umur segitu..ditekan seperti apa-apa nanti malah itu..malah apa 
namanya..tidak sekolah. Di Penerbangan itu, kalau bukan saya dan maknya yang 
mengalah..tidak sekolah. Namanya sekolah itu, loh, sampai maknya yang 
mengeluarkan motornya, mak nya yang menseterikakan pakaiannya. Kalau orang 
tua membiarkan..”Biar kamu tidak sekolah, atau tidak punya ijazah”..tidak punya 
ijazah beneran..ini karena dipindahkan) 
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Bila ibu Srk membanding – bandingan anak beliau dengan anak 

saudaranya, Lutfianto malah menjadi semakin menentang.  

 “Nek kabeh – kabeh dadi kyai sopo sing dadi murid..” ... Ngunu, angget e 
sampean..aku iki, sampek yok opo iki.. “Niru o Nijar po’o nak”.... “kabeh – kabeh 
dadi kyai sopo sing dadi murid e..” ... ngunu e.. hahaha (tertawa).” 

(“kalau semuanya jadi kyai siapa yang jadi murid”..begitu..saya ini sampai 
bagaimana ini..”Tirulah Nijar, nak”..”semuanya jadi kyai siapa yang jadi murid” 
begitu katanya.hahaha) 

 
“..pancen ne ket cilik rodhok ndablek sekolah e, gawe ne niku, loh..maen 

internet..iku loh..maen opo..gim.. Iku loh..wong ngaji nang kaji Sukariyah iku ndok 
nggon e gim – gim an sing ngadep ngalor biyen iku.. Kulo ngguolek i sepeda e..tak 
inceng onok sepeda e.. teko ngaji mbelidis, ndok kono e ajer e sampean, aku mulih 
iku yo nuangis..tak guepuk i..hahaha (tertawa)... Ket cilik iku yo wis nakal.. untung e 
nakal gak sampik ombe – ombe an, barang gak..mulih jam siji jam loro an ngoten 
iku...” 

(memang dari kecil agak nakal sekolahnya, biasanya main itu loh..main 
internet..itu loh..main game..mengaji di haji Sukariyah itu di game-game an yang 
menghadap utara dulu itu..saya mencari sepedanya..saya lihat ada sepedanya..pulang 
ngaji ....saya pulang itu ya menangis..saya pukul i..dari kecil sudah nakal..untungnya 
nakal tidak sampai minum-minuman keras..tetapi pulangnya jam satu jam dua an 
gitu) 

 
 

 Kenakalan anak laki – laki beliau tersebut, terkadang membuat ibu Srk 

menjadi sangat sedih. Hanya anak perempuan beliau saja yang merupakan satu – 

satunya anak yang dapat menjadi tempat beliau untuk bercerita di kala sedih akan 

kelakuan anak laki – lakinya. Yang dapat beliau lakukan untuk anak – anaknya, 

tanpa henti dan putus asa,  hanyalah berdo’a dan memberi nasehat juga dukungan. 

 
 

III.3. Hasil Temuan Data Mengenai Pemenuhan Kebutuhan Hidup  

 Dalam pemenuhan kebutuhan – kebutuhan ibu Single Parent terhadap 

keluarga mereka yang ditemukan di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup, Ibu Single Parent ini menekankan pada biaya 
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pengeluaran yang diakibatkan dari kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan.  

 

Informan 1 

Pemenuhan kebutuhan Ekonomi Keluarga Informan 1 

 Semenjak meninggalnya suami ibu Sn setahun yang lalu, kondisi ekonomi 

maupun pengasuhan anak banyak terjadi perubahan dalam keluarga ibu Sn. Beliau 

harus bekerja keras seorang diri agar bisa menghidupi keluarganya tanpa bantuan 

dari siapapun. Meskipun ibu Saniyah memiliki penghasilan lebih besar 

dibandingkan dua orang single parent lainnya, namun hal itu tidak menjamin 

bahwa keadaan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi seluruhnya. Ibu Sn yang 

pekerjaannya juga di sektor informal sebagai tukang masak, penghasilannya jauh 

lebih besar dari ibu Saro yang memiliki profesi yang sama. Bedanya tempat 

pekerjaan ibu Sn di restoran di Juanda sedangkan ibu Saro di depot biasa. Dengan 

pekerjaan yang kini ditekuni, ibu Sn menghasilkan uang dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Untuk pekerjaannya sebagai pengirim masakan, seminggu penghasilan 

beliau dapat mencapai antara Rp.300.000 hingga Rp. 400.000. 

 Meskipun beliau berpenghasilan tinggi per pekannya, namun bagi ibu Sn 

tidaklah cukup. Hal ini karena banyaknya tanggungan hutang yang harus beliau 

bayar. Tidak hanya masalah hutang, masalah pengeluaran sehari – hari pun 

menjadi pertimbangan yang berat. Total untuk pengeluaran sehari-hari saja 

mencapai Rp.15.000 lebih belum termasuk beras dan bumbu-bumbu maupun 

minyak untuk mengolahnya. Pengeluaran listrik sebulannya, beliau harus 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan... Fitria Anggreini



                                 BAB  III. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian 
Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kalangan Single 
Parent (Studi Kasus Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup 
dari 3 Keluarga Single Parent di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo) 

 

III-30 
 

membayar sekitar Rp.200.000. Kemudian tanggungan hutang beliau arisan yang 

seminggunya sekitar Rp.120.000, hutang BANK yang juga harus dicicil per 

minggunya sebesar Rp.100.000, juga hutang sepeda motor sebesar Rp.1.216.000. 

Besarnya tanggungan tersebut jauh lebih berat karena ketidak adaan suami yang 

biasanya mencari nafkah, dan semua itu harus beliau tanggung seorang diri.  

 Menurut pernyataan beliau, bahwa jika tanggungan – tanggungannya 

tersebut dapat segera di lunasi mungkin kondisi perekonomian beliau akan jadi 

lebih baik. Belum lagi untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Untuk 

biaya pendidikan anak, ibu Sn menanggung satu anak saja, yaitu anak laki – 

lakinya yang saat ini bersekolah di STM Penerbangan Sidoarjo, sedangkan anak 

perempuan beliau sudah lulus, namun masih menjadi pengangguran di rumah. 

Meskipun hanya menanggung biaya pendidikan untuk satu anak, namun karena 

anak ibu Sn menginjak pendidikan yang setara dengan SMA, sehingga biaya 

tanggungan untuk pendidikan pun juga tinggi. Bagi ibu Sn, untuk menanggung 

biaya pendidikan, beliau hanya bisa berharap pada ada tidaknya biaya bantuan 

operasi sekolah (BOS) yang menurut ibu Sn akan cair sekitar 3 bulan sekali. 

Namun bila dana bantuan tersebut tidak ada, beliau terpaksa membayarnya 

sendiri. Apalagi bila tiba saatnya kenaikan kelas, ibu Sn harus mengeluarkan 

banyak biaya dalam satu waktu. 

“Nek metu..nak, dana BOS iku nek metu. Ngenteni sek,pit. Nek durung metu 
mbayar dewe, ngenteni sampek telung wulan, nek durung metu jatah e yo mbayar 
dewe.. Per wulan ne satus sangang puluh ewu..(Rp.190.000 per bulan). Sek buru iki 
entek Rp.90.000. pokok e sak marine njupuk rapot, iku tuku buku.” 

(“Kalau keluar..nak, dana BOS itu kalau keluar. Menunggu dulu. Kalau belum 
keluar membayar sendiri, menunggu sampai tiga  bulan, kalau belum keluar 
bagiannya ya membayar sendiri..Per bulan nya Rp.190.000. barusan ini habis 
Rp.90.000, pokoknya setelah mengambila rapot, beli buku”) 
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 Ibu Sn sebenarnya juga ingin agar anaknya mempelajari tambahan ilmu 

dengan mengikuti bimbingan – bimbingan seperti les dan lain sebagainya agar 

anaknya dapat menjadi anak yang pintar, tetapi kondisi ekonomi teidak 

memungkinkan untuk melakukan hal itu. Hal ini berbeda dengan saat suaminya 

masih ada dulu, dimana segala urusan ekonomi maupun pendidikan anak dapat 

diselesaikan.  

“Gak..gak melok les, mek tak melok no ngaji, soale les e gak isok 
mbayari..dikongkon belajar...dikongkon ngaji, soale nek les kan gak onok sing gawe 
mbayari..gak onok sing di gawe mbayar dadi ne yo mek dikongkon belajar, mek 
dikongkon takok – takok mbak e, Suzan ngunu ae, engkok di kongkon...sak jane yo 
pingin di les no...ndisek onok bapak e yo di les no terus...masih onok bapak e  yo les 
terus..sampek Suzan barang yo les, di kongkon les..pingin sek pinter..yo..yok 
opo..lha wong pak de gak onok, yo..yok opo.” 

(“Tidak..tidak ikut les, hanya saya ngaji kan, soalnya tidak bisa 
membayar..hanya disuruh belajar..di suruh mengaji, soalnya..nak, les kan tidak ada 
uang untuk membayar..tidak ada yang di buat membayar jadi ya hanya di suruh 
belajar, hanya di suruh tanya-tanya kakaknya, Suzan begitu saja, nanti di 
suruh..sebenarnya ya ingin mengeles kan..dulu waktu bapaknya masih ada di les kan 
terus..walau ada bapaknya ya les terus..sampai Suzan juga les, di suruh les..ingin 
agar anaknya pintar..tapi ya bagaimana lagi..bapaknya tidak ada, ya..gimana”) 

 
Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Suzan (anak perempuan ibu Sn), 

bahwa semenjak ayahnya meninggal, dia tidak dapat melanjutkan ke sekolah yang 

lebih tinggi sesuai dengan cita – citanya. Berikut pernyataan Suzan mengenai 

kebutuhan pendidikannya: 

“..masalah pendidikan, gawe aku dewe..yo..durung terpenuhi, aku pingin 
kuliah, tapi aku dewe yo ndelok keadaan, karena tanggungan ne ibuk yo 
akeh, adik ae sekolah e yo durung mari..dadi aku sing ngalah..nek kebutuhan 
sehari – hari ae, kadang – adang aku di ke’i sepuluh ewu, nek ibuk oleh mari 
ngirim rawon ngunu..kadang rong puluh ewu.” 

(“..masalah pendidikan, buat saya sendiri..ya..belum terpenuhi, saya ingin 
kuliah, tapi saya sendiri juga melihat keadaan, karena tanggungan ibu juga 
banyak, sekolah adik saja juga belum selesai..jadi saya mengalah..kalau 
kebutuhan sehari-hari saja, kadang-kadang saya di beri Rp.10.000, kalau ibu 
habis mengirim rawon gitu..kadang Rp.20.000”) 

 
Belum lagi pengeluaran yang harus di keluarkan untuk biaya kesehatan. 

Anak laki – laki ibu Sn, memiliki kondisi fisik yang lemah. Kondisi anak laki – 
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laki ibu Sn sangat rentan, sehingga ibu Sn mulai membatasi jam bermain anaknya, 

namun Dinda, anak ibu Sn tersebut tidak menggubris kata – kata ibunya. 

Akibatnya pulang bermain kondisi fisiknya menurun. Seperti penuturan anak 

perempuan beliau yang bernama Suzan, bahwa adiknya sering sakit. 

“Nek masalah kesehatan..nek gak loro nemen, gak nang dokter..tapi sing paling 
rawan adik..adik kan duwe penyakit jantung (RHD)..sampek ibuk gak ngereken nek 
awak e loro..malah cenderung nggawe obat herbal daripada dokter..koyok kunyit 
ngunu iku..tapi nek adik, langsung di gowo nang dokter...” 

(“Kalau masalah kesehatan..kalau tidak sakit parah, tidak ke dokter..tapi yang 
paling rawan adik..adik kan punya penyakit jantung (RHD)..sampai ibu tidak 
memperdulikan kalau dirinya sakit..malah cenderung menggunakan obat herbal dari 
pada dokter..seperti kunyit begitu..tapi kalau adik langsung di bawa ke dokter”) 

 
Untuk biaya rumah sakit yang di derita anak laki – laki beliau pasca suami 

meninggal saat itu, membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya perawatan 

tersebutlah yang juga menambah jumlah hutang ibu Sn. Hingga beliau harus 

berurusan dengan renteneir. Yang mana dengan peminjaman tersebut hutang ibu 

Sn menjadi berlipat 20% hingga menumpuk sebesar Rp.11.900.000. 

“Yo mbayar dewe. Koyok sek buru iki entek Rp.11.900.000 sembilan hari 
ngamar, utang durung nyaur..emboh kapan ngenteni teko kono. Soale iki engkok 
cuilan ne kape teko. Padahal durung ono duwit e kape utang gawe mbayar sepeda 
motor..nek gak di bayar karek titik iku engko di jupuk.. di terusno ga duwe duwit.” 

“Koyok cuwilan ngunu iku lo..koyok wong e ngider ngunu..renteneir. Mbayar e 
ono bunga e 20%. Durung mbayar BPKB ne, iku Rp.310.000 gawe mbayar rumah 
sakit e Dinda iku..sek mbayar ping papat selama setahun.” 

(“ya..membayar sendiri, seperti barusan ini habis RP.11.900.000 sembilan hari di 
rumah sakit, hutang belum di bayar..entah kapan menunggu dari sana. Soalnya nanti 
renteneir tersebut datang. Padahal belum ada uang, hutang buat membayar 
motor..kalau tidak di bayar tinggal sedikit itu nanti di ambil..di teruskan tidak ada 
uang. Di renteneir tersebut membayarnya dengan bunga 20%. Belum membayar 
BPKB, itu Rp.310.000 buat membayar rumah sakit nya Dinda..masih membayar 4 
kali selama setahun”) 

 
 Untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari – hari, seperti 

kebutuhan makan sehari – hari cara yang beliau lakukan adalah dengan 

meminimalkan pengeluaran dengan hanya makan seadanya seperti tahu tempe dan 

lain sebagainya. Sedangkan untuk melunasi hutang – hutang, tidak banyak cara 
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yang dapat digunakan oleh ibu Sn, hal itu karena jika hutang – hutang beliau di 

total secara keseluruhan, memang jumlahnya tidak sedikit. Ibu Sn sendiri bingung 

dalam melunasi hutang – hutang beliau yang serasa tiada habisnya tersebut. 

Sehingga untuk memperingan hutang, cara yang digunakan ibu Sn adalah dengan 

meminimkan biaya pengeluaran sehari – hari.  Sedangkan untuk mencukupi 

hutang – hutang yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kembali kepada 

orang lain, atau bila terpaksa dan tidak memiliki uang, beliau tidak membayar 

hutang – hutang tersebut. Rumah ibu Sn yang dijadikan jaminan hutang pun 

sampai sekarang belum bisa beliau lunasi. Harapan satu – satunya ibu Sn untuk 

melunasi hutang – hutang beliau adalah dari aset yang di tinggalkan suaminya 

yang berupa proyek pasar yang sampai saat ini tidak tentu ujungnya. 

“BANK Danamon iku..di oyak – oyak kongkon mbayar, “sampean nek gak 
mbayar, buk..engkok e..nek wayah e iku..oleh uwong sing mbatak – mbatak, 
sampean iku..aku tambah sakno, buk” ...”Lha wong yok nopo maleh, lha wong kulo 
mboten saged mbayar e..lha wong nek enten yatra nggih kulo bayar..harapan kulo 
niku mek satu..mengharapkan dari proyek, nek proyek e niku belum laku, ndugi 
pundhi kulo, nek e ngeten ngene..mboten enten sing mbayar. Terus pasar e mboten 
enten sing tuku, nopo sing di gawe mbayar sampean”... “Nggih niku..bunga e terus 
berputar” 

“Dhe iki, nek duwe dhuwik tak gawe nutupi utang – utang ku uabeh, gak nduwe 
dhuwik gak popo sing penting aku gak duwe utang.” 

(“BANK Danamon itu..menyuruh mbayar, “anda kalau tidak membayar, 
bu..nanti kalu..itu waktunya itu..kena orang Batak, anda itu..saya malah kasihan, 
bu”...”Bagaimana lagi, saya tidak bisa membayar..kalau ada uang ya saya 
bayar..harapan saya Cuma satu..mengharapkan dari proyek, kalu proyek itu belum 
laku, dari mana saya dapat uang, seperti sekarang..tidak ada yang membayar. Terus 
pasarnya tidak ada yang membeli, apa yang di buat untuk membayar 
anda”..”iya..tapi bunganya terus berputar”. “Bu Dhe ini, kalu punya uang buat 
nutupi hutang-hutang saya semua, tidak punya uang tidak apa-apa yang penting saya 
tidak punya hutang”) 
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Informan 2 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Informan 2 

 Kebutuhan – kebutuhan yang dianggap paling mendesak dan sulit bagi ibu 

Kt selama beliau di tinggal oleh suami merupakan kebutuhan ekonomi. Bagi 

beliau yang saat ini bekerja sebagai seorang pencuci baju yang gaji per bulannya 

hanya Rp.250.000 per bulan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari. Secara ekonomi memang ibu Kt dianggap sebagai orang yang kurang 

mampu, sehingga untuk mencukupi pengeluaran harian saja tidak menyisa kan 

uang sedikit pun, belum lagi bila terdapat kebutuhan yang sifatnya mendadak. 

Untuk membeli beras, lauk pauk, bumbu dapur, pengeluaran yang harus 

dikeluarkan kira-kira Rp.20.000 per hari. 

“..damel pengeluaran sehari – hari, rasane nggih abot, benten kale pas tasik 
enten tiyang kulo. Tumbas beras mawon, sedinten telas gangsal ewu gangsal atus, 
ulam e, nggih pokok e total e sedinten niku kaleh doso. Niku mawon sampun kulo 
minimal aken ulam e, kados tahu, tempe, nggih ayam niku kadang – kadang.. 
seminggu pisan. Pokok e nggih mboten cekap..nek pengeluaran kados listrik niku 
seket sewulan..” 

(untuk pengeluaran sehari-hari, rasanya ya berar, berbeda dengan saat masih ada 
suami saya. Beli beras saja, sehari habis Rp.5.500, iannya, ya pokoknya sehari habis 
Rp.20.000. itu saja sudah saya minimalkan ikannya, seperti tahu, tempe, ya ayam itu 
kadang-kadang..seminggu sekali. Pokoknya ya tidak cukup..kalau pengeluaran 
seperti listrik itu Rp.50.000 sebulan) 

 
Sedangkan untuk biaya pendidikan sekolah anak, menurut ibu Kt, di 

sekolah mendapatkan bantuan untuk anak yatim. Beliau juga mendapatkan 

bantuan untuk anak yatim piatu dari pengurus yatim piatu desa Pabean. Sehingga 

untuk biaya sekolah anak, menurut beliau tidak terlalu terbebani. Hal itu juga 

dikarenakan anak beliau yang mungkin belum memiliki status sekolah yang lebih 

tinggi, sehingga biaya pengeluaran untuk pendidikan pun tidak terlalu berat. Anak 

ibu Kt yang bernama Sholeh pun, dapat memahami kondisi orang tuanya, dia 
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menabungkan uang pemberian warga sekitar, dan menggunakan uang tersebut 

untuk uang jajannya sendiri. 

Sedangkan untuk pengeluaran biaya kesehatan, menurut ibu Katini, 

keluarganya tidak pernah mengalami sakit parah sehingga membutuhkan biaya 

yang besar. Bila sakit ringan hanya perlu membeli obat – obat kapsul biasa. Tetapi 

bila dalam keluarganya sampai menderita penyakit yang parah dan harus di bawa 

ke rumah sakit, jalan satu – satunya yang di tempuh menggunakan kartu asuransi 

kesehatan, sehingga mendapatkan potongan biaya rumah sakit. 

“..nek sakit e parah lan kepeksan ngamar ngoten, nggih ndamel 
nopo..niku..askeskin niku..kulo angsal niku, engkin angsal potongan 
harga..saumpami..sakit e niku telas..kaleh doso, ngoten..engkin mbayar e nggih 
kados sedoso.” 

(kalau sakit parah dan terpaksa masuk rumah sakit begitu, ya pakai apa 
itu..askeskin itu..saya dapat itu, nanti dapat potongan harga..seumpama..sakitnya 
habis Rp.20.000..nanti membayarnya ya Rp.10.000) 

 
 Apabila dalam pemenuhan kebutuhan – kebutuhan pokok diatas tidak 

dapat terpenuhi, yang dapat dilakukan ibu Kt untuk memenuhinya adalah dengan 

berhutang kepada toko yang menjual barang – barang pokok tersebut, apabila ibu 

Kt memiliki uang, baik dari penghasilannya maupun di beri oleh anaknya, baru 

semua hutang beliau bayarkan.  

“..nek mboten nggada yatra, kadang kulo nggih utang. “Nempur beras e 
sekilo”..tapi engkin nek kulo angsal yatra nggih langsung kulo saur. Biasa ne mas – 
mas e Sholeh niku, maringi kulo pitu limo, tapi nggih mboten temtu..ngoten nggih 
langsung kulo saur aken” 

(kalau tidak punya uang, kadang saya hutang. “Beli beras 1kg”..tapi nanti kalau 
saya sudah punya uang langsung saya bayar. Biasanya kakak-kakaknya Sholeh itu, 
memberi saya Rp.75.000, tapi ya tidak tentu..gitu ya hutang saya langsung saya 
bayar) 

 
Ibu Kt sendiri, menyatakan bahwa kebutuhan paling berat saat ini adalah 

masalah ekonomi sehari – hari. Karena segala penghasilan yang di dapat tidak 

dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari - hari, usaha lain yang beliau 
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lakukan adalah dengan bekerja sambilan menge-lem bungkus rokok untuk 

menambah penghasilan. 

“Sing paling abot niku, nggih..kan nyambut damel niku lak mung tiyang 
setunggal thok, mbak..lha mok kerjo mung kale atus seket mawon (Rp.250.000) ..di 
tedho sak wulan mboten cekap, lha maka ne sak niki di damel pados – pados ngeten 
(yang diamati peneliti saat itu yaitu ibu Katini sedang menge- lem bungkus kertas 
rokok) supoyo cekap ngoten, loh..damel nambahi..nambahi ekonomi supoyo 
cekap..supoyo mboten bingung.” 

(Yang paling berat itu, ya..kan bekerjaitu Cuma satu orang, mbak..kerja Cuma 
Rp.250.000..di makan sebulan tidak cukup, maka dari itu sekarang mencari-cari 
tambahan penghasilan seperti ini supaya dapat mencukupi..untuk 
menambah..menambahai ekonomi supaya cukup..supaya tidak bingung) 

 

Informan 3 

Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Informan 3 

 Sebagai seorang single parent yang ditinggal mati oleh suami, merupakan 

masa – masa yang sulit bagi ibu Srk. Kematian suami yang mendadak pada tahun 

2004, menggoncangkan kehidupan beliau. Anak pertama beliau yang bernama 

Ktm sampai menjadi strees dan harus di rawat di rumah sakit jiwa untuk 

sementara. Sedangkan ibu Srk sendiri mengalami masa yang sulit karena harus 

mencukupi kebutuhan – kebutuhan anak – anak yang masih menjadi 

tanggungannya. Sekarang pun, ibu Srk harus berjuang keras untuk memenuhi 

kebutuhan anak – anaknya. Ibu Srk mulai bekerja semenjak suami beliau 

meninggal dunia, sebelum suami beliau meninggal, ibu Srk tetap berada di rumah. 

Kini dengan pekerjaan yang ditekuninya, beliau merasa bahwa penghasilannya 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 

 Dengan penghasilan yang didapat, yakni Rp.25.000 per hari, habis untuk 

kebutuhan makan sehari – hari tanpa menyisakkan sedikit pun. Untungnya, untuk 

biaya pengeluaran lainnya seperti pengeluaran listrik, ibu Srk tidak perlu 
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membayar listrik. Hal ini karena listrik beliau ikut di salurkan ke kontrakan. 

Sedangkan pengeluaran lain seperti telepon, beliau tidak punya. Meskipun 

pengeluaran lainnya dianggap tidak begitu memberatkan oleh beliau, namun ada 

satu masalah yang menurut beliau sangat penting dan harus diutamakan, yaitu 

kebutuhan pendidikan anak. Untuk biaya pendidikan anak, dianggap paling berat 

oleh ibu Srk dibandingkan dengan kebutuhan fisiologis lainnya.  

“Sing penting yo kebutuhan anak nek sekolah iku, nak..sing dianggep 
penting..nek masalah mangan kan sak – sak e..onok opo – opo titik, pokok e onok 
sing di pangan..sing penting yo kebutuhan sekolah iku..sing penting kebutuhan ne 
sek isok nutuk iku maksud ku..uhuk (batuk).. Lha sak wulan ne Epin iku satus petang 
puluh (Rp.140.000)..les e..les e selawe ewu (Rp.25.000)..ngunu iku durung sangu ne, 
sak sangu ne dua ratus (Rp.200.000) ..gak cukup.” 

(yang penting ya kebutuhan sekolah anak itu, nak..yang dianggap penting..kalau 
masalah makan kan seadanya..ada apa-apa sedikit, yang penting ada yang 
dimakan..yang penting ya kebutuhan sekolah itu..yang penting kebutuhannya dapat 
sekolah sampai selesai..Sebulan saja Epin itu Rp.140.000..lesnya Rp.25.000..belum 
uang sakunya, uang sakunya Rp.200.000..tidak cukup) 

  
Apalagi di sekolah anak ibu Srk tidak lagi mendapat bantuan dana seperti 

saat anak beliau sekolah di sekolah negri saat masih SMP dulu. Sehingga ibu Srk 

sendiri yang harus menanggung biaya sekolah anak. Yang menjadi penyesalan 

bagi ibu Srk yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan anak beliau yang pertama. 

Karena meninggalnya suami ibu Srk, sehingga anak pertama beliau tidak bisa 

melanjutkan sekolah ke jenjang universitas. Sehingga kini, salah satu harapan ibu 

Srk yakni terus memperjuangkan anak – anaknya yang masih menjadi tanggung 

jawab beliau.  

 Meskipun  biaya pendidikan untuk anak termasuk berat bagi ibu Srk, 

namun beliau tetap bersyukur, karena hanya menanggung biaya sekolah untuk 

satu anak saja. Sedangkan untuk biaya kebutuhan kesehatan, berdasarkan hasil 

observasi tanggal 7 Mei 2010, bahwa sampai dengan akhir – akhir ini, tidak ada 
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satu pun dari keluarga ibu Srk yang menderita sakit parah. Hanya bila sakit – sakit 

biasa seperti batuk pilek saja. Pengeluaran paling besar yang dialami keluarga ibu 

Srk saat suami beliau masih hidup dan sakit. Yang mana harus mengeluarkan 

banyak biaya untuk cek kesehatan, akibatnya segala harta yang beliau miliki habis 

untuk biaya pengobatan. 

 Kebutuhan – kebutuhan tersebut diatas, bagi ibu Srk memang penting, 

tetapi walaupun kebutuhan tersebut dianggap penting dan sulit untuk di penuhi, 

namun hingga sekarang beliau masih sanggup bertahan dan dapat menunjang 

kehidupan anak – anak beliau hingga yang beliau harapkan. Pastinya dibalik 

keberhasilan akan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan tersebut terdapat suatu 

upaya untuk memenuhinya. 

 Berdasarkan pernyataan ibu Srk, bahwasanya beliau mengalami kesulitan 

akan pemenuhan kebutuhan ekonomi, beliau juga menyatakan bahwa penghasilan 

sehari – harinya hanya pas untuk keperluan satu hari. Dalam upayanya untuk 

memenuhi kebutuhan harian seperti makan sehari – hari, upaya yang dilakukan 

ibu Srk yaitu dengan menge-pas kan uang gaji hariannya. Apapun bentuk 

makanan yang ada, harus dengan uang tersebut, dan berusaha untuk tidak 

melebihi gajinya tersebut. Ditambah lagi dengan bantuan anak beliau, yaitu 

dengan bekerja membantu membungkus nasi, dan hasil yang di dapat digunakan 

untuk menambah uang sakunya sendiri. 

“Yo..iku, nak..dhuwit selawe ewu (Rp.25.000) tak ubet – ubet no..hahaha 
(tertawa).. nek kulo niku..biasa ne ten majikan kulo niku..nek perkoro lauk pauk 
niku, nek ono sisa e yo angsal di betho..nek gak onok sisa e yo gak onok..nggih kulo 
niku njatah e titip mbak Yu kulo niku, dhuwit limang ewu (Rp.5.000) iku..gawe en 
tuku tahu ambek opo..engko nek aku duwe dhuwik tak tukok no lengo kletik utowo 
opo..yo wis gilir – gilir an ngunu lo..wong ambek iku wis gak duwe anak 
maneh..mangan ne arek – arek iku yo wis gak tapek iku..kene yo wis bingung – 
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bingung awak e dewe.. Ngene iki kadang sore ngoten mawon.. yo wis kadang tuku 
bakso..tuku..yo wis ngunu iku lo.. Butuh e uwong yo uonok ae..wong kadang – 
kadang Epin yo ngewangi mak e iki..mbungkus i..di ke’i limang ewu (Rp.5000).. 
dagangan mbungkus nasi..kadang di ke’i telung ewu (Rp.3.000).. nek e..wis pokok e 
kenek gawe urun sangu..uhuk (batuk)” 

(ya..itu,nak..uang Rp.25.000 saya putar..biasanya di rumah majikan saya..kalau 
masalah lauk pauk itu, kalau ada sisa dapat di bawa pulang..kalau tidak ada sisanya 
ya tidak ad..ya saya itu membaginya titik kakak saya, uang Rp.5000 itu..buatlah beli 
tahu dan apa..nanti kalau saya punya uang saya belikan minyak atau apa..ya gantian 
begitu..dia juga sudah tidak punya anak lagi..makannya anak-anak juga tidak 
seberapa..saya juga kadang bingung..Gini aja kadang sore..ya beli bakso..beli ya 
begitu itu....Butuhnya orang juga ada saja..Epin saja kadang-kadang membantu ibu 
ini, membungkus..di beri Rp.5000..dagangan membungkus nasi..kadang di beri 
Rp.3000..pokoknya dapat dipakai uang saku ) 

 
Memang untuk masalah makan sehari – hari, ibu Sarokah dan 

keluarganya tidak begitu memaksakan diri. Ibu Sarokah sendiri tampak 

terlihat jarang masak. Hal ini juga diketahui dari jadwal kerjanya yang 

mulai berangkat pukul empat pagi hingga pukul empat sore. Waktu untuk 

memasak bagi beliau hampir tidak ada. Berdasarkan hasil kutipan 

tersebut, juga menyatakan bahwa masalah lauk pauk, beliau bisa 

mendapatkan dari sisa makanan di tempat kerjanya, atau berbagi dapur 

dan makanan dengan saudaranya. Jika masalah makan, anak – anak 

beliau pun tidak begitu banyak, mereka sering membeli makanan di luar 

dibandingkan makan masakan rumah.  

Meskipun usaha ibu Srk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga diterapkan begitu adanya, bagi peneliti hal itu malah 

menyebabkan pengeluaran ibu Srk bertambah besar. Namun, ibu Srk 

tidak dapat berbuat apa – apa, karena anak – anaknya memang tidak 

menyukainya. 

 “Enggih..asli ne yo berat..wis..alah..arek saiki..yo yok opo maneh..wis sak – sak 
e..aku gak ngoyo masak no..uhuk (batuk)..kadang di masak no soro – soro gak di 
pangan..gak arep yo tuku o sego goreng ta..tuku o opo..mie ta iku mau..wong 
jenenge arek saiki yo aras – arasan..yo wis kono budhal o..” 
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(iya..sebenarnya ya berat..ya sudahlah..anak sekarang..ya bagaimana 
lagi..seadanya..saya juga tidak bersusah payah memasak..uhuk..kadang dimasakkan 
susah-susah tidak di makan..tidak mau ya beli nasi goreng..belia apa..mie atau 
apa..namanya anak sekarang ya malas-malasan..ya sudah sana..) 

 
 Saat ditanya lebih lanjut apabila penghasilan yang beliau dapat tetap tidak 

mencukupi, ibu Srk hanya bisa pasrah. Adanya anggapan bahwa segalanya ada 

yang mengatur baik rezeki atau apapun, menyebabkan beliau tidak terlalu 

memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan akan makan. 

“Hahaha (tertawa)..yo, gak mangan..ealah, nak. Yo wis iku mau, sak – sak e.. 
dhuwit selawe ewu (Rp.25.000) mau, yok opo..di ubeng – ubeng no..dua lima iku 
mau.. Yo wis rejeki iku mau onok ae..yo wis ojok sampik – sampik..hahaha 
(tertawa).. gak sampik ketelaten..yo gak sampik yo an..uhuk (batuk)” 

(ya, tidak makan..ya itu tadi, seadanya..uang Rp.25.000 tadi, seperti apa..di 
putar..Rp.25.000 tadi..Ya rezeki kan pasti ada saja..ya jangan sampai..tidak sampai 
tidak dapat) 

 
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang dianggap 

paling penting dan utama oleh ibu Srk, upaya yang dilakukan adalah dengan 

mengandalkan penghasilan yang di dapat dari usaha beliau untuk mengontrakkan 

rumah. 

“Pendidikan..nggih niku wau kulo ngontrak – ngontrak no titik – titik... titik – 
titik nggeh mboh..sak onok e..kulo niku nek arek – arek gawe mbayar – bayar iku 
kulo sukak aken kabeh setahun, masih Epis riyen niku, nggada dhuwek niku, kulo 
nggada yatra niku setahun kulo tutup, biyen kan satu bulan ne Epis iku satus petang 
puluh (Rp.140.000), nak.. SMA Mawa iku..tapi saiki nek hari – hari ne yo 
sendiri..tolek – tolek gawe sangu sak – sak e..hahaha” 

(Pendidikan..ya itu tadi saya mengontrakkan sedikit-sedikit..sedikit-
sedikit..seadanya..saya ini kalau mau membayar-bayar itu saya kasih kan semua 
untuk setahun, begitu juga dengan Epin dulu, ada uang, saya punya uang setahun 
saya tutup, dulu kan satu bulannya Epin itu Rp.140.000,nak..SMA Mawa itu..tapi 
sekarang sehari-harinya ya sendiri..cari-cari buat uang saku seadanya) 

  

Untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga, ibu Srk lebih pada 

memberikan nasehat agar anak – anak beliau tidak sampai sakit. Meskipun hanya 

memiliki uang sedikit, asalkan keluarga sehat, hal itu jauh lebih baik di 
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bandingkan dengan kondisi keluarga yang serba kecukupan namun sering sakit – 

sakitan. 

“nek masalah kesehatan, nggih kulo sanjangi, maem e..ojok sampik ketelatan, 
awak e di jogo..ojok sampik turu dalu – dalu, nek sehat kan sae. Katimbang sakit, 
kan sehat luwih sae. Pun mboten ngeluarno biaya. Katimbang nggada yotro katah 
tapi sering sakit, kan mending awak e di jogo, sek mboten sakit – sakitan..ngoten 
kulo nek ngandani. Masih o saiki dhuwik e gak onok..sing penting awak e sehat, 
dhuwik isok di goleki ambek mlaku, ngunu ibuk iki” 

(kalau masalah kesehatan, ya saya beritahu, makannya..jangan sampai telat, 
badannya di jaga..jangan sampai tidur malam-malam, kalau sehat kan baik. Daripada 
sakit, kan sehat lebih baik. Sudah tidak perlu mengeluarkan biaya. Daripada ada 
uang banyak tetapi sering sakit, kan lebih baik badannya di jaga, biar tidak sakit-
sakitan..begitu kalau saya memberitahu. Walaupun sekarang uangnya tidak 
ada..yang penting badannya sehat, uang bisa di cari sambil jalan, begitu ibu ini) 

 
Bagi ibu Srk, kehidupan ini dijalani saja apa adanya, yang penting sudah 

berjuang keras, hasil selanjutnya tergantung kepada Yang Kuasa. Sehingga dari 

segala penuturan beliau, baik masalah ekonomi, pengasuhan anak maupun 

masalah kesehatan keluarga, meskipun beliau sudah berusaha memenuhi 

kebutuhan keluarganya, tetapi semua di pasrahkan kepada Yang Kuasa.  
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III.4. Matriks Hasil Temuan Data 

 Deskripsi kondisi keluarga di sini merupakan kesimpulan dari keseluruhan hasil temuan data di lapangan. 

 

III.4.1. Matriks Temuan Data Mengenai Setting dan Karakteristik Ibu Single Parent 

N0. Keterangan Informan 1: Ibu Sn Informan 2: Ibu Kt Informan 3: Ibu Srk 
1. Umur 51 tahun 52 tahun 50 tahun 
2. Status Janda ditinggal mati suami, 

sebelumnya pernah menikah 
sebanyak 3 kali, dan bercerai 
sebanyak 2 kali 

Janda ditinggal mati suami Janda ditinggal mati 

3. Pendidikan 
terakhir 

Kelas 2 SD Kelas 5 SD Lulusan SMP 

4. Meninggalnya 
suami 

Pada tahun 2009 Pada tahun 2002 Pada tahun 2004 

5. Jumlah anak Memiliki 7 orang anak, dengan 
status 2 orang meninggal, 2 orang 
anak perempuan yang sudah 
menikah, dan seorang anak 
perempuan berusia 18 tahun dan 
anak laki – laki berusia 16 tahun 

Memiliki 4 orang anak dengan 
status 3 orang sudah menikah, dan 
seorang anak laki – laki berusia 12 
tahun 

Memiliki 3 orang anak dengan 
status seorang anak perempuan 
yang sudah menikah, seorang anak 
laki – laki yang berumur 18 tahun 
dan anak perempuan yang berumur 
16 tahun 

6. Pekerjaan Mengirim masakan di sebuah 
restoran di Bandara Juanda 

Sebagai pencuci pakaian, dan 
bekerja sambilan dengan 
membungkus rokok 

Tukang masak di sebuah depot 
kecil di Sedati 

7.  Riwayat 
Pekerjaan 
(pengalaman 

• Bekerja di sawah sesudah putus 
sekolah 

• Sesudah menikah dengan suami 

• Bekerja membantu di sawah 
sesudah putus sekolah 

• Sesudah menikah, tidak bekerja 

• Saat suami masih ada, beliau 
tidak bekerja, beliau mulai 
bekerja semenjak suami 
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pekerjaan masa 
lalu) 

pertama, bekerja di pabrik 
Maspion (saat berumur 14 tahun) 

• Bekerja di pabrik Pas Lampu 
rungkut (saat menikah dengan 
suami kedua, 20 tahun) 

• Bekerja di ACS Natur (saat 
menikah dengan suami ketiga, 27 
tahun) 

• Bekerja mengirim makanan di 
restoran di Juanda (saat suami 
meninggal) 

• Bekerja sebagai buruh cuci 
pakaian (sesudah suami 
meninggal) 

meninggal 

8. Penghasilan Antara Rp.300.000 – Rp.400.000 
per minggu 

Rp.250.000 per bulan, tambahan 
bekerja sambilan yaitu Rp.5500 per 
kardus 

Penghasilan yang di dapat sekitar 
Rp.25.000 yang di ambil setiap 
hari 

9. Pengeluaran • Biaya makan (Beras,lauk 
pauk,bumbu dapur) kira-kira 
Rp.20.000 per hari 

• Biaya listrik kira-kira Rp.200.000 
per bulan 

• Biaya makan (Beras,lauk 
pauk,bumbu dapur) kira-kira 
Rp.20.000 per hari 

• Biaya Listrik kira-kira Rp.50.000 
per bulan 

• Untuk keperluan biaya sehari – 
hari menghabiskan semua 
penghasilan yang di dapat 

• Sedangkan untuk biaya listrik, 
tidak membayar karena numpang 
pembayaran biaya kontrakan 

10. Tanggungan 
hutang 

• Arisan, yang harus di bayar 
sampai dengan bulan Agustus 
Rp.120.000 per minggu 

• Tanggungan 2 sepeda motor yang 
harus di cicil sampai dengan 
bulan Agustus Rp.1.216.000 per 
bulan 

• Hutang BANK untuk biaya 

Tidak ada tanggungan hutang, 
hanya saja bila kondisi ekonomi 
tidak memungkinkan terpaksa 
berhutang di toko untuk membeli 
beras atau semacamnya. 

Tidak ada 
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rumah sakit yang harus di cicil 
selama satu tahun Rp.310.000 per 
bulan, yang saat ini baru 4 kali 
cicilan 

• Sertifikat rumah Rp.200.000.000 
11. Biaya 

pendidikan anak 
• Biaya SPP untuk 1 orang anak 

yang bersekolah di SMA 
Rp.190.000 per bulan, tetapi bila 
mendapat tunjangan dari dana 
BOS tidak membayar 

• Sedangkan untuk biaya buku per 
semester Rp.90.000 

• Karena status pendidikan anak 
masih SD yang beranjak ke SMP 
sehingga tanggungan biaya tidak 
terlalu berat 

• Mendapat bantuan finansial dari 
sekolah karena termasuk dalam 
kategori anak Yatim dan orang 
tidak mampu, sehingga mendapat 
bantuan, baik dari sekolah 
maupun dari yayasan terkait. 

•  Biaya SPP untuk 1 orang anak 
yang bersekolah di SMA 
Rp.140.000 per bulan, karena 
tidak mendapat keringanan biaya 
terpaksa di bayar sendiri 

•  Biaya untuk Les anak Rp.25.000 
per bulan 

•  Uang saku anak per bulan 
Rp.200.000 

12. Kesehatan  • Kesehatan anak laki-laki lebih 
diutamakan karena lebih rawan 
sakit 

• Karena kondisi fisik anak laki – 
laki ibu Sn sangat lemah, 
sehingga banyak mengeluarkan 
biaya untuk berobat. 

Anak ibu Kt jarang ada yang 
menderita sakit parah, sehingga 
tidak banyak yang dikeluarkan 
untuk biaya kesehatan. Bila ada 
yang sakit pun beliau 
menggunakan kartu asuransi 
kesehatan agar mendapat potongan 
harga dan cenderung menggunakan 
obat biasa yang dibeli di toko-toko 

Anak ibu Srk jarang ada yang 
menderita sakit parah, sehingga 
tidak banyak yang dikeluarkan 
untuk biaya kesehatan. Hanya saat 
suaminya masih ada dan 
menderita sakit, saat itu 
pengeluaran sangat banyak untuk 
biaya berobat. Beliau lebih pada 
menasehati pola hidup sehat untuk 
menjaga kesehatan anak 

13. Kebutuhan yang 
di rasa sangat 
berat 

Kebutuhan akan pelunasan hutang 
– hutang yang menumpuk 

Kebutuhan akan pengeluaran 
sehari - hari 

Kebutuhan akan biaya pendidikan 
anak 
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14. Memenuhi 
kebutuhan 
tersebut 

Meminimalkan biaya pengeluaran 
sehari – hari, sedangkan untuk 
menutupi tanggungan hutang, 
beliau terpaksa menunggu orderan 
untuk melunasi hutang tersebut, 
berhutang kembali kepada orang 
lain atau tidak membayar hutang 
tersebut, menunggu hingga 
mempunyai uang untuk membayar. 
Harapan satu – satunya untuk 
melunasi hutang adalah menunggu 
lakunya aset pasar peninggalan 
suami yang saat ini tidak jelas 
arahnya. 

Dengan meminimalkan biaya 
pengeluaran sehari – hari, 
sedangkan apabila mempunyai 
tanggungan hutang di toko 
misalnya, apabila anak beliau 
memberi uang, biasanya sekitar 
Rp.75.000, langsung di gunakan 
untuk membayar hutang sekaligus 

Dengan mengontrakkan rumah, 
sehingga pengeluaran biaya 
pendidikan yang menjadi 
kebutuhan yang sangat berat dapat 
diatasi. Beliau membayar biaya 
pendidikan anak langsung di awal 
tahun ajaran sebagaimana 
penghasilan yang di dapat dari 
hasil kontrakan per tahunnya. 

15. Penghasilan saat 
masih ada 
suami 

Rp. 500.000 per hari belum 
termasuk penghasilan suami 

Tidak bekerja, bergantung dari 
penghasilan suami 

Tidak bekerja, bergantung pada 
penghasilan suami 

16. Pekerjaan suami 
saat masih ada 

Bekerja di PT. AERO Wisata Bekerja menggarap tambak Bekerja sebagai pegawai BANK 
Swasta di Sidoarjo 

17. Perbedaan tipe 
pengasuhan 

• Mengalami perubahan saat 
sebelum dan sesudah suami 
meninggal, karena suami 
meninggal saat anak sudah 
beranjak dewasa. 

• Saat suami masih ada, suami 
menggunakan tipe pengasuhan 
autoritarian, yang cenderung 
mengarah kepada hukuman. 

• Tidak mengalami perubahan, 
karena informan, mengasuh dan 
mendidik saat anak terakhirnya 
masih kecil. Dimana saat anak 
masih kecil suami sudah tidak 
ada sehingga bentuk pengasuhan 
yang di terapkan cenderung tidak 
ada perbedaan baik sekarang 
maupun dulu. 

• Tidak mengalami perubahan, 
karena informan mengasuh dan 
mendidik anak saat masih kecil. 
Dimana saat anak masih kecil 
suami sudah tidak ada sehingga 
bentuk pengasuhan yang di 
terapkan cenderung tidak ada 
perbedaan baik sekarang 
maupun dulu. 
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Sedangkan ibu Sn sendiri bersifat 
lunak pada pengasuhan anak 
(permisif indulgent parenting). 

• Saat suami meninggal sifat 
pengasuhan ibu Sn berubah 
menjadi lebih tegas kepada kedua 
orang anaknya (autoritatif) 
dibandingkan dahulu. 

 

• Sedangkan tipe pengasuhan yang 
diterapkan ibu Kt kepada anak 
bersifat autoritatif, yaitu 
mendorong anak untuk bebas 
tetapi tetap memberi batasan dan 
mengendalikan tindakan mereka. 
Sehingga dapat dilihat bahwa si 
anak dapat menempatkan diri 
diantara lingkungan yang baik 
menurutnya. 

• Sedangkan tipe pengasuhan 
yang diterapkan kepada dua 
orang anaknya, adalah 
memberikan kebebasan pada 
anak tetapi sedikit memberikan 
kontrol di dalamnya (permisif 
indulgent parenting), tetapi 
kebebasan yang di berikan 
disalah artikan oleh anak laki – 
laki ibu Srk dengan bermain 
melewati batasan bermain. 

 
 
 
III.4.2. Matriks Temuan Data Mengenai Pengasuhan Anak 
Informan 1 
No. Keterangan Perilaku yang ditonjolkan anak Usaha untuk mendidik, mengasuh dan memenuhinya 
1. Pendidikan anak Menurut beliau dalam mengurus anak, 

jauh lebih rumit. Misalnya saat ujian 
tapi anak malah tidak belajar, apabila 
diajari kakaknya malah geger. Nilai – 
nilai akademis anak laki – laki ibu Sn 
tidak begitu bagus, berbeda dengan 
anak perempuan beliau yang 
cenderung lebih pintar dan mudah 
menerima pelajaran yang diberikan. 

Sebelum suami meninggal: 
• Memberi pengarahan anak agar giat belajar, juga 
• Anak beliau di les kan 
• Jika malas belajar atau tidak les, suami beliau menghukum 

anak dengan cara kekerasan seperti memukul kepala dengan 
koran atau memaki 

Sesudah suami meninggal: 
• Mengajari anak dengan menyuruh anak perempuannya yang 

lebih bisa untuk mengajari 
• Memberi pengarahan kepada anak untuk lebih giat belajar 
• Tidak lagi menge-les kan anak karena tidak punya biaya 
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2. Pendidikan 
Agama 

Bila disuruh mengaji atau sholat sangat 
susah. Bila waktunya mengaji, mereka 
mengaji tetapi seperti merasa terpaksa. 
Bila di suruh sholat sangat susah, 
apalagi anak beliau yang berumur 18 
tahun, dulunya sering sholat tapi kini 
tidak pernah dengan alasan iman 
menurun 
Tetapi pada observasi terakhir peneliti, 
anak perempuan ibu Sn mengalami 
perubahan dengan mulai giat 
menunaikan ibadah, karena si anak 
merasa iba dengan jerih payah orang 
tua 

Sebelum suami meninggal: 
• Semenjak dari kecil sudah dididik mengenai agama, baik itu 

kewajiban sholat maupun mengaji, hingga memanggil guru 
privat mengaji 

• Selalu memberi pengarahan untuk mengerjakan sholat dan 
mengaji 

• Bila di nasehati tidak bisa, baru memarahi anak 
Sesudah suami meninggal: 
• Cara yang sama diterapkan, baik itu masih ada suami maupun 

tidak 
• Semenjak suami meninggal, beliau lebih sering sholat ke 

masjid untuk memberi contoh kepada anak – anak mereka, hal 
ini berbeda dengan saat masih ada suami, dimana informan 
saat itu juga bekerja dan jarang terlibat komunikasi dengan 
anak 

3. Pendidikan 
ekonomi 

Apabila di beri uang saku menerima 
apa adanya, dan menabung uang agar 
dapat digunakan untuk kebutuhan lain 
yang mendadak. Begitu pula dengan 
makanan yang ada, anak beliau dapat 
menerima makanan apa adanya 

Sebelum suami meninggal: 
• Mengajari untuk tidak berlaku hidup boros, juga agar selalu 

menabung, hanya saja saat masih ada suami anak lebih sering 
dibelikan makanan dan memberi uang saku berlebih, jika 
memiliki uang, anak sering diajak rekreasi 

Sesudah suami meninggal: 
• Mengajari untuk dapat menerima keadaan dan tidak berlaku 

hidup boros, juga agar selalu menabung 
• Memberi pengarahan untuk tidak memilih – milih makanan, 

dan memakan makanan apa adanya 
4. Pengaruh 

lingkungan luar 
Sepulang sekolah, anak laki – laki ibu 
Sn sering keluar rumah, pulang hingga 
sore hari, hal inilah yang menyebabkan 

Sebelum suami meninggal: 
• Apabila anak tidak pulang kerumah dimarahi, suami 

menghukum hingga sampai pada kekerasan fisik. Sedangan 
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keluarga informan menjadi sering adu 
mulut dengan anak beliau. Namun, 
pergaulannya dengan lingkungan 
eksternal hanya bergaul dengan anak – 
anak kecil, seperti bermain sepak bola. 
Sementara anak perempuan ibu Sn 
cenderung menutup diri dari 
lingkungan luar dan lebih sering di 
rumah. 

ibu Saniyah sendiri cenderung membela anak bila di hukum 
suami 

Sesudah suami meninggal: 
• Hanya memberi pengarahan dan memarahi, tidak sampai pada 

kekerasan fisik, namun bersikap lebih tegas. Hal ini berbeda 
dengan saat suami masih ada 

5. Dampak 
pengasuhan pada 
perilaku anak 

• Saat masih ada suami, bila 
dinasehati kadang nantang, kadang 
menurut.  

• Sesudah suami meninggal, apabila 
dinasehati orang tua, tidak menurut, 
namun kadangkala menurut, tapi 
hanya menurut sesaat, namun 
sesudahnya tidak dipakai. Tetapi 
bila dinasehati saudara malah 
nantang dan sampai adu mulut atau 
fisik. Hal ini berlaku pada anak laki 
– laki maupun perempuan ibu 
Saniyah. 

• Berdasarkan hasil observasi terakhir 
pada keluarga ibu Sn, terdapat 
perubahan pada perilaku anak, 
terutama pada anak perempuan ibu 
Sn. Anak cenderung menurut pada 
perintah maupun nasehat – nasehat 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan... Fitria Anggreini



III-49 
 

yang diberikan ibunya, karena si 
anak melihat jerih payah yang 
dilakukan ibunya. 

 
 
Informan 2 
No. Keterangan Perilaku yang ditonjolkan anak Usaha untuk mendidik, mengasuh dan memenuhinya 
1. Pendidikan anak Menurut beliau, pendidikan anaknya 

tidak buruk. Nilai – nilai ujiannya 
lumayan bagus. Apabila ujian tiba, 
anaknya selalu belajar di rumah dan 
tekun belajar. Walaupun tidak di 
suruh, apabila itu waktu ujian, anak 
tersebut dengan sendirinya belajar 
meskipun harus meminta tolong pada 
tetangga untuk minta diajari 

Memberi pengarahan agar belajar dengan giat, menyuruh anak 
untuk belajar kepada tetangga yang lebih tahu. Tidak ada 
kekerasan fisik pada hukuman untuk anak. 

2. Pendidikan 
Agama 

Bila di suruh sholat, langsung 
berangkat, tapi bila mengaji, tanpa 
disuruh anak beliau langsung 
berangkat, namun akhir – akhir ini 
anak beliau datang mengaji sengaja di 
buat terlambat dengan alasan di masjid 
tempat dia mengaji hanya dia dan 6 
orang temannya yang paling dewasa, 
temannya pun kadang tidak datang. 
Hal ini membuat anak beliau sedikit 
malas untuk datang mengaji tepat 
waktu 

Memberi pengarahan dan menyuruh untuk mengerjakan sholat dan 
mengaji, tetapi bila anak tidak mengerjakan, informan memarahi 
anak, tetapi tidak sampai pada kekerasan fisik. Ibu Kt sering 
mengikuti aktivitas keagamaan, beliau juga mengajarkan dan 
mensosialisasi anak mengenai agama. 
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3. Pendidikan 
ekonomi 

Anak mengerti kodisi orang tua, 
menabung uang jajan yang 
dimilikinya, bila diberi uang oleh 
orang lain, selalu memberi tahu dan 
memberikan kepada ibunya 

Memberi pengarahan untuk selalu hidup hemat dan suka 
menabung dan memberi pengarahan untuk mau menerima apa 
adanya 

4. Pengaruh 
lingkungan luar 

Sepulang sekolah, memang wajar bagi 
anak untuk pergi keluar rumah, namun 
anak beliau mengerti batas – batas 
waktu bermain, hanya sesekali 
bermain hingga pulang sampai sore. 
Pergaulan nya dengan lingkungan 
eksternal (teman – teman sepermainan) 
dengan teman –teman terdekatnya saja, 
tidak terpengaruh perbuatan jelek 

Memberi pengarahan. Meskipun ibu Kt termasuk dalam single 
parent yang memiliki status ekonomi ke bawah, namun perilaku 
anaknya sangat baik. Hal ini juga karena kondisi lingkungan 
sekitar, yang mana rumah ibu Kt berdekatan dengan mushola, dan 
peran orang-orang sekitar juga ulama di kelurahan Pabean yang 
menyantuni anak yatim juga keberadaan orang-orang di 
lingkungan dalam rumah, menyebabkan remaja dapat menerima 
nilai-nilai yang diterapkan ibu. 

5. Dampak 
Pengasuhan pada 
perilaku anak 

Apabila dinasehati orang tua dan 
saudara – saudaranya selalu menurut, 
tetapi kadangkala menurut tetapi tetap 
mengulangi perbuatan tersebut 

 

 
 
Informan 3 
No. Keterangan Perilaku yang ditonjolkan anak Usaha untuk mendidik, mengasuh dan memenuhinya 
1. Pendidikan anak Pendidikan anak perempuan ibu Srk 

cenderung memiliki nilai akademis 
yang lumayan. Sedangkan anak laki – 
laki ibu Srk tidak begitu pintar. Anak 
laki – lakinya sudah dua kali pindah 
sekolah yang diakibatkan karena 

Yang diupayakan ibu Srk untuk mengasuh dan mendidik anak 
dalam bidang pendidikan, beliau berusaha menge-leskan anak 
perempuannya untuk memberi tambahan ilmu. Sedang anak laki – 
lakinya, karena sudah lulus, ibu Srk sudah dapat lepas tangan 
untuk masalah pendidikan. 
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terlalu banyak membolos dan 
dikeluarkan sekolah. 

2. Pendidikan 
Agama 

Anak perempuan ibu Srk lebih 
penurut, sehingga dapat membagi 
waktu antara waktu belajar dan waktu 
untuk melaksanakan aktivitas 
keagamaan. Hal ini berbeda dengan 
anak laki – laki beliau yang tidak mau 
melaksanakan aktivitas keagamaan. 

Ibu Srk berusaha untuk mengajarkan kepad anak – anaknya 
dengan cara mengajarkan anaknya tentang mengaji atau memberi 
nasehat keagamaan kepada anak – anaknya. Untuk anak 
perempuan, karena hambatan sekolah yang pulang hingga sore 
hari, ibu Srk mengajarinya sendiri di rumah. Sedangkan anak laki 
– laki beliau di ajarkan dengan di ikutkan mengaji di rumah guru 
ngaji bersama teman – temannya, tetapi si anak malah lebih 
banyak membolos dengan bermain game online. 

3. Pendidikan 
ekonomi 

Anak permpuan ibu Srk lebih gemar 
menabung di bandingkan dengan anak 
laki – lakinya. Dia juga berusaha 
membantu ibunya dengan membantu 
saudara ibu Srk yang berjualan dengan 
membungkus nasi sehingga 
mendapatkan tambahan uang saku. 
Tetapi kondisi yang menyebabkan 
anak perempuan ibu Srk tidak dapat 
menabung, karena sekolahnya harus 
naik angkutan umum. 
Sedangkan anak laki – laki ibu Srk 
bersifat boros dan banyak 
menghabiskan uang di game online 
terdekat. 

Ibu Srk memang tidak mengajarkan kepada anak mereka 
mengenai pendidikan ekonomi kepada anak – anak mereka. Hanya 
terkadang memberi pengarahan untuk giat menabung 

4. Pengaruh 
lingkungan luar 

Untuk anak perempuan ibu Srk, dia 
lebih penurut dan tidak keluar rumah 
atau melebihi batas waktu. Hal ini 

Berbagai upaya di lakukan ibu Srk untuk anak – anaknya. Beliau 
selain mendorong dan memberi dukungan kepada anak juga 
membatasi perilaku anak. Jika anak belum pulang hingga tengah 
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berbeda dengan anak laki – laki ibu 
Srk yang tidak bisa dikendalikan 
hingga pulang larut malam, yaitu 
sekitar pukul 12 malam di tempat 
game online 

malam (anak laki - laki) beliau berusaha mencari hingga sempat 
bertengkar dengan anak. 

5. Dampak 
Pengasuhan pada 
perilaku anak 

Anak perempuan ibu Srk jauh lebih 
penurut dibandingkan dengan anak 
laki – laki beliau yang cenderung 
menantang. 

 

 

 

III.4.3. Matrix Gambaran Pola Asuh 
No. Kategori 

 
 

Informan 

Suami 
meninggal 
usia anak 

Saat ada suami Sekarang Keterangan 
Pengasuhan Reaksi 

Perilaku 
anak 

Pengasuhan Wujud 
Pengasuhan 

Reaksi Perilaku 
anak 

1. Ibu Sn 
 (51 tahun) 

• Anak 
perempua
n: 17 
tahun 

• Anak laki-
laki: 15 
tahun 

• Ibu: 
permisif 
indulgent 
parenting 

• Ayah: 
Autoritari
an 

Anak Laki-
laki dan 
perempuan: 
bila di 
nasehati 
menantang 

• Ibu: autoritatif 
 

• Sosialisasi nilai 
agama: 
memberi 
nasehat dan 
contoh perilaku 

• Anak perempuan: 
menurut 

• Anak laki-laki: 
tidak menurut 

Anak perempuan dapat menerima 
nilai-nilai yang ditanamkan ibu 
dan contoh perilaku ibu yang 
sering beribadah menjadikan 
contoh 

• Sosialisasi 
pendidikan: 
memberi 
nasehat 

• Anak laki-laki: 
tidak menurut 

• Anak perempuan: 
tidak sekolah 
(dulu saat 
sekolah dan 
adanya sosok 
ayah,dia 

Tidak adanya ayah yang 
mengontrol perilaku belajar anak, 
sehingga anak laki-laki 
cenderung malas belajar 
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merupakan anak 
yang rajin dan 
pintar) 

• Sosialisasi 
ekonomi: 
memberi 
nasehat dan 
contoh perilaku 

• Anak perempuan: 
menurut 

• Anak laki-laki: 
menurut 

Kedua anak dapat mengerti 
kondisi ekonomi ibu, dan nilai-
nilai ekonomi yang diterapkan 
ibu dapat diterima keduanya. 

• Sosialisasi 
lingkungan 
eksternal dan 
pergaulan: 
memberi 
nasehat 

• Anak perempuan: 
menurut 

• Anak laki-laki: 
kadang menurut 
kadang tidak  

Anak perempuan cenderung 
berdiam diri di rumah, sedang 
anak laki-laki bermain di luar 
rumah. Hal ini karena kontrol ibu 
pada anak laki-laki lemah, karena 
saat masih ada ayah, anak 
cenderung di manja. 

 
2. Ibu Kt 

(52 tahun) 
Anak laki-
laki: 4 
tahun 

Ibu: 
autoritatif 

Bila di 
nasehati 
menurut 

Ibu: autoritatif • Sosialisasi nilai 
agama: 
memberi 
nasehat 

Bila di nasehati 
menurut 

Nilai-nilai yang ditanamkan ibu 
dapat diterima anak 

• Sosialisasi 
pendidikan: 
memberi 
nasehat dan 
contoh perilaku 

Bila di nasehati 
menurut 

Nilai-nilai yang ditanamkan ibu 
dapat diterima anak. Selain itu 
kehadiran saudara yang lebih tua 
di rumah juga mendorong anak 
untuk giat dan tidak mau kalah 

• Sosialisasi 
ekonomi: 
memberi 
nasehat dan 
contoh perilaku 

Bila di nasehati 
menurut 

Nilai-nilai yang ditanamkan ibu 
dapat diterima anak. Kondisi 
keluarga juga mendukung 
perilaku anak untuk menurut pada 
perintah orang tua 

• Sosialisasi 
lingkungan 
eksternal dan 

Bila di nasehati 
menurut 

Nilai-nilai yang ditanamkan ibu 
dapat diterima anak. Selain itu 
kehadiran saudara yang lebih tua 
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pergaulan: 
memberi 
nasehat 

di rumah, juga lingkungan luar 
yang senantiasa menghargai 
keluarga ibu Kt, ditambah lagi 
keberadaan rumah ibu Kt yang 
dekat dengan mushola, memberi 
kontrol yang kuat pada perilaku 
anak 

 
3. Ibu Srk 

 (50 tahun) 
• Anak laki-

laki: 12 
tahun 

• Anak 
perempua
n: 10 
tahun 

Ibu: 
permisif 
indulgent 
parenting 
 

• Anak laki-
laki: 
menantan
g 

• Anak 
perempua
n: menurut 

Ibu: permisif 
indulgent 
parenting 
 

• Sosialisasi nilai 
agama: 
memberi 
nasehat 

• Anak laki-laki: 
menantang 

• Anak perempuan: 
menurut 

Nilai-nilai agama lebih dapat 
diterima anak perempuan, karena 
anak perempuan mendapat 
sosialisasi secara langsung dari 
ibu dibanding anak laki-laki yang 
tinggal dengan bibinya 

• Sosialisasi 
pendidikan: 
memberi 
nasehat  

• Anak perempuan: 
menurut 

• Anak laki-laki: 
tidak sekolah 
(saat masih 
sekolah malas 
belajar dan 
sering 
membolos) 

Kondisi keluarga dan nilai-nilai 
yang diterapkan ibu 
menyebabkan anak perempuan 
dapat menurut pada perintah ibu 

• Sosialisasi 
ekonomi: 
memberi 
nasehat 

• Anak laki-laki: 
tidak menurut 

• Anak perempuan: 
menurut 

Kondisi keluarga, kedekatan dan 
nilai-nilai yang diterapkan ibu 
menyebabkan anak perempuan 
dapat menurut pada perintah ibu. 
Berbeda dengan anak laki-laki, 
karena kebebasan yang diberikan 
ibu, anak pun jadi lebih bebas dan 
tidak mengerti kondisi ibu 

• Sosialisasi 
lingkungan 
eksternal dan 

• Anak laki-laki: 
tidak menurut, 
anak 

Kondisi keluarga, kedekatan, 
interaksi dan nilai-nilai yang 
diterapkan ibu menyebabkan 
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pergaulan: 
memberi 
nasehat 

terpengaruh 
teman untuk 
merokok 

• Anak perempuan: 
menurut 

anak perempuan dapat menurut 
pada perintah ibu. Berbeda 
dengan anak laki-laki, karena 
kebebasan dan kurangnya 
interaksi yang diberikan ibu, anak 
pun jadi lebih bebas dan tidak 
mengerti kondisi ibu dan 
cenderung menentang bila di 
nasehati 
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BAB IV 

Analisis Data 

 

IV.1. Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal (Single Parent) dalam Dunia 

Keseharian Sebagai Realitas yang Bermakna 

 Realitas dunia bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat 

berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui 

sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. 

Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial 

bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, 

dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh 

arti 1

                                                 
1 Kuswarno, Engkus. 2009. Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi Konsepsi, Pedoman 

dan Contoh Penelitiannya. Bandung: WidyaPadjajaran. Hal. 110 

. Ibu single parent dalam penelitian ini, seorang diri tanpa adanya suami 

berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (anak-anak mereka). 

Ibu Srk merelakan waktunya untuk bekerja dari jam 4 pagi hingga jam 4 sore 

untuk mendapatkan uang Rp. 25.000 per hari, semua itu beliau lakukan agar 

dapat menghidupi dan menyekolahkan anak beliau. Ibu Kt rela bekerja sebagai 

tukang cuci baju dan menambah pekerjaan dengan menge-lem bungkus rokok, 

semua itu beliau lakukan agar kebutuhan sehari-hari keluarganya dapat 

tercukupi. Ibu Sn yang memiliki hutang atas kelalaian suami harus bekerja 

keras menutupi hutang-hutang tersebut, belum lagi melihat anak-anak mereka 

yang pemalas dan tidak menurut jika dinasehati membuat ibu Sn ingin 
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meninggalkan keluarganya dengan bekerja di kota, namun hal itu tidak beliau 

lakukan, semua itu dilakukannya demi anak-anaknya. Tindakan yang dilakukan 

ibu single parent untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut memiliki 

makna tersendiri dalam kehidupan mereka, yakni berjuang keras demi anak-

anak mereka. Mereka merelakan hidup kerja keras dan tidak menikah lagi 

semata-mata demi mengasuh dan menghidupi anak mereka yang dianggap 

berharga. Namun tindakan yang dilakukan ibu single parent ini diartikan 

berbeda oleh anak-anak mereka. Anak ibu Kt lebih menghargai kerja keras 

yang dilakukan ibunya, mereka membalasnya dengan menuruti dan berusaha 

belajar giat dan melaksanakan apa yang diperintahkan ibunya. Hal ini berbeda 

dengan reaksi dari anak laki-laki ibu Srk, dimana si anak memahami tindakan 

yang dilakukan ibunya  seakan tidak ada artinya, si anak justru menentang 

nasehat ibunya dan lebih condong pada perilaku menghambur-hamburkan uang 

di game online. 

 Dunia sosial menurut Scutz harus dilihat secara historis, bahwa tindakan 

sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain 

pada masa lalu, sekarang dan akan datang2

                                                 
2 ibid 

. Segala kebutuhan hidup keluarga 

single parent tersebut mengarah pada kebutuhan ekonomi. Kebutuhan 

fisiologis misalnya, yang mana dalam memenuhinya terganjal masalah 

ekonomi karena penghasilan yang di dapat ibu single parent sangat minim. 

Tetapi, meskipun mereka tidak memiliki penghasilan yang tinggi, mereka 

masih dapat bertahan hidup karena adanya motivasi dalam diri mereka untuk 
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tetap berjuang dan melanjutkan hidup, yakni masa depan anak-anak mereka. 

Ibu-ibu single parent tersebut rela bertindak sedemikian rupa, demi masa depan 

anak-anak mereka, juga mengingat ajaran dan nilai-nilai suami yang sudah 

meninggal yang masih melekat pada ibu single parent tersebut.  

 Ibu Sn dan ibu Srk yang melihat kondisi anak-anak mereka yang susah 

diatur awalnya berencana untuk meninggalkan anak-anak mereka, namun 

mereka membatalkan niatan tersebut. Hal itu selain demi anak-anak mereka 

juga karena ingatan akan suami. Ingatan masa lalu yaitu saat masih ada suami, 

menjadikan ibu Sn untuk tidak mengulang hal yang sama yang terjadi di masa 

lalu. Tindakan yang dilakukan ibu Sn tersebut, jika menelaah konsep Schutz 

yaitu tindakan in-order-to-motive (Um-zu-Motif), yang merujuk pada masa 

yang akan datang, dan tindakan because-motif (Weil-Motif), yang merujuk 

pada masa lalu. Dimana menurut Scott dan Lyman yaitu pernyataan maaf 

(excuse) dan pembenaran (justification)3

 

. 

IV.2. Pengasuhan Remaja 

 Interaksi mutlak diperlukan antara satu individu dengan individu yang 

lain. Begitu pula yang terjadi dalam keluarga, bagi anak interaksi dengan orang 

tua sangat dibutuhkan. Meskipun anak sudah menginjak masa remaja, namun 

mereka juga membutuhan dukungan dan perhatian dari orang tua. Hal ini 

karena masa remaja merupakan sebuah masa dimana anak mencari identitas 

diri. Sehingga peran orang tua sebagai pengasuh anak, tidak hanya berlaku 

                                                 
3 Ibid. Hal 111 
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pada saat anak masih kecil, namun juga saat mereka menginjak masa remaja. 

Berns (1997) menyebutkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses 

interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya 

bagi anak juga bagi orang tua4

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ibu single parent dalam mengasuh 

anak mereka yang menginjak masa remaja hanya memiliki sedikit interaksi 

dengan anak-anak mereka. Ibu Srk yang bekerja sebagai tukang masak, dimana 

waktu bekerja beliau dari pukul 4 pagi hingga pukul 4 sore, tidak memiliki 

waktu lebih banyak untuk anak-anak beliau. interaksi dengan anak pun hanya 

berlangsung sedikit. Beliau memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan anak 

bila waktu malam tiba. Percakapan itu pun hanya berlaku untuk anak 

perempuannnya saja, sementara anak laki-lakinya yang tinggal dengan saudara 

ibu Srk jarang terlibat percakapan dengan beliau.  

. Dengan adanya interaksi yang terus-menerus 

terjadi dalam lingkungan keluarga, anak merasa lebih dihargai. 

Schutz menyatakan bahwa realitas dunia bersifat intersubyektif dalam arti 

bahwa anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang 

mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka 

melakukan interaksi atau komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

sosialisasi yang diinternalkan ibu single parent dalam mengasuh anak mereka 

yang menginjak masa remaja di kelurahan Pabean, memiliki cara yang 

berbeda. Hal ini karena sejak dari anak-anak mereka masih kecil sudah 

ditanamkan sosialisasi yang berbeda. Ibu Sn yang sejak kedua anak mereka 

                                                 
4 http://okvina.wordpress.com/2009/02/18/konsep-pengasuhan-parenting/ diakses pada 6 Januari 
2010 
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masih kecil dan suami beliau masih ada, lebih memanjakan anak-anak mereka. 

Anak perempuan ibu Sn yang bernama Suzan saja, saat bersekolah diberi uang 

saku berlebih (Rp.10.000) dan dapat menghabiskan uang tersebut dalam sehari 

untuk membeli jajan. Anak tidak diberi kontrol untuk menghemat uang saku 

dan bagaimana dampak bila membeli jajan sembarangan. Apapun yang diminta 

anak langsung diberi oleh ibu Sn, tanpa pertimbangan lebih jauh, barang 

apapun yang diminta langsung dibelikan. [Pola asuh yang deterapkan oleh ibu 

Sn tersebut, sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Baumrind (1971) 

yakni pola asuh permisif indulgent parenting, dimana pola asuh yang 

diterapkan tersebut menunjukkan bagaimana orangtua sangat terlibat dengan 

anaknya, tetapi menempatkan sedikit sekali kontrol pada mereka. Pola asuh ini, 

orang tua sangat terlibat dengan anaknya tetapi sedikit sekali menuntut atau 

mengendalikan mereka. Mereka menunjukkan sedikit otoritas, dan 

membiarkan terbentuknya self regulation pada anak atau remaja]. Begitu pula 

saat anak-anak ibu Sn dimarahi oleh ayah mereka, ibu Sn kerap melindungi 

anak yang dimarahi oleh suaminya, meskipun apa yang dilakukan anak 

tersebut salah. Saat anak laki-laki ibu Sn yang bernama Dinda pergi bermain 

dengan teman-teman mereka, dan melebihi batas waktu bermain. 

Meskipun saat suami masih hidup dan ibu Sn mengasuh dengan cara 

memanjakan anak-anaknya, namun suami beliau lebih keras dalam mendidik 

anak-anak mereka. Bila anak tidak menurut, suami ibu Sn memukul dan 

mencaci anak dengan pedas. Suami ibu Sn kerap memukul dengan koran, 

maupun melempar anak dengan sandal jika anak tersebut membuat suami ibu 
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Sn jengkel, dan membodoh-bodohkan anak bila si anak tidak bisa menerima 

atas apa yang diajarkan oleh suami ibu Sn. Perilaku suami ibu Sn tersebut yang 

memicu pertengkaran antara ibu Sn dengan suaminya. Dengan pola asuh yang 

diterapkan suami ibu Sn tersebut, anak pun menjadi bersifat keras. Mereka 

cenderung membantah dan menentang kata-kata ayah mereka. [Pola asuh 

suami ibu Sn tersebut menurut Baumrind adalah pola asuh yang bersifat 

autoritarian, yakni pola pengasuhan membatasi dan bersifat menghukum 

sehingga anak harus mengikuti petunjuk orangtua dan menghormati pekerjaan 

dan usaha orangtua. Biasanya pola asuh ini memiliki kontrol yang kuat, sedikit 

komunikasi, membatasi ruang gerak anak, dan berorientasi pada hukuman fisik 

maupun verbal agar anak patuh dan taat]. Sehingga saat anak menginjak masa 

remaja, anak ibu Sn cenderung menentang dan tidak mau mendengar nasehat 

yang di berikan kedua orang tuanya. Dalam hal ini anak menjadi berwatak 

keras seperti yang dialami Suzan (anak perempuan ibu Sn yang berusia 18 

tahun), dia selalu menentang, jika ibu Sn menyuruh untuk melakukan 

pekerjaan rumah, anak tidak mau mengerjakan apa yang diperintah ibunya dan 

cenderung membantah dengan berbagai alasan. Begitu pula dengan anak laki-

laki ibu Sn, yang juga tidak menggubris bila di suruh mengerjakan ibadah 

maupun belajar, malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, dan 

tidak dapat merubah sifatnya. Meskipun kini ayah mereka sudah meninggal 

namun anak tetap berperilaku sama.  

Namun demikian, ibu Sn yang kini tidak lagi memiliki suami, menjadi 

lebih bersikap tegas dalam mengasuh anak-anak mereka. Beliau merasa bahwa 
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segala yang beliau lakukan dilakukannya seorang diri tanpa ada yang 

membantu, baik urusan anak maupun urusan ekonomi keluarga. Karena itulah, 

kini beliau tidak lagi memanjakan anak mereka seperti dulu, anak 

perempuannya yang dahulu tidak pernah diberi tugas untuk membantu urusan 

dapur, anak yang dahulu dilarang keras mengerjakan urusan dapur dan bekerja 

keras, kini dimotivasi untuk banyak membantu. Meskipun nantinya berakhir 

dengan pertengkaran mulut antara ibu dan anak. Ibu Sn juga banyak berkeluh 

kesah dengan anak jika merasa beban yang di pikulnya berat, beliau juga lebih 

banyak memberikan nasehat untuk anak dalam berperilaku. Hal ini tercermin 

saat sekarang, dimana ibu Sn mengalami kesulitan ekonomi akibat hutang 

suami yang begitu berat. Beliau menasehati anak untuk lebih banyak 

menabung dan memakan makanan apa adanya tanpa banyak mengeluh. Beliau 

juga selalu memberi contoh tauladan untuk melaksanakan ibadah dengan sholat 

ke masjid dan memberi nasehat agar mereka rajin sholat dan membaca al 

Qur’an. 

[Pengasuhan yang diterapkan ibu Sn tersebut,  menurut Baumrind (1971) 

disebut sebagai pola asuh autoritatif, yaitu mendorong anak untuk bebas tetapi 

tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka5

                                                 
5 

. 

Dengan menerapkan pola pengasuhan tersebut ditujukan supaya anak memiliki 

tanggung jawab atas sikap yang dilakukannya. Namun demikian, dengan pola 

yang diterapkan ibu Sn dari permisif indulgent parenting yang memanjakan 

http://www.images.ratihst.multiply.multiplycontent.com diakses pada 6 Januari 2010 
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anak ke autoritatif yang bersikap lebih tegas pada anak, akan sangat sulit 

merubah perilaku anak yang keras dan banyak membantah nasehat ibu Sn].  

Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa anak perempuan 

ibu Sn mengalami perubahan, mereka mulai mau mendengarkan nasehat dan 

melaksanakan sosialisasi yang diterapkan ibu Sn, terutama sosialisasi 

mengenai agama. Si anak lebih banyak membantu ibu Sn mengenai urusan 

domestik dan mulai giat melaksanakan sholat dan puasa. Hal ini disebabkan 

karena si anak merasa bahwa kian hari ibunya tampak berat memikul beban 

keluarga seorang diri tanpa ada yang membantu. Tetapi hal ini masih belum 

berlaku dengan anak laki-laki ibu Sn, dia masih tetap bermain tanpa 

memperhatikan batasan waktu dan malas belajar. Dalam beribadah pun si anak 

juga malas mengerjakan. [Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, segala 

usaha dan upaya ibu Sn untuk mengasuh dan mensosialisasi anak, telah 

menggugah perasaan anak, sehingga anak mau menerima nilai-nilai yang 

diterapkan ibu. Anak melihat sosok ibu mereka yang bekerja keras 

membanting tulang dan memberi berbagai nasehat dan pengarahan, 

menyadarkan mereka untuk mau membantu orang tuanya. Namun antara laki-

laki dan perempuan memang berbeda. Anak perempuan dalam keluarga ibu Sn 

lebih bisa menerima sosialisasi yang diterapkan orang tua dibandingkan anak 

laki-laki, sehingga sulit bagi ibu Sn untuk mensosialisasi anak laki-lakinya].   

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu yang menerapkan 

pola pengasuhan memanjakan anak dan memberikan sedikit kontrol yang tegas 

bersamaan dengan itu ayah yang menerapkan pola pengasuhan yang 
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memberikan kontrol yang kuat dan menghukum, menjadikan anak lebih 

bersifat keras dan menentang, mereka sulit menerima nilai-nilai yang 

diterapkan saat dewasa. Namun sisi positif dari penerapan kedua pola asuh 

tersebut adalah menjadikan anak lebih bertanggung jawab dengan pendidikan 

mereka.  

Yang terjadi pada lingkungan keluarga ibu Sn hampir sama dengan ibu 

Srk. Namun karena suami ibu Srk meninggal saat anak-anak beliau masih 

kecil, sehingga pengasuhan yang diterapkan ibu Srk pun tidak memiliki 

perubahan baik saat ada suami maupun tidak ada suami. Ibu Srk sangat 

memanjakan anak-anak mereka. Kini saat suami sudah meninggal pun, beliau 

tetap memanjakan anak-anak mereka. Meskipun sebagai single parent 

mengalami kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga, tetapi bila anak tidak 

mau makan masakan rumah, ibu Srk memberi kebebasan pada anak untuk 

membeli makanan di luar. Ibu Srk tidak melatih anak mengenai pendidikan 

ekonomi, beliau hanya mengajarkan pada anak untuk tidak boros, tetapi 

membiarkan anak melakukan apa yang mereka suka. Masalah agama pun 

demikian, beliau memang memberi nasehat pada anak untuk banyak sholat dan 

mengaji, tetapi tidak memaksa anak untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bagi 

beliau yang terpenting beliau sudah berusaha memberi nasehat, memarahi bila 

tidak melaksanakan, namun bila anak membangkang dan tidak menurut, 

semuanya sudah beliau pasrahkan.  

[Pengasuhan ini, menurut Baumrind merupakan tipe permisif indulgent 

parenting, karena ibu Srk disini hanya sedikit terlibat komunikasi dengan anak-
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anaknya. Segala yang dilakukan anaknya, beliau pasrahkan, baginya yang 

terpenting sudah berusaha yang terbaik untuk anak. Kontrol pada anak pun 

sangat rendah, buktinya anak dibiasakan untuk membeli makanan di luar 

rumah tanpa diberi pengertian bahwa dengan berperilaku demikian akan 

menjadikan kebiasaan yang buruk bagi anak untuk hidup boros. Padahal 

dengan kondisi sebagai single parent, perekonomian mereka hanya 

mendapatkan pendapatan yang tergolong minim, yakni Rp750.000 per bulan 

bagi ibu Srk].  

Perilaku anak ibu Srk pun berbeda antara anak laki-laki dan 

perempuannya. Anak laki-lakinya lebih banyak menghabiskan waktu dan uang 

di game online tanpa memperhatikan kondisi ekonomi ibunya. Hal ini berbeda 

dengan anak permpuan beliau yang lebih penurut dan mau membantu ibu Srk. 

Hal ini juga dikarenakan interaksi ibu Srk lebih dekat dengan anak perempuan 

dibandingkan dengan anak laki-laki. Ibu Srk yang hanya tinggal dengan anak 

perempuannya lebih banyak memberi nasehat untuk banyak belajar dan giat 

menabung. Sedangkan anak laki-laki beliau, yang tinggal di rumah saudara ibu 

Srk yang letak rumahnya bersebelahan dengan ibu Srk, kurang mendapatkan 

interaksi dengan ibu Srk. Perilaku anak laki-lakinya pun kurang terkontrol 

dengan baik oleh beliau. Selain bermain di game online, si anak juga 

menghabiskan waktu dengan merokok dengan teman-temannya. 

Dalam pengasuhan, interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak 

memang sangat penting. Orang tua yang lebih banyak berinteraksi dengan 

anak-anaknya akan menjadikan anak-anak mereka memiliki suatu etika untuk 
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berperilaku. Anak-anak merasa bahwa dirinya selalu diperhatikan orang tua. 

Apalagi saat anak menginjak masa remaja, mereka memiliki masalah tersendiri 

yang mana keberadaan orang tua akan sangat berperan penting. Beberapa 

karakteristik yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, 

menurut Gunarsa (1989), beberapa diantaranya adalah kecanggungan dalam 

pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, kegelisahan 

karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi 

semuanya. Dengan demikian, orang tua menjadi sangat dibutuhkan oleh anak-

anak mereka. Bagi ibu single parent, tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan 

anak untuk dapat berinteraksi antara orang tua dan anak secara utuh. Paling 

tidak ibu single parent mau membagi sedikit waktunya dengan berkumpul dan 

bersosialisasi dengan anak sehingga anak dapat merasakan kenyamanan dalam 

keluarga. Namun demikian, adanya orang lain dalam keluarga selain ibu juga 

memberikan kontribusi bagi perkembangan dan perilaku anak. Anak tidak 

hanya meniru perilaku yang disosialisasikan oleh ibu, namun juga apa yang ada 

di sekeliling mereka. Orang terdekat juga menjadi panutan untuk anak, baik 

buruknya perilaku orang lain dalam keluarga akan mempengaruhi perilaku 

anak. Pada kasus ibu Sn, yang mana dalam keluarga hanya berisi ibu dan dua 

orang anaknya, otomatis anak meniru perilaku ibu dan ayahnya yang baru saja 

meninggal. Tetapi hal ini berbeda dengan kasus ibu Kt yang mana dalam 

keluarga berisi ibu, anak remaja beliau yang berusia 12 tahun dan adanya 

anggota lain dalam keluarga yakni kakak tertua, dimana perilaku anak tidak 

hanya meniru perilaku ibu, tetapi juga meniru perilaku kakaknya. Pada kasus 
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ibu Kt dimana anak tertua yang dahulu saat sekolah memiliki prestasi yang 

bagus, menjadi sebuah pemicu bagi anak ibu Kt yang berusia 12 tahun dan 

bernama Sholeh tersebut. Dengan melihat kakak sebagai panutan, walaupun 

ayah sudah meninggal, si anak tetap memiliki semangat untuk belajar dan 

beribadah tanpa harus disuruh. Faktor yang lain adalah letak lokasi rumah ibu 

Kt yang bersebelahan dengan mushola yang menjadikan anak ibu Kt 

termotivasi untuk beribadah bersama teman-temannya, dan keberadaan orang-

orang yang memperhatikan kondisi keluarga ibu Kt, baik dengan memberi 

nasehat untuk anak ibu Kt maupun memberi bantuan finansial. [Berdasarkan 

hal itu, sehingga anak ibu Kt, meskipun dianggap sebagai anak yatim oleh 

masyarakat sekitar, namun dia merasa bahwa dirinya dihargai dan disayangi 

oleh keluarga maupun masyarakat. Ibu Kt telah menerapkan salah satu aspek 

pengasuhan menurut Bornstein yaitu didacting caregiving, yakni meliputi 

beragam strategi yang digunakan orang tua untuk memberikan stimulasi pada 

anak dalam memahami dan mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan 

seitar. Upaya yang dilakukan ibu Kt dalam mengasuh anak menjadikan anak 

dapat memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar, baik di lingkungan 

dalam maupun luar keluarga. Sehingga anak dapat menerima nilai-nilai yang 

diterapkan orang tua dan memiliki motivasi untuk belajar dan beribadah tanpa 

di perintah]. 

Dengan demikian, peran kosong yang ditinggalkan ayah, dapat diisi oleh 

kehadiran ibu Kt yang memiliki nilai-nilai yang ditinggalkan oleh suaminya. 

Meski suami ibu Kt sudah meninggal, namun nilai-nilai yang seharusnya 
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diterapkan oleh ayah dapat dilaksanakan dan diperankan oleh ibu Kt, ajaran-

ajaran beliau tersebut dapat diterima anak dan dapat menjadi pegangan bagi 

anak sehingga saat dia menginjak masa remaja mereka dapat melaksanakan 

nilai-nilai yang ditanamkan ibu Kt.  

 

IV.3. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada berbagai masalah, 

terutama masalah kebutuhan. Kebutuhan antara satu individu dengan individu 

lainnya berbeda-beda, begitu pula dengan bagaimana mereka memenuhinya. 

Seseorang yang dapat memenuhi suatu kebutuhan dalam hidupnya, akan 

tertarik untuk memperoleh kebutuhan lainnya. Misalnya bila seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok mereka yaitu sandang, pangan, papan, mereka 

akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder diatas kebutuhan pokok 

tersebut, hingga sampai pada kebutuhan primer yang termasuk kebutuhan akan 

barang mewah. Pada kasus single parent, untuk mencapai kebutuhan primer 

saja tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap pokok saja, 

mereka harus bekerja keras. Meskipun bekerja keras, mereka masih belum 

dapat memenuhi kebutuhan pokok secara maksimal.  

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, terdapat beberapa persamaan 

dan perbedaan ibu single parent dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi, ibu single parent hanya dapat memenuhi sebagian kecil kebutuhan 

yang dianggap pokok. Ibu Kt yang bekerja sebagai tukang cuci baju yang 
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penghasilannya hanya Rp.250.000 per bulan, tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sehingga beliau terpaksa mencari tambahan penghasilan 

dengan menge-lem bungkus rokok yang di dapat dari pabrik.  

Namun tidak semua ibu single parent mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ada juga beberapa diantara mereka 

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun terkendala oleh masalah 

pemenuhan kebutuhan yang lain. Baik itu kebutuhan ekonomi maupun 

kebutuhan dasar manusia lainnya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang diungkap 

oleh Maslow, yakni 5 macam kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, 

manusia memiliki 5 kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau 

disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan 

dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau di dapat. 

Dari penelitian di lapangan, terdapat ibu single parent yang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Mereka dapat memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, papan, dimana menurut salah satu kebutuhan dasar Maslow, 

kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan Fisiologis. Namun, ibu single parent 

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Ibu Sn misalnya, 

meskipun beliau dapat menghidupi keluarganya, namun beliau memiliki 

tanggungan hutang yang besar dan memiliki anak yang rentan sakit. Meskipun 

memiliki penghasilan antara Rp.1.200.000-Rp.1.600.000 per bulan dan 

kebutuhan makan sehari-hari dapat tercukupi, namun penghasilan demikian 

tidak dapat menutupi hutang-hutang yang ada.  Anak laki-laki beliau yang 

rentan sakit juga menjadi penghalang bagi ibu Sn, karena lemahnya kondisi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan... Fitria Anggreini



                                 BAB  IV. Analisis Data 
Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kalangan Single 
Parent (Studi Kasus Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup 
dari 3 Keluarga Single Parent di Kelurahan Pabean Kecamatan Sedati Sidoarjo) 

 

IV-15 
 

fisik anak, beberapa kali ibu Sn harus membawa anak ke rumah sakit, dan 

terpaksa berhutang kepada rentenir untuk menutupi biaya rumah sakit.  

Begitu pula dengan salah satu ibu single parent yang berinisial ibu Srk, 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau dapat memenuhinya, namun 

beliau tinggal di dapur yang dijadikan sebagai rumah, karena rumah beliau 

seutuhnya di kontrakkan kecuali bagian dapur. [Menurut salah satu konsep 

kebutuhan dasar Maslow yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisiologis ibu 

Srk belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini karena rumah yang ditinggali 

ibu Srk (dapur yang dijadikan rumah) berisi kamar tidur saja, tanpa dapur, 

kamar mandi maupun ruangan lainnya]. Namun demikian, ibu Srk tidak 

mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, karena 

urusan makanan dianggap masalah kedua. Bila tidak ada uang untuk membeli 

makanan, beliau dan keluarganya tidak makan, tetapi bila memiliki uang dan 

anaknya tidak mau makan makanan rumah, beliau memberi kebebasan pada 

anak untuk membeli makanan yang mereka inginkan. Ibu Srk biasanya 

mendapatkan makanan sisa dari tempat beliau bekerja di depot makanan, 

sehingga beliau tidak perlu repot memasak. Tetapi bagi ibu Srk, yang paling 

utama harus dipenuhi adalah kebutuhan sekolah anak. Kebutuhan sekolah bagi 

anak dianggap sebagai masalah utama sedangkan urusan makan dan tempat 

tinggal merupakan masalah kedua. Menurut beliau, jika anak dapat menjadi 

orang yang berhasil, nanti keluarganya pasti akan dapat menikmati hidup enak. 

Asalkan anaknya dapat meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan 

dapat memiliki pekerjaan yang layak, apapun resikonya akan tetap dijalani ibu 
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Srk, meskipun harus bekerja dari pagi hingga sore. [Berdasarkan hal itu, ibu 

Srk lebih mementingkan kebutuhan sekunder dibandingkan dengan kebutuhan 

pokok. Meskipun nantinya tidak dapat menikmati kebutuhan pokok yang 

seharusnya dipenuhi, namun bagi ibu Srk segalanya demi masa depan anak]. 

Meskipun ibu single parent dalam penelitian ini memiliki masalah 

pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya segala 

kebutuhan mereka menyangkut masalah ekonomi. baik kebutuhan makan 

sehari-hari, kebutuhan kesehatan, menutupi hutang dan pendidikan anak, 

segalanya pada dasarnya menyangkut masalah ekonomi. Hanya saja, sebagai 

seorang single parent, cara pemenuhannya lah yang menjadi masalah bagi 

mereka, hingga saat ini pun mereka masih menemui kesulitan dalam 

memenuhinya.  

Ibu Sn yang menghadapi masalah hutang-hutang, terpaksa tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya untuk dapat bersekolah lebih tinggi. 

Anak permpuan ibu Sn yang menginginkan agar dapat kuliah, namun karena 

meninggalnya suami ibu Sn yang tiba-tiba, si anak terpaksa menggugurkan 

niatannya dan harus mengalah demi sekolah adiknya. Untuk menutupi hutang-

hutang, ibu Sn harus menunggu proyek pasar peninggalan suami yang kini 

tidak jelas arahnya. Jika proyek tersebut gagal, ibu Sn harus menanggung 

hutang-hutang tersebut seumur hidup. 

Sedangkan ibu Srk yang mengalami kesulitan dengan pendidikan anak 

perempuannya, selain mengontrakkan rumah untuk memenuhinya, beliau juga 

dibantu anak perempuannya tersebut untuk membungkus nasi untuk di jual di 
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warung-warung makanan sebagai tambahan uang saku, sehingga ibu Srk tidak 

terlalu banyak mengeluarkan biaya. Hal ini dilakukan karena jika dengan 

menunggu hasil pendapatan ibu Srk saja, segalanya tidak akan dapat 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh ibu Srk. 

Untuk ibu Kt yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, karena kondisi ekonomi beliau yang pada dasarnya terkategori 

sebagai penduduk miskin menurut penduduk setempat, hanya bisa menghemat 

dan meminimalisir pengeluaran agar tidak terlalu besar, dan terpaksa berhutang 

kepada tetangga maupun toko bila memang mengalami kesulitan ekonomi. 

ana-anak beliau yang sudah berkeluarga terkadang juga memberi uang 

meskipun tidak rutin dilakukan. Selain itu beliau juga mencari tambahan 

penghasilan dengan menge-lem bungkus rokok. 

Meskipun ibu single parent dalam penelitian ini mengalami masalah dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, namun mereka tetap tidak 

patah arang. Usaha yang mereka lakukan semata-mata demi anak dan keluarga 

mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Meskipun mereka harus 

bekerja keras membanting tulang, hal itu dilakukan agar dapat memenuhi 

kebutuhan untuk anak mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Pola 

Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup di Kalangan Single 

Parent (Studi Kasus Pola Pengasuhan Remaja dan Pemenuhan Kebutuhan 

Hidup dari 3 Keluarga Single Parent di Kelurahan Pabean Kecamatan 

Sedati Sidoarjo), bahwa ibu single parent dalam memenuhi kebutuhan 

ekonominya merasa kesulitan, namun dengan adanya anak-anak mereka 

memberikan motivasi kepada ibu single parent untuk terus berjuang 

sehingga baik masalah kebutuhan hidup sehari-hari maupun pengasuhan 

anak dapat mereka lakukan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada keluarga single parent pertama, yakni ibu single parent yang 

memiliki 2 orang anak remaja yang berumur 18 dan 16 tahun yang 

ditinggal mati suami setahun yang lalu dan memiliki pendapatan 

Rp.1.200.000-Rp.1.400.000 per bulan, ibu menerapkan pengasuhan 

dengan memberikan nasehat kepada anak mereka agar banyak menabung 

dan bersikap hidup hemat, rajin beribadah terutama sholat dan banyak 

membaca al Qur’an. Ibu juga memberikan contoh dengan beribadah sholat 

dan membaca al Qur’an, namun perilaku yang ditunjukkan anak laki-laki 

tetap tidak menuruti pengasuhan yang diterapkan ibu, sedangkan pada 
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anak perempuan awalnya tidak menurut tapi kini mengalami perubahan 

dengan menuruti nasehat dan mulai membantu ibunya. 

2. Pola pengasuhan yang diterapkan ibu single parent pertama, memiliki 

persamaan dengan ibu single parent kedua, yakni dengan memberi nasehat 

baik mengenai agama maupun untuk bersikap hidup hemat. Pada ibu 

single parent kedua yakni keluarga single parent yang memiliki anak umur 

12 tahun dan ditinggal mati suami semenjak 8 tahun yang lalu dan kini 

bekerja sebagai tukang cuci baju dengan penghasilan Rp.250.000 per 

bulan, hanya saja pada ibu single parent ini menerangkan dan memberi 

nasehat untuk giat belajar demi masa depan mereka. Ibu juga memberi 

motivasi dan dorongan, memarahi mereka namun dengan memberi tahu 

dampak perilaku dari yang mereka lakukan. Sehingga hasil perilaku pada 

anak, anak dapat mengerti dan melaksanakan kewajibannya tanpa harus 

diperintah, segala nasehat ibu dapat diterima oleh anak dengan baik. Pada 

ibu single parent pertama dan kedua, meskipun sebagai seorang single 

parent harus bekerja seorang diri baik untuk bekerja dan mengasuh anak, 

namun mereka juga meluangkan sedikit waktu untuk berkumpul dan 

berinteraksi dengan anak-anak mereka. Sehingga saat mereka menginjak 

remaja, meskipun ayah mereka sudah tidak ada, namun mereka dapat 

mengerti kondisi ibunya dan membantu dengan giat belajar dan beribadah 

tanpa harus disuruh. Meski ayah sudah meninggal, namun nilai-nilai yang 

seharusnya diterapkan oleh ayah dapat dilaksanakan dan diperankan oleh 

ibu, ajaran-ajaran ibu tersebut dapat diterima anak dan dapat menjadi 
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pegangan bagi anak sehingga saat dia menginjak masa remaja mereka 

dapat melaksanakan nilai-nilai yang ditanamkan ibu tersebut. 

3. Sedangkan pada ibu single parent ketiga, yakni ibu single parent yang 

memiliki anak berumur 18 dan 16 tahun yang ditinggal mati suami 

semenjak 6 tahun yang lalu, dan kini bekerja sebagai tukang masak dengan 

pendapatan Rp.750.000 per bulan, mengasuh dengan membiarkan anak 

melakukan apa yang ingin mereka lakukan namun memiliki sedikit 

kontrol, memberi apapun yang diminta anak, namun ibu kurang 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak karena lamanya waktu ibu 

bekerja, yakni dari pagi hingga sore, tidak memberi batasan pada 

pergaulan anak, saat anak menginjak masa remaja, pada anak laki-laki 

yang usianya lebih dewasa tidak dapat mengerti kondisi ekonomi keluarga 

meskipun ayah mereka sudah tidak ada. Mereka tidak dapat menerima 

nasehat ibunya meski ibu tersebut berusaha untuk memarahi maupun 

memberi pengarahan kepada anaknya. Namun berbeda dengan anak 

perempuan yang lebih penurut dan mau membantu ibunya dengan bekerja 

dan belajar giat. 

4. Pengaruh lingkungan baik dari dalam maupun luar keluarga, memberikan 

kontribusi penting bagi perkembangan dan perilaku anak. Sehingga 

interaksi tatap muka antara ibu dan anak juga mutlak diperlukan. Bila ibu 

kurang berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, dan anak sudah 

terlanjur mendapatkan interaksi dan pengaruh dari lingkungan luar, 
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sehingga apapun nasehat yang diberikan ibu tidak akan dengan mudah 

diterima anak.  

5. Upaya ibu single parent pertama dan kedua sedikit memiliki kesamaan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni dengan meminimalisir 

pengeluaran sehari-hari, mereka mengajarkan pada anak untuk tidak 

menyia-nyiakan makanan, mereka juga mengajarkan pada anak agar giat 

menabung. Dengan upaya yang dilakukan ibu tersebut, selain telah 

mendidik dan mengajarkan kepada anak tentang pentingnya berhemat, 

juga dapat memenuhi kebutuhan yang dirasa penting, karena tidak hanya 

ibu saja yang berjuang namun anak-anak juga membantu meminimalisir 

pengeluaran.  

6. Pada ibu single parent pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan menutupi 

hutang-hutang, selain meminimalisir pengeluaran juga mengharapkan 

penghasilan yang di dapat dari proyek peninggalan suami yang kini masih 

belum jelas arahnya. 

7. Namun pada ibu single parent kedua, untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, ibu juga mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan pokok 

mereka, salah satu diantaranya dengan bekerja menge-lem bungkus rokok. 

Apabila dalam memenuhi kebutuhan masih juga belum terpenuhi, mereka 

terpaksa berhutang baik kepada tetangga maupun kepada sanak saudara.  

8. Sedangkan pada ibu single parent ketiga yang memiliki masalah dalam 

pemenuhan kebutuhan sekolah anak, dalam memenuhi kebutuhan tersebut 
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mereka tidak segan  mengontrakkan rumah mereka agar dapat tetap 

menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi.  

 

V.2. Saran 

 Di bagian akhir dari laporan ini, peneliti menyertakan beberapa 

saran yang diharapkan mampu membuka mata khalayak pembaca mengenai 

ibu single parent di dalam kehidupan masyarakat. 

1. Bahwa ibu single parent, meskipun mengalami kesulitan dalam 

pemenuhan kebutuhan, namun hendaknya memberikan waktu lebih 

untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan keluarga mereka, yakni 

anak-anak mereka. Dengan interaksi bersama anggota keluarga akan 

memberikan suatu dorongan dan dapat mengisi relung kosong di hati 

anak yang seharusnya di isi oleh ayah. 

2. Adanya peran serta dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat 

membantu dan memberi perhatian kepada anak-anak dari keluarga 

single parent, juga memberi kemudahan baik akses maupun 

penghidupan layak bagi ibu single parent, yang terkait dengan kondisi 

perekonomian keluarga single parent. 

3.  Peneliti mengharapkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian dengan 

mengangkat fenomena tentang single parent, sehingga akan membantu 

untuk menemukan fenomena-fenomena baru yang muncul di sekitar 

single parent.  
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4. Agar tercipta banyak variasi mengenai pengasuhan yang diterapkan 

single parent, peneliti sarankan agar pada penelitian lain, untuk melihat 

fenomena single parent dengan subyek penelitian single parent laki-

laki. 
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