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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang tua tunggal dalam keluarga 

masih bisa kuat dan sehat meski ada perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini dilakukan di antara enam keluarga orang tua tunggal 

yang dikepalai oleh seorang ibu. Penelitian ini memiliki dua tujuan dengan isu dan pertanyaan 

terkait.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup dari seorang ibu di 

dalam keluarga yang memiliki orang tua tunggal di Dar es salaam-Tanzania. Karena kebanyakan 

masyarakat memandang keluarga yang memiliki orang tua tunggal sebagai penyimpangan norma 

budaya yang terkait dan hanya mendukung keluarga yang lengkap sebagai keluarga normal, 

Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga dengan orang tua tunggal bisa sama 

atau bahkan lebih sehat daripada keluarga yang lengkap.  Keluarga dengan orang tua tunggal 

adalah dari hasil perceraian, kematian salah satu pasangan, penelantaran, kehamilan yang tidak 

direncanakan, keputusan sendiri untuk tidak menikah.  Penelitian ini menggunakan Pendekatan 

kualitatif, dengan informasi terkait tentang penelitian ini. Wawancara mendalam digunakan 

sebagai metode pengumpulan data, yang melibatkan enam responden (ibu tunggal). Hasilnya 

menunjukkan bahwa walaupun keluarga yang memiliki orang tua tunggal menghadapi banyak 

tantangan, seperti krisis ekonomi, kritik , Frustrasi, kesepian, sedikit waktu untuk bersama 

keluarga karena tanggung jawab kerja, namun tetap saling bersatu sebagai satu keluarga dengan 

anak-anak mereka dan mengatasi kehidupan dengan pemikiran yang positif. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komunikasi yang tepat di dalam dan di luar keluarga sangat dibutuhkan 

untuk membantu masyarakat mengetahui bagaimana menjadi orang tua tunggal untuk 

menghilangkan persepsi negatif tentang bagaimana orang melihat keluarga dengan orang tua 

tunggal penyimpangan. 

Kata kunci: Pengalaman yang dialami, orang tua tunggal. 

 

 

 


	APPROVAL
	DECLARATION OF PLAGARISM
	DEDICATION
	ACKNOWLEDGEMENTS
	ABSTRACT
	ABSTRAK
	TABLE OF CONTENTS
	LIST OF APPENDIX
	LIST OF ABBREVIATIONS
	CHAPTER ONE INTRODUCTION
	CHAPTER TWO REVIEW OF LITERATURE ON SINGLE PARENT FAMILIES
	CHAPTER THREE RESEARCH METHOD
	CHAPTER FOUR THE LIFE OF SINGLE MOTHERS COPING WITH THEIR FAMILY PROBLEMS
	CHAPTER FIVE THE INVOLVEMENT OF SINGLE MOTHERS IN CHILDREN’S EDUCATION ANDSOCIALIZATION
	CHAPTER SIXCONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
	REFERENCES
	APPENDIX



