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Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo .Tesis, 

Program Studi Akhwal Syakhsiyyah, Pascasarjana, 

IAIN Ponorogo, Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, 

M.H.I. 

Kata kunci : Peran Ganda, Wanita Single Parent 

Sebuah keluarga yang lengkap terdiri dari suami, istri, 

dan anak.Masing-masing anggota keluarga memiliki tugas dan 

tanggung jawab masing-masing.Seorang istri dengan status single 

parent mengalami perubahan peran dan tanggung jawab dalam 

keluarga.Menjadi single parent mengharuskan seorang 

perempuan untuk menjalani dua tanggung jawab sebagai seorang 

ayah dan ibu.Wanita single parent pasti memiliki beban yang 

lebih berat dibandingkan dengan orang tua yang lengkap.Mereka 

harus melakukan semuanya sendiri. Meskipun demikian wanita 

single parent di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, 

Kabupaten Ponorogo lebih memilih menjalankan keluarga tanpa 

adanya pasangan, mereka tidak pernah mengeluh dan meratapi 

keadaan mereka, bahkan sebagian mereka merasa bangga menjadi 

wanita single parent. Untuk mendeskripsikan keadaan itu, 

penelitian ini menggunakan rumusan masalah (1) Bagaimana 

peran ganda wanita single parent di Desa Kedungbanteng 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan 

peran ganda dalam keluarganya? (2) Bagaimana nilai keluarga 

wanita  single parent di Desa kedungbanteng Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo dalam keluarga single parent? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan.Pendekakatan yang digunakan adalah deskriptif dengan 
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menggunakan teori struktural fungsional, konsep yang digunakan 

dalam teori ini adalah struktur, fungsi, status, dan 

peranan.Sehingga penekanannya banyak diberikan kepada kajian 

pelestarian fungsi social.Tahapan penelitian meliputi tahap pra 

penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap analisis data dan 

tahap penyusunan laporan.Teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, wawacara dan dokumentasi. Teknik analis data 

meliputi  pengumpulan data, data display dan verifikasi data. 

Berdasarkan hasil penelitian bagaimana peran ganda 

keluarga dijalankan serta pada akhirnya nilai keluarga muncul 

dari keluarga single parent.Peran ganda single parent karena 

disfungsi sosial akan menyebabkan sistem kelurga yang ada 

menyesuaikan keadaan dinamis tersebut. Peran menjadi single 

parentmengharuskan istri menjalankan peran fungsional ibu 

sekaligus ayah dalam keluarga, serta merubah keteraturan sistem 

seorang ibu dalam keluarga menjadi lebih dinamis terhadap 

perubahan keadaan. Nilai keluarga muncul karena adanya fungsi 

dari keluarga.Nilai yang mereka pegang dalam pembentukan 

keluarga didasarkan pada nilai keagamaan dan nilai sosial.Dengan 

demikian pembentukan keluarga single parentdi Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bisa 

menjadi acuan model dalam pembentukan keluarga single parent 

lainnya di tengan kehidupan yang modern dengan berbagai 

macam tantangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan 

salah satu syarat penyempurna keagamaan 

seseorang.Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan 

yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang 

tersebut baru menjalani separuh kewajiban 

agama.
1
Rasulullah saw bersabda: 

 

 

“Jika seseorang telah menikah, dia telah 

melengkapi separuh agamanya. Hendaknya dia bertakwa 

kepada Allah dan separuh yang lain.”(HR. Al-Baihaqi dan 

Al-Hakim).
2
 

 

Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk 

menikah apabila telah mampu untuk membentuk sebuah 

keluarga sebagai institusi terkecil.
3
Keluarga merupakan 

sebuah tempat untuk mewujudkan kehidupan yang 

tentram, bahagia diantara anggotanya.
4
 

                                                           
1
Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan 

Penanganan problem Rumah Tangga  (Bogor: Galia Indonesia, 2016), 21. 
2
Muslim, Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420H), 

Juz 1, Hal.103 

 
3
Abdur, Rohman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 1992), 4. 
4
Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: 

UIN Maliki Press, 2013), 33. 
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Perintah untuk menikah juga dapat ditemukan di 

surat An-Nur sebagai berikut: 

                     

      

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.( QS 

An-Nur: 32)
5
 

 Dalam keluarga inilah terjadi proses pembelajaran 

kehidupan tentang agama, sosial, tugas dan tanggung 

jawab. Dalam keluarga ini terjadi interaksi antara satu 

sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi 

suami istri, ayah, dan putra- putranya.
6
 

Hal ini ternyata membawa implikasi terhadap 

fungsi dan peranan keluarga dalam masyarakat, 

pertanggung jawaban yang diemban oleh keluarga sebagai 

suatu kesatuan maupun oleh masing-masing anggota 

selaras dengan fungsi dan peranannya itu.
7
 

Salah satu fenomena dalam kelurga adalah wanita 

single parent.Dalam kondisi ini, sebuah keluarga 

                                                           
5
 Departemen Agama, Al Qur’an, ( Jakarta: Toha Putra, 2011) 

6
Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2015), 167. 
7
Ibid, 21 
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kehilangan seorang ayah atau suami karena dua hal yaitu 

cerai dan meninggal dunia.Menjadi single parent suatu 

pilihan yang tidak diinginkan oleh seorang wanita.
8
 

Wanita  single parent membutuhkan perjuangan 

yang berat, mereka harus melakukan dua peran sekaligus. 

Mereka harus mengurus rumah tangga mereka sendiri 

tanpa bantuan dari pasangannya, seperti membesarkan 

anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada 

banyak kasus beberapa laki-laki single parent lebih cepat 

menikah dibandingkan dengan wanita single parent, 

bahkan beberapa  wanitasingle parent memilih untuk 

tidak menikah lagi.
9 

Menjadi  single parent merupakan  keputusan 

besar dalam hidup seorang wanita. Keputusan ini 

memiliki resiko yang harus ditanggung seorang wanita 

sampai akhir hayatnya. Wanita single parent harus 

melakukan tugasnya sendiri seperti  pengasuhan, 

mengurus rumah tangga, hingga area pribadi. Selain itu 

stigma masyarakat menjadi  beban yang diterima ketika 

menyandang predikat single parent.  

Fenomena Single Parentjuga terjadi di Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Sukorejo 

terdiri dari 18 Desa dengan luas wilayah Kecamatan 

Sukorejo adalah 5.958
4
 Ha.Jumlah penduduk di 

Kecamatan Sukorejo 57.344 jiwa dengan jumlah laki-laki 

28.732 dan perempuan 28.612.Jumlah Perceraian di 

                                                           
8
Vidya Astri Wahyuni, “Fenomena Komunikassi Wanita Karir Singgle 

Parent Di Kota Pekanbaru”, Jom Fisip, 3 (Februari 2016), 2. 
9
 Ibid, 4 
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Kecamatan Sukorejo pada tahun 2017 berjumlah 37 

dengan jumlah cerai talak 9 orang dan cerai gugat 28 

orang.Adapun jumlah nikah cerai talak pada bulan Januari 

sampai September 2018 berjumlah 72 orang dengan cerai 

talak 25 orang dan cerai gugat 47 orang.
10

 

Dari data di atas memperlihatkan bahwa dari 

tahun ketahun  ada kenaikan jumlah perceraian. Jumlah 

cerai gugat lebih tinggi  dibandingkan dengancerai talak. 

Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif atau permohonan 

perceraian lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan. 

Sehingga jumlah singgle parent wanita lebih tinggi dari 

pada singgle parent laki-laki. 

Salah satu desa dengan dengan fenomena single 

parent yang cukup banyak ditemukan di Ds. 

Kedungbanteng, Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo.Jumlah 

single parent di desa ini mayoritas adalah kalangan 

perempuan yang mempunyai anak satu atau lebih.Faktor 

menjadi single parent bermacam-macam.Pertama karena 

salah satu meninggal, kedua karena perceraian. Faktor 

perceraian juga bermacam-macam dari satu individu ke 

individu yang lain.
11

 

Berdasarkan pengamatan dari penulis di Desa 

Kedungbantengkebanyakan single parent laki-laki lebih 

cepat menikah dibandingkan dengan single parent 

wanita.Berdasarkan wawancara dengan sebagian wanita 

single parent lebih memilih untuk tidak menikah 

                                                           
10

 Data Dokumentasi Kependudukan Kecamatan Sukorejo 
11

 Wawancara Dengan  Bapak Asrofi Dinas Kependudukan 

Kecamatan Sukorejo 
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lagi.Padahal dari segi umur mereka masih tergolong 

muda. Seorang wanita single parent mempunyai tuntutan  

yang lebih dari biasanya. Selain sebagai ibu rumah tangga 

seorang wanita single parent juga harus menjalankan 

peran sebagai kepala keluarga.Belum lagi dari segi psikis 

mereka, wanita single parent lebih dipandang rendah dari 

pada laki-laki single parent. 

Apapun alasannya menjadi single parent tidaklah 

mudah, pasti memiliki beban yang lebih berat 

dibandingkan dengan orang tua yang lengkap.Karena pada 

umumnya keluarga dijalankan oleh dua orang.Ketika 

dijalankan oleh satu orang tentu beban dari dua orang 

melebur menjadi satu.Mereka harus melakukan semuanya 

sendiri. 

Meskipun demikian wanita single parent di Desa 

Kedungbanteng lebih memilih menjalankan keluarga 

tanpa adanya pasangan, mereka tidak pernah mengeluh 

dan meratapi keadaan mereka, bahkan sebagian mereka 

merasa bangga menjadi wanita single parent. Berdasarkan 

keterangan dari Kaur Keagamaan atau modin desa, 

beberapa keluarga tersebut mampu menjalankan 

keluarganya meski dalam keadaan seorang diri dan jika 

dilihat dari umur kesendirian mereka sudah menjalaninya 

cukup lama (antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun) dan 

bahkan lebih.
12

 

Maka dari itulah, penulis tertarik untuk mengetahui 

dan meneliti tentang keluarga wanita single parent di 

                                                           
12

 Wawancara Dengan Bapak Samuri Selaku Modin Desa 

Kedungbanteng 
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Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo yang belum 

menikah lagi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana 

single parent mampu berdiri dalam menjalankan 

keluarganya di tengah kehidupan modernitas dan hidonis.  

Dan apa nilai-nilai dalam keluarga yang mereka pegang 

sehingga mereka mampu untuk mempertahankan keluarga 

mereka. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tesis ini lebih efisien dan terarah, 

maka penulis membatasi permasalahannya sekitar: 

1. Wanita single parent yang berusia dibawah 50 tahun di 

Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Minimal 3 tahun menjadi wanita single parent di Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis 

paparkan di atas maka bisa dirumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran ganda wanita single parent di Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dalam keluarga single parent? 

2. Bagaimana nilai keluarga single parent di Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo dalam Keluarga single parent? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahuai upaya single parent dalam 

menjalankan peran ganda dalam keluarganya. 

2. Memahami dan menjelaskan nilai keluarga single 

parent di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat yang positif baik secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

informasi dan sebagai bahan masukan bagi wanita 

single parent dan diharapkan menjadi bahan 

pengalaman bagi keluarga single parent untuk 

menjadi rujukan dalam pembentukan keluarga. 

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

khazanah keilmuan untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka 

masalah mengenai peran ganda. 

 

F. Kajian Terdahulu 

Bebeberapa penelitian yang membahas tentang 

single parent, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh 

Mustofa, dengan judul “Analisa Fiqih Terhadap Konsep 
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Keluarga Sakinah Perspektif Anggota Himpunan Janda 

Muslimah”.
13

 Penelitian ini membahas tentang konsep 

keluarga sakinah menurut anggota Himpunan Janda 

Muslimah yang penerapannya sesuai dengan Al-Qur’an 

dan sunnah. Dalam mewujudkan keluarga harus dijalankan 

secara bersamatanpa diskriminasi yaitu  keseimbangan hak 

dan kewajiban antara suami istri. Tiap-tiap anggota 

Himpunan Janda Muslimah tidak harus sama metodenya 

dalam menjalankan ajaran agama, karena tidak ada 

ketentuan khusus yang diikuti oleh tiap-tiap anggotanya. 

Persamaan  penelitian tedahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

janda. Dalam penelitian Mustofa lebih menekankan 

kepada keluarga sakinah sedangkan dalam penelitian ini 

lebih menekankan kepada pertimbangan mereka tidak 

segera menikah dan peran-peran yang mereka jalani. 

Penelitian Vidya Astri Wahyuni, dengan judul 

“Fenomena Komunikasi Wanita Karir Single Parent.”
14

 

Hasil dari penelitian ini motif wanita single parent menjadi 

wanita karir yaitu agar mereka dapat bertahan hidup, 

mengikuti gaya hidup, mencari kesibukan, serta ingin 

sukses dan bisa dapat jodoh. Komunikasi single parent 

dibagi dua yaitu pengalaman komunikasi positif dan 

negatif.Keduanya mencangkup komunikasi antara wanita 

karir single parent dengan keluarga dan 

                                                           
13

Mustofa, Analisa Fiqih Terhadap Konsep Keluarga Sakinah 

Perspektif Anggota Himpunan Janda Muslimah (Skripsi: IAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2015) 
14

Vidya Astri Wahyuni, Fenomena Komunikasi Wanita Single Parent 

Dikota Pekanbaru, (Jurnal Jom Fisip.Vol 3. Februari 2016). 
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lingkungan.Komunikasi positif berupa nasehat,  

komunikasi negative yaitu berupa gunjingan . 

Persamaan penelitian tedahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

single parent tapi dalam penelitian Vidya Astri Wahyuni 

lebih menekankan kepada cara komunikasi wanita karir 

single parent dengan keluarganya. 

Penelitian Indri Prasetyawati PP, dengan judul 

“Upaya Ibu Single Parent Dalam Mempertahankan 

Kelangsungan Hidup Pada Keluarga Miskin”.
15

Dari Hasil 

penelitian ini upaya single parent dalam hal pengasuhan 

dan pendidikan anak dilakukan dengan pembelajaran 

keilmuan, sosial dan karakter.Upaya single parent dalam 

perekonomian dengan bekerja dan bantuan 

pemerintah.Upaya single parent dalam pemenuhan 

kesehatan yaitu program jamkesmas. Upaya single parent 

dalam kegiatan sosial yaitu berusaha mengikuti kegiatan 

sosial 

Persamaan penelitian tedahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang 

single parent tapi dalam penelitian Indra Prasetyo Wati 

lebih menekankan kepada cara keluarga single parent 

dalam mempertahankan hidup keluarga mereka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Asmaniah 

dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Single 

                                                           
15

Indri Prasetya wati PP, Upaya Singgle Parent Dalam 

Mempertahankan Kelangsungan Hidup pada Keluarga (Skripsi: Universitas 

Sebelas Maret,  Surakarta, 2012). 
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ParentDalam Membentuk Keluarga Sakinah”.
16

Dari 

penelitian tersebut, diketahui bahwa seseorang yang 

berstatus single parent mampu membentuk keluarga yang 

sakinah, walaupun pada awalnya mereka merasa depresi, 

stres, dan kehilangan.Hal tersebut juga berdampak pada 

anaknya seperti marah-marah, tertutup, temperamental dan 

minder.Tapi mereka juga menyadari bahwa mereka tidak 

perlu larut dalam kesedihan.Sedangkan Upaya yang 

dilakukan single parent dalam membentuk keluarga 

sakinah adalah dengan komunikasi, kerjasama, saling 

pengertian, saling menghormati dan saling menghargai 

yang tentunya dengan anak. 

Adapun Titik temu tentang kajian pustaka pada 

telaah penelitian tedahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan yaitu sama-sama membahas tentang single parent 

tapi dalan penelitian Ririn lebih menekankan kepada 

keluarga sakinah single parent. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis 

lakukan, banyak penelitian yang membahas tentang 

permasalahan keluarga terutama keluarga single parent, 

tapi tidak ada yang meneliti secara spesifik tentang alasan 

wanita single parent tidak segera menikah serta peran 

ganda wanita  single parent dalam keluarga. Penelitian ini 

sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya tentang 

single parent serta mengungkapkan fakta- fakta baru 

                                                           
16

 Ririn Asmaniyah, Upaya Status Singgle Parent Dalam Membentuk 

Keluarga Sakinah  (Studi di Kecamatan Tugu Kabupaten 

Trenggalek)(Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008). 
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tentang peran yang harus dilakukan single parent dalam 

keluarga. 

 

G. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan sosiologi.Sosiologi keluarga berusaha 

mempelajari komunitas keluarga secara ilmiah.Fokus 

sosiologi keluarga adalah kehidupan keluarga dan hasil 

interaksi sosial dari kehidupan. Obyek kajian keluarga 

dalam sosiologi keluarga dititik beratkan pada empat 

aspek, yaitu: 

1. Pola hubungan keluarga dalam keluarga meliputi 

interaksi 

2. Sistem keluarga meliputi tugas dan tanggung jawab 

anggota keluarga 

3. Pola-pola keluarga meliputi nilai dan aktivitas dalam 

keluarga 

4. Faktor eksternal keluarga meliputi lingkungan sosial 

(pendidikan, tempat kerja, tetangga dan sebagainya), 

dan lembaga-lembaga sosial.
17

 

Dalam sosiologi ada beberapa teori yang dapat 

digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi di 

masyarakat. Teori-teori tersebut adalah: fungsionalisme 

struktural, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori struktural 

fungsional.Struktural fungsional adalah salah satu 

pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam 

                                                           
17

Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: 

Pustaka Setia, 2001) 23. 
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kalangan sosiolog. Pendekatan ini amat berpengaruh di 

kalangan sosiolog selama beberapa puluh tahun terakhir 

ini. Pendekatan fungsional struktural mulai dikembangkan 

oleh para antropolog dan sosiolog pada permulaan abad 

ke-20, dan sampai tahun-tahun 1960-an masih merupakan 

kerangka konsepsual yang dominan digunakan dalam 

kajian tentang keluarga. Dalam kerangka pikir fungsional-

strukturan, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem 

dinamis, yang terdiri dari berbagai bagian atau sistem yang 

saling berhubungan.
18

 

Teori struktural fungsional pertama kali 

dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcot 

Parsons.Talcot Parsons adalah seorang sosiolog 

kontemporer dari Amerika yang meggunakan pendekatan 

fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang 

menyangkut fungsi dan prosesnya.
19

 

Pendekatan teori struktural fungsional biasa 

digunakan mengatur  struktur dan fungsinya dalam 

masyarakat dan pada kehidupan sosial secara total. 

Penganut pandangan teori struktural fungsional melihat 

sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, 

harmonis, dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial 

meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada 

setiap bagian yang terorganisir. Pendekatan teori ini 

mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan 

sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai 

                                                           
18

Ihromi, Bunga Rampai Rampai Sosiologi Keluarga (Jakarta: Obor 

Indonesia, 2004), 269. 
19

Bernard Rabo, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2007), 48. 
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dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem 

terkenal dengan konsep pendekatan sistem melalui AGIL 

(Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency), 

yaitu adaptasi dengan lingkungan, adanya tujuan yang 

ingin dicapai, integrasi antar sub-sub sistem, dan 

pemeliharaan budaya atau norma/nilai-nilai/kebiasaan.
20

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan  dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif, hanya menggambarkan “apa 

adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau 

keadaan.pendekatan ini dapat secara leluasa meminta 

bantuan sejumlah metode lain yang relevan, sepanjang 

dibutuhkan, seperti metode induktif, metode deduktif, 

metode historis, metode analitika bahasa.
21

 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah field 

research.Field research adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena, dan  

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.
22

 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

                                                           
20

Herien Puspitasari, Konsep dan Teori Keluarga (Bogor: PT IBP 

Press, 2012), 7 
21

 Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah (Jakarta : 

Bumi Kompas, 2011), 43. 
22

Aep Saipul Hamdi dan Bahrudin, Metode Penelitian Kuantatif 

Aplikasi Dalam Pendidikan ( Yogyakarta : Depublish, 2014), 9. 
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Ponorogo.Desa Kedungbanteng merupakan perbatasan 

Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Lembeyan. 

Jarak antara Desa Kedungbanteng dengan Kecamatan 

Sukorejo adalah 10,7 km atau sekitar 20 menit. Adapun 

antara Desa Kedungbanteng dengan pusat kota 

Ponorogo berjarak 14,5 km atau 22 menit jika ditempuh 

dengan sepeda motor. Obyek penelitian dianggap 

sangat tepat, karena banyak wanita single parent di 

Desa Kedungbanteng yang sampai saat ini belum 

menikah lagi dengan berbagai macam alasan dan 

kondisi. 

3. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif 

sangat diperlukan, karena  merupakan alat (instrument) 

pengumpul data yang utama karena pengambilan data 

dengan mengajukan pertanyaan  kepada partisipan yang 

dijawab dengan bahasa yang dimengerti. Hanya dengan 

kehadiran secara langsung peneliti dapat menangkap 

arti yang sebenarnya.Kehadirannya tidak dapat 

diwakili.
23

Peneliti juga harus jeli permasalahan yang 

diteliti ,melihat secara langsung keadaan lokasi atau 

subjek penelitian. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh berdasarkan observasi situasi yang wajar, 

sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan 

                                                           
23

 Cristine Daymon Dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif 

Dalam Public Relation  Terj: Cahya Wiratama(Yogyakarta : Bentang, 

2002), 62. 
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sengaja.
24

Sumber data dalam penelitian ini Dinas 

Kependudukan Kecamatan Sukorejo, Kepala Desa 

Kedungbanteng, dan single parent Desa 

Kedungbanteng. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian  kualitatif akan menggunakan data 

yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan, 

atau dokumen yang ada.
25

 

a) Observasi. 

Observasi diartikan sebagai pengamatan 

dengan indera penglihatan yang berarti tidak 

mengajukan pertanyaan.
26

 Observasi digunakan 

untuk mendapatkan informasi dengan  

pengamatan dan pencatatan secara teliti tentang 

kehidupan sehari-hari dan tugas dari single parent 

di Desa Kedungbanteng. 

b) Wawancara  

Wawancara merupakan proses interaksi atau 

komunikasi secara langsung antara pewawancara 

dengan responden.
27

Wawancara ini dilakukan 

dengan berbagai pihak yang berkaitan yaitu Dinas 

Kependudukan Kecamatan Sukorejo, Kepala 

                                                           
24

Aep Saipul Hamdi Dan Bahrudin, Metode Penelitian Kuantatif 

Aplikasi Dalam Pendidikan , 9 
25

Cristine Daymon Dan Immy Holloway, Metode Riset Kualitatif 

Dalam Public Relation , 67. 
26

 Novita Lusiana ,Metode Penelitian Kebidanan (Jakarta : Depublish, 

2015), 47. 
27

 Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, Epidemiologi (Jakarta : EGC, 

2003), 40. 
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Desa Kedungbanteng, dan single parent Desa 

Kedungbanteng. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi yang artinya barang-barang 

tertulis.Dalam Metode dokurnentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-

buku, majalah, dan lain sebagainya.
28

 

Dokumen yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah data kependudukan Desa 

Kedungbanteng yang berhubungan dengan 

penelitian seperti jumlah single parent di Desa 

Kedungbanteng, jumlah anak dalam keluarga 

single parent, pekerjaan single parent. 

6.  Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengolah data dan 

disajikan dalam bentuk laporan. Dalam tesis ini data 

yang diolah berasal dari naskah wawancara atau 

interview, catatan lapangan, catatan dan dokumen resmi 

di lokasi penelitian 

Adapun proses analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data: yaitu  proses pemilihan data matang 

yang muncul dalam hasil pengumpulan data.
29

 

Dalam penelitian ini reduksi data berasalah dari 

hasil observasi, wawancara dan data kependudukan 

desa Kedungbanteng. 

                                                           
28

 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa( 

Yogyakarta: Deepublish, 2016), 120. 
29

Maskur, Manajemen Pendidikan Islam Teori Dan Aplikasi( 

Yogyakarta: Deepublisher, 2015), 81. 
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2. Display data: Peneliti memahami data dan 

melakukan sesuatu analisis atau tindakan 

selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap data 

yang diperoleh dalam proses reduksi di Desa 

Kedungbanteng.  

3. Penyusunan kesimpulan/verifikasi : peneliti 

menghasilkan sebuah kesimpulan dari semua 

proses penelitian dan disajikan dalam bentuk 

tertulis.
30

 

 

 

7. Tahapan Penelitian 

a) Tahap pengerjaan penelitian 

Pada tahap  ini, peneliti menemukan teori, 

melakukan observasi, wawancara di lapangan serta 

mencari sumber dokumen terkait penelitian di Desa 

Kedungbanteng yaitu data kependudukan. 

b) Tahap analisis data 

Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengorganisasian data, pemeriksaan keabsahan data 

di lapangan ,dan melakukan  penafsiran dan 

pemberian makna terhadap data yang diperoleh saat 

penelitian lapangan 

c) Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data 

yang telah      diperoleh 

Kegiatan penyusunan laporan penelitian, 

yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing 

                                                           
30

 Yuana Agus Dirgantara ,Pelangi Bahasa Sastra Dan Budaya (Jakarta 

: Garudhawaca, 2012), 65. 
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serta perbaikan-perbaikan sampai pada 

terselesaikannya penyusunan laporan .
31

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri 

dari lima bab sebagai berikut: 

Pada pembahasan awal berisi kegelisanan peneliti 

tentang kesenjangan antara teori dan fakta yang terumus 

dalam  latar belakang dan rumusan masalah, sedangkan 

untuk output yang diharapkan penulis terdapat tujuan dan 

manfaat penelitian. Sebagai acuan penelitian menggunakan 

telaah pustaka terdahulu yang dikombinasikan kerangka 

teori, pendekatan penelitian,   dan sistematika pembahasan. 

Pada pembahasan bab selanjutnya berisi teori- 

teori terkait peran single parent sebagai acuan analisis 

terhadap fakta yang diperoleh di lapangan. Teori-teori 

yang digunakan harus relevan dengan rumasan masalah 

dan tema penelitian. 

Pada pembahasan bab ini  merupakan jawaban 

rumusan masalah pertama yang memaparkan tentang 

uraian data tentang alasan single parent tidak menikah 

lagi, kemudian dilakukan analisis yang mendalam 

berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan teori-teori 

yang relevan 

Pada pembahasan bab ini dibahas peran ganda 

single parent dalam keluarga dan masyarakat, kemudian di 

analisa oleh teori struktural fungsional yang di dukung 

dengan sumber sekunder. 

                                                           
31

Maskur, Manajemen Pendidikan Islam Teori Dan Aplikasi, 83 
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Pada pembahasan bab terakhir  adalah  

kesimpulan yang intinya merupakan jawaban dari pokok 

masalah yang dirumuskan, serta memuat saran-saran. 
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BAB II 

PERAN GANDA WANITA SINGLE PARENT 

 

A. Keluarga Single Parent 

1. Pengertian Keluarga 

Pengertian keluarga akan berbeda. Hal ini 

bergantung pada orientasi yang digunakan dan orang 

yang mendefinisikannya.Friedman mendefinisikan 

bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau Iebih 

yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan 

emosional dan individu mempunyai peran masing-

masing yang merupakan bagian dan keluarga. Pakar 

konseling keluarga dan Yogyakarta, Sayekti menulis 

bahwa keIurga adalah suatu ikatan/persekutuan hidup 

atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang 

berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-

laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian 

dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau 

adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. 

Menurut UU No. 10 tahun 1992 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera, keluanga adalah unit terkecil dan 

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-

istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya. Ketiga pengertian tersebut mempunyai 

persamaan bahwa dalam keluarga terdapat ikatan 

perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama 

dalam satu atau (serumah) dengan peran masing-

masing serta keterikatan emosional. 
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Indonesia merupakan salah satu negara yang 

menjunjung tinggi adat ketimuran yang menekankan 

bahwa keluarga harus dibentuk atas dasar perkawinan, 

seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 2) tahun 1994 bahwa keluarga dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah.  

Pembagian tipe keluarga bergantung pada 

konteks keilmuan dan orang yang mengelompokkan. 

Secara tradisional keluarga dikelompokkan menjadi 

dua yaitu: 

a) Keluarga inti (nuclear family) adalah keluarga 

yang hanya terdiri ayah, ibu, dan anak yang 

diperoleh dan keturunannya atau adopsi atau 

keduanya.  

b) Keluarga besar (extended family) adalah keluarga 

ini ditambah anggota keluarga lain yang masih 

mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, 

paman-bibi).  

Namun, dengan berkembangnya peran 

individu dan meningkatnya rasa individualisme, 

pengelompokan tipe keluarga selain kedua di atas 

berkembang menjadi:  

a) Keluarga bentukan kembali (dyadic family) 

adalah keluarga baru yang terbentuk dan 

pasangan yang telah cerai atau kehilangan 

pasangannya. Keadaan ini di Indonesia juga 

menjadi tren karena adanya pengaruh gaya hidup 

barat yang pada zaman dahulu jarang sekali 

ditemui sehingga seorang yang telah cerai atau 
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ditinggal pasangannya cenderung hidup sendiri 

untuk membesarkan anak-anaknya.  

b) Orang tua tunggal (single parent family) adalah 

keluarga yang berdiri dan salah satu orang tua 

dengan anak-anak akibat perceraian atau ditinggal 

pasangannya.  

c) Ibu dengan anak tanpa perkawinan (theunmarried 

teenage mother).  

d) Orang dewasa (laki-laki atau perempuan) yang 

tinggal sendiri tanpa pernah menikah (the single 

adult living alone). Kecenderungan di Indonesia 

juga meningkat dengan dalih tidak mau 

direpotkan oleh pasangan atau anaknya kelak jika 

telah menikah. 

e) Keluarga dengan anak tanpa pernikahan 

sebelumnya (the non-marital heterosexual 

cohabiting family). Biasanya dapat dijumpai pada 

daerah kumuh perkotaan (besar), tetapi pada 

akhirnya mereka dinikahkan oleh pemerintah 

daerah (kabupaten atau kota) meskipun usia 

pasangan tersebut telah tua demi status anak-

anaknya.  

f) Keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang 

berjenis kelamin sama(gay and lesbian family.
32

 

 

 

2. Single Parent 

                                                           
32

 Suprajitno, Asuhan Keperawatan Keluarga (Jakarta: EGC, 2003), 3-
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Single parent adalah keluarga yang mana 

hanya ada satu orang tua tunggal, hanya ayah atau ibu 

saja.Keluarga yang terbentuk biasa terjadi pada 

kelurga sah secara hukum maupun keluarga yang 

belum sah secara hukum, baik hukum agama maupun 

hukum pemerintah.
33

 

Beberapa penyebab keluarga single parent, 

antara lain: 

a. Perceraian adanya ketidakharmonisan dalam 

kelurga yang disebabkan adanya perbedaan 

persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin ada 

jalan keluar, masalah ekonomi/pekerjaan, salah 

satu pasangan selingkuh, kematangan emosional 

yang kurang, perbedaan agama, aktifitas suami 

istri yang tinggi di luar rumah sehingga kurang 

komunikasi, problem seksual dapat merupakan 

faktor timbulnya perceraian.  

b. Orang tua meninggal Takdir hidup dan mati 

manusia di tangan Tuhan. Manusia hanya bisa 

berdoa dan berupaya. Adapun sebab kematian ada 

berbagai macam. Antara lain karena kecelakaan, 

bunuh din, pembunuhan, musibah bencana alam, 

kecelakaan kerja, keracunan, penyakit dan lain-

lain.  

c. Orang tua masuk penjara, sebab masuk penjara 

antara lain karena melakukan tindak kriminal 

seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, 

                                                           
33

Yessi Harnani Dkk, Teori Kesehatan Reproduksi (Yogyakarta: 

Deepublisher, 2012), 114 
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pengedar narkoba atau tindak perdata seperti 

hutang, jual beli, atau karena tindak pidana 

korupsi sehingga sekian lama tindak berkumpul 

dengan keluarga.  

d. Study ke pulau lain atau ke negara lain. Tuntutan 

profesi orang tua untuk melanjutkan study sebagai 

peserta tugas belajar mengakibatkan harus 

berpisah dengan keluarga untuk sementara waktu, 

atau bisa terjadi seorang anak yang meneruskan 

pendidikan di pulau lain atau luar negeri dan 

hanya bersama ibu saja sehingga menyebabkan 

anak untuk sekian lama tidak didampingi oleh 

ayahnya yang harus tetap kerja di negara atau 

pulau atau kota kelahiran.  

e. Kerja di luar daerah atau luar negeri. Cita-cita 

untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik 

lagi menyebabkan salah satu orang tua 

meninggalkan daerah, terkadang ke luar negeri.  

Dapat terjadi pada kasus kehamilan di luar 

nikah, pria yang menghamili tidak bertanggung jawab. 

Rayuan manis saat pacaran menyebabkan perempuan 

terbuai dan terpedaya pada sang pacar. Setelah hamil, 

tidak dikawini, dan ditinggal pergi sehingga 

perempuan membesarkan anaknya sendirian. Kasus 

yang lain pada perempuan korban perkosaan yang 

akhirnya menerima kehamilannya ataupun perempuan 

PSK yang mempunyai anak menyebabkan anak tidak 

pernah mengenal dan mendapatkan kasih sayang ayah. 

Tidak jarang masyarakat memberikan penilaian 

miring pada orang yang memiliki pasangan saat pergi 
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berdua atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. 

Pada wanita penilaian itu seringkali lebih tajam. Bagi 

kebanyakan orang, penilaian itu menjadi hambatan 

untuk berhubungan dengan siapa saja.
34

 

 

B. Peran dan Fungsi Keluarga 

1. Fungsi Keluarga 

Secara umum fungsi keluarga (Friedman, 1998) 

adalah sebagai berikut. 

a. Fungsi afektif (the affective function) adalah fungsi 

keluarga yang utama untuk mengajarkan segala 

sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga 

berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini 

dibutuhkan untuk perkembangan individu dan 

psikososial anggota keluarga.  

b. Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi 

(socialization and social placement function) 

adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih 

anak untuk berkehidupan sosial sebelum 

meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan 

orang lain di luar rumah.  

c. Fungsi reproduksi (the reproductive/unction) 

adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan 

menjaga kelangsungan keluarga.  

d. Fungsi ekonomi (the economic function), yaitu 

keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara ekonomi dan tempat untuk 

mengembangkan kemampuan individu 

                                                           
34

 Ibid, 115- 116 
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meningkatkan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga.  

e. Fungsi perawatan/pemeliharaan kesehatan (the 

health care Jisnction), yaitu fungsi untuk 

mempertahankan keadaan kesehatan anggota 

keluarga agar tetap memiliki produktivitas ringgi. 

Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di 

bidang kesehatan. 

Namun, dengan berubahnya pola hidup agraris 

menjadi industrialisasi, fungsi keluarga dikembangkan 

menjadi:  

a. Fungsi ekonomi, yaitu keluarga diharapkan 

menjadi keluarga yang produktif yang mampu 

menghasilkan nilai tambah ekonomi dengan 

memanfaatkan sumber daya keluarga.  

b. Fungsi mendapatkan status sosial, yaitu keluarga 

yang dapat dil ihat dan dikategorikan strata 

sosialnya oleh keluarga lain yang berada di 

sekitarnya.  

c. Fungsi pendidikan, yaitu keluarga yang mempunyai 

peran dan tanggung jawab yang besar terhadap 

pendidikan anak-anaknya untuk menghadapi 

kehidupan dewasanya. 

d. Fungsi sosialisasi bagi anaknya, yaitu orang tua 

atau keluarga diharapkan mampu menciptakan 

kehidupan sosial yang mirip dengan luar rumah.  

e. Fungsi pemenuhan kesehatan, yaitu keluarga 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan 

yang primer dalam rangka melindungi dan 
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pencegahan terhadap penyakit yang mungkin 

dialami keluarga.  

f. Fungsi religius, yaitu keluarga merupakan tempat 

belajar tentang agama dan mengamalkan ajaran 

keagamaan. 

g. Fungsi rekreasi, yaitu keluarga merupakan tempat 

untuk melakukan kegiatan yang dapat mengurangi 

ketegangan akibat berada di luar rumah.  

h. Fungsi reproduksi, bukan hanya mengembangkan 

keturunan, tetapi juga merupakan tempat 

mengembangkan fungsi reproduksi secara universal 

(menyeluruh), diantaranya: seks yang sehat dan 

berkualitas, pendidikan seks bagi anak, dan yang 

lain. 

i. Fungsi afeksi, yaitu keluarga merupakan tempat 

yang utama untuk pemenuhan kebutuhan 

psikososial sebelum anggota keluarga berada di 

luar rumah.  

Indonesia membagi fungsi keluarga menjadi 

delapan dengan bentuk operasional yang dapat 

dilakukan oleh setiap keluarga (UU No. 10 tahun 1992 

jo PP No. 21 tahun 1994), yaitu:  

a. Fungsi keagamaan  

1) Membina norma/ajaran agama sebagai dasar 

dan tujuan hidup seluruh anggora keluarga. 

2) Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam 

tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota 

keluarga.  
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3) Memberikan contoh konkret dalam hidup 

sehari-hari dalam pengamalan dan ajaran 

agama.  

4) Melengkapi dan menambah proses kegiatan 

belajar anak tentang keagamaan yang tidak 

atau kurang diperolehnya di sekolah dan di 

masyarakat.  

5) Membina rasa, sikap, dan praktik kehidupan 

keluarga beragama sebagal fondasi menuju 

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 

b. Fungsi budaya  

1) Membina tugas-tugas keluarga sebagai 

lembaga untuk meneruskan norma-norma dan 

budaya masyarakat dan bangsa yang ingin 

dipertahankan. 

2) Membina tugas-tugas keluarga sebagai 

lembaga untuk menyaring norma dan budaya 

asing yang tidak sesuai. 

3) Membina tugas-tugas keluarga sebagai 

lembaga, anggotanya mencari pemecahan 

masalah dari berbagai pengaruh negatif 

globalisasi dunia.  

4) Membina tugas-tugas keluarga sebagai 

lembaga yang anggotanya dapat berperilaku 

yang baik (positif) sesuai dengan norma 

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan 

globalisasi. 

5) Membina budaya keluarga yang sesuai, 

selaras, dan seimbang dengan budaya 

masyarakat/bangsa untuk menunjang 
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terwujudnya norma keluarga kecil bahagia 

sejahtera. 

c. Fungsi cinta kasih 

1) Menumbuh kembangkan potensi kasih sayang 

yang telah ada antara anggota keluarga (suami-

istri- anak) kedalam symbol-simbol nyata 

(ucapan, tingkah laku) secara optimal dan terus 

menerus. 

2) Membina tingkah laku saling menyayangi baik 

antar anggota keluarga maupun antar keluarga 

yang satu dengan lainnya secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

3) Membina praktik kecintaan terhadap 

kehidupan duniawi dan ukhrowi dalam 

keluarga secara serasi, selaras, dan seimbang. 

4) Membina rasa, sikap, dan praktik hidup 

keluarga yang mampu memberikan dan 

menerima kasih sayang sebagai pola ideal 

menuju keluarga kecil bahagia. 

d. Fungsi perlindungan 

1) Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota 

keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul 

dari dalam maupun dari luar keluarga. 

2) Membina keamanan keluarga baik fisik 

maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman 

dan tantangan yang datang dari luar. 

3) Membina dan menjadikan stabilitas dan 

keamanan keluarga sebagi modal menuju 

keluarga kecil sejahtera. 

 



 

30 
 

e. Fungsi reproduksi 

Membina kehidupan keluarga sebagai 

wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi 

anggota keluarga bagi keluarga sekitarnya.
35

 

2. Peran Ayah dan Ibu Dalam Keluarga 

Pada dasarnya setiap anggota keluarga 

mempunyai peran masing-masing dalam sebuah 

keluarga. Berikut ini merupakan peran-peran seorang  

Ayah dan Ibu dalam keluarga, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis. 

Sering dikatakan bahwa Ibu adalah jantung 

dari keluarga.Jantung dalam tubuh merupakan alat 

yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang.Apabila jantung berhenti berdenyut 

maka orang itu tidak bisa melangsungkan 

hidupnya.Dan perumpamaan ini bisa disimpulkan 

bahwa kedudukan seorang Ibu sebagai tokoh 

sentral, sangat penting untuk melaksanakan 

kehidupan. Pentingnya seorang Ibu terutama 

terlihat sejak kelahiran anaknya, dia harus 

memberikan susu agar anak itu bisa 

melangsungkan hidupnya. Mula-mula Ibu menjadi 

pusat logistik, memenuhi kebutuhan fisik, 

fisiologis, agar ia dapat meneruskan hidupnya. 

Terlihat bahwa Ibu juga harus memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan sosial, 

kebutuhan psikis, yang bila tidak dipenuhi bisa 
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mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak 

optimal.Sebagai dasar suasana keluarga, Ibu perlu 

menyadari perannya dalam memenuhi kebutuhan 

anak. 

Dalam memberikan susu pada sang bayi 

juga perlu memperhatikan caranya. Demikian pula 

cara menyuapi anak kecil sudah bisa menimbulkan 

macam-macam hambatan bila dilakukan dengan 

tidak sabar. Rasa aman pertama sudah dimulai 

sejak masa bayi. 

b. Peran Ibu dalam merawat dan mengurus keluarga 

dengan sabar, mesra dan konsisten. 

Ibu mempertahankan hubungan-hubungan 

dalam keluarga.Ibu menciptakan suasana yang 

mendukung kelancaran perkembangan anak dan 

semua kelangsungan keberadaan unsur keluarga 

lainnya. Seorang Ibu yang sabar menanamkan 

sikap-sikap, kebiasaan pada anak, tidak panik 

dalam menghadapi gejolak di dalam maupun di 

luar diri anak, akan memberi rasa tenang dan rasa 

tertampungnya unsur-unsur keluarga. terlebih lagi, 

sikap Ibu yang mesra terhadap anak akan memberi 

kemudahan bagi anak yang lebih besar untuk 

mencari hiburan dan dukungan pada orang dewasa, 

dalam diri Ibunya. Seorang Ibu yang merawat dan 

membesarkan anak dan keluarganya tidak boleh 

dipengaruhi oleh emosi atau keadaan yang 

berubah-ubah. 

Misalnya bila sedang memberi makan pada 

anak kecil, lalu ada tamu datang, sehingga emosi 
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ibu berubah, lalu anak dikesampingkan dengan 

keras.Ini bisa berakibat anak tidak senang bila ada 

teman. 

c. Peran Ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur 

dan mengendalikan anak.  

Ibu juga berperandalam mendidik anak 

dan mengembangkan kepribadiannya.Pendidikan 

juga menuntut ketegasan dan kepastian dalam 

melaksanakannya. Biasanya seorang Ibu sudah 

lelah dan pekerjaan rumah tangga setiap hari, 

sehingga dalam keadaan tertentu, situasi tertentu, 

cara mendidiknya dipengaruhi oleh emosi. 

Misalnya suatu kebiasaan yang seharusnya 

dilakukan oleh anak, anak tidak perlu 

melakukannya, bila Ibu dalam keadaan senang. 

Sebaliknya bila ibu sedang lelah, maka apa yang 

harus dilakukan anak disertai bentakan-bentakan. 

Contoh lain bisa dilihat dalam pembentukan 

keteraturan belajar. Bila anak dibiasakan untuk 

belajar setiap sore mulai pukul 16.00, tetapi Ibu 

yang sedang mendampingi anaknya belajar 

kedatangan tamu, acara belajar itu dibatalkan. 

Perubahan arah pendidikan tersebut di atas 

akhirnya akan rnenyebabkan anak tidak 

mempunyai pegangan yang pasti, tidak ada 

pengarahan perilaku yang tetap dan tidak ada 

kepastian perilaku yang benar atau salah. Ibu dalam 

memberikan ajaran dan pendidikan harus konsisten, 

tidak boleh berubah- ubah. 
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d. Ibu  sebagai contoh dan teladan. 

Dalam mengembangkan kepribadian dan 

membentuk sikap-sikap anak, seorang Ibu perlu 

memberikan contoh dan teladan yang dapat 

diterima. Dalam pengembangan kepribadian, anak 

belajar melalui peniruan terhadap orang lain. 

Sering kali tanpa disadari, orang dewasa memberi 

contoh dan teladan yang sebenarnya justru tidak 

diinginkan. Misalnya: orang dewasa di depan anak 

menceritakan suatu cerita yang tidak sesuai, tidak 

jujur. Anak melihat ketidaksesuaian tersebut. Maka 

tidak bisa diharapkan bahwa anjuran untuk 

berbicara jujur akan dilakukan, bila anak 

disekitarnya selalu melihat dan mendengar ketidak 

jujuran. Anak yang sering mendengar perintah-

perintah diiringi dengan suara keras dan bentakan, 

tidak bisa diharapkan untuk bicara dengan lemah 

lembut.Karena itu dalam menanamkan kelembutan, 

sikap ramah, anak membutuhkan contoh dan Ibu 

yang lembut dan ramah. 

e. Ibu sebagai manajer yang bijaksana.  

Seorang Ibu menjadi manajer di rumah.Ibu 

mengatur kelancaran rumah tangga dan 

mananamkan rasa tanggung jawab pada anak. Anak 

pada usia dini sebaiknya sudah mengenal adanya 

peraturan.peraturan yang harus diikuti. Adanya 

disiplin di dalam keluarga akan memudahkan 

pergaulan di masyarakat kelak.  
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f. Ibu memberi rangsangan dan pelajaran. 

Seorang Ibu juga memberi rangsangan sosial 

bagi perkembangan anak.Sejak masa bayi 

pendekatan Ibu dan percakapan dengan Ibu 

memberi rangsangan bagi perkembangan anak, 

kemampuan bicara dan pengetahuan 

lainnya.Setelah anak masuk sekolah, Ibu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

agar anak senang belajar di rumah, membuat P.R. 

di rumah. Anak akan belajar dengan lebih giat bila 

merasa enak daripada bila disuruh belajar dengan 

bentakan. Dengan didampingi Ibu yang penuh 

kasih sayang akan memberi rasa aman yang 

diperlukan setiap anggota keluarga. Agar Ibu dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, dukungan dan 

dorongan ayah sangat dibutuhkan.
36

 

Seorang ayah atau bapak juga merupakan tokoh 

penting dalam keluarga yang memiliki banyak fungsi 

dan peran sebagai berikut: 

a. Ayah sebagai pencari nafkah. 

Sebagai tokoh utama yang mencari nafkah 

untuk keluarga.Mencari nafkah merupakan suatu 

tugas yang berat. Pekerjaan mungkin dianggap 

hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi 

kebutuhan utama dan kelangsungan hidup. Padahal 

melihat pekerjaan seorang Ayah, Ibu mempunyai 

jangkauan lebih jauh. Anak yang melihat Ibu dan 

Ayah bekerja, atau ayah saja bekerja akan melihat 
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bahwa tanggungjawab dan kewajiban harus 

dilaksanakan secara rutin. 

b. Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan 

memberi rasa aman. 

Ayah sebagai suami yang memberikan 

keakraban, kemesraan bagi istri. Hal ini sering 

kurang diperhatikan dan dilaksanakan.Padahal istri 

sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan 

keakraban dan kemesraan dan suami, bisa jemu 

terhadap semua kegiatan rumah tangga, mengurus 

keluarga, membesarkan anak dan pekerjaan di luar 

rumah, akhirnya uring-uringan dan cepat marah 

sehingga merusak suasana keluarga. 

c. Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak  

Dalam hal pendidikan, peranan ayah di 

keluarga sangat penting, terutama bagi anak laki-

laki, ayah menjadi model, teladan untuk perannya 

kelak sebagai seorang laki-laki.Bagi anak 

perempuan, fungsi ayah juga sangat penting yaitu 

sebagai pelindung.Ayah yang memberi 

perlindungan kepada putrinya memberi peluang 

bagi anaknya kelak memilih seorang pria sebagai 

pendamping, pelindungnya. 

d. Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, 

bijaksana, mengasihi keluarga.  

Seorang Ayah adalah pelindung dan tokoh 

otoritas dalam keluarga, dengan sikapnya yang 

tegas dan penuh wibawa menanamkan pada anak 

sikap-sikap patuh terhadap otoritas, dan disiplin. 

Ayah dalam memberikan tugas kepada anak perlu 
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melihat kemampuan anak untuk bisa 

menye1esaikan tugas itu. Dengan kemampuan 

menyelesaikan tugasnya, anak mengetahui 

kemampuan dan batas-batasnya.
37

 

Dengan demikian terlihat bahwa kesepakatan 

ayah dan ibu, kesatuan pandangan ayah dan ibu 

merupakan landasan bagi terciptanya suasana ke1uarga 

yang sejahtera.Semua usaha harus berpangkal pada 

kesepakatan, mufakat Ayah Ibu sebagai kesatuan dan 

pengarah keluarga. Ayah dan ibu sedapat mungkin 

memiliki satu falsafah hidup dalam hubungannya 

dengan anak mereka. Sering terlihat sikap orang tua 

yang beraneka ragam salain mendidik anak. Sikap 

orang tua terhadap anak memperlihatkan adanya 3 

kelompok ciri yang bervariasi:  

a. Sikap ketat.  

b. Sikap kehangatan  

c. Sikap tenang melepaskan  

Apa yang diharapkan anak dan bagaimana kelak 

ia membentuk dirinya dalam masyarakat merupakan 

hasil pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. 

Akibat dan suasana keluarga dan hubungan keluarga 

terlihat bentuk pribadi anggota keluarga:  

a. Banyak sifat dan sikap seseorang diperoleh dari 

orangtua dalam bentuk kecenderungan-

kecenderung bertingkah laku.  
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b. Konsep diri, gambaran tentang dan dipengaruhi 

oleh model dan orang tua, gambran tentang dininya 

menjadi akar dan pandangannya terhadap orang 

lain. 

c. Afeksi penerimaan, kehangatan berkaitan dengan 

penyesuaian yang baik, prestasi akademis, 

kreativitas, dan kepemimpinan.  

Dengan demikian pentingnya pendidikan dalam 

lingkungan keluarga perlu diperhatikan oleh orang tua 

dengan memperhatikan berbagai aspek dalam 

pendidikan.
38

 

3. Faktor- Faktor Menjadi Single Parent 

Single parent adalalah orang tua tunggal.Jadi, 

anak yang hidup bersama atau diasuh oleh salah satu 

orang tua, ayah saja atau ibu saja, disebut anak single 

parent.Di barat, single parent terjadi oleh berbagai 

macam kasus.sebab umum seperti perceraian, ditinggal 

mati salah satu orang tua, sarnpai yang tidak biasa 

seperti adopsi, dan inseminasi buatan (bayi tabung) dan 

perempuan lesbian.  

Dalam konteks Indonesia, anak single parents 

bisa bermakna: 

a.  Seorang anak yang diasuh oleh salah salu orang 

tua atau famili dekat karena anak. 

b. Ditinggal mati atau cerai. 

c. Ditinggal bekerja ke luar negeri sebagai TKI atau 

TKW oleh salah satu atau kedua orang tua.  
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Kehidupan sebagai single parent tentu tidak 

mudah.dan ini tentu berdampak pada anak yang diasuh. 

Membagi waktu antara bekerja dan mengasuh serta 

memperhatikan anak bukanlah pekerjaan gampang.Dan 

oleh karena itu, tidak sedikit dan anak keluarga single 

parent yang gagal.Baik dan segi pendidikan maupun 

dan segi sosial.Narnun demikian, banyak juga anak dan 

keluarga single parent yang sukses. Dede Yusuf’, yang 

saat ini menjadi wakil gubernur Jawa Barat, adalah 

berasal dari didikan single parents yang sukses dalam 

karir, sosial, ekonorni dan pendidikannya. contoh paling 

sukses dan anak single parents adalah B.J. Habibie 

presiden ketiga Indonesia dan profesor ahli rancang 

pesawat terbang.
39

 

Menjadi single parent bagi sebagian besar 

bukanlah keinginan tetapi terkadang hal itu menjadi 

pilihan .Wanita lebih memilih untuk fokus dalam 

bekerja dan membesarkan anak-anaknya. Meskipun 

pada akhirnya dia menemukan pasangannya bahkan 

kalau ada sebagian wanita yang memilih untuk hidup 

sebagai single parent pun tapi bukan berarti dia bisa 

dikatakan hatinya sudah tertutup untuk orang lain. 

Tentunya keputusan seperti ini pun diambil karena 

adanya berbagai pertimbangan.Selama hal ini tidak 

menimbulkan fitnah bagi diri dan keluarganya.Bagi 

wanita muslimah, tentunya kematian suami bukan 

berarti harus berakhir juga kehidupan kita sebagai 

wujud cinta dan kesetiaan.Karena cinta bisa kita 
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hadirkan dalam bentuk yang lebih indah setelah 

kepergiannya. Dengan berusaha keras mendidik dan 

mengasuh anak-anak mereka untuk menjadi pribadi 

yang sholeh dan sholehah sehingga doa anak-anak 

mereka dan doa kita menyatu untuk mengalirkan pahala 

kepada suami tercinta di alam sana, sampai akhirnya 

dipersatukan kembali dalam cinta yang abadi di 

surgaNya yang indah.
40

 

4. Peran Ganda Wanita Single Parent Dalam Keluarga. 

Wanita sebagai ibu rumah tangga disatu pihak 

berperan sebagai pendidik dan pengasuh anak, serta 

mengerjakan berbagai bentuk pekerjaan rumah tangga. 

Mereka dituntut senantiasa harus siap menjalankan 

fungsinya selaku pendamping suami, namun dipihak 

lain wanita dalam kedudukannya sebagai Ibu rumah 

tangga dianggap tenaga yang menganggur karena tidak 

menghasilkan uang. Memang persoalan ini menjadi 

problem bagi wanita. Belum lagi kalau penghasilan 

suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga, masalah ini akan berdampak buruk 

terhadap kehidupan keluarga yang bersangkutan.  

Dalam mengatasi persoalan ekonomi rumah 

tangga yang demikian itu, biasanya wanita turun tangan 

dengan cara bekerja mencari nafkah di luar rumah 

sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Ibu rumah 

tangga yang bekerja d iluar rumah seperti itu malah 

dapat menimbulkan problem baru bagi 
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keluarganya.Misalnya kurangnya pembinaan terhadap 

anak-anak, karena waktu yang seharusnya dipakai 

untuk mengasuh anak, tersita oleh waktu si ibu bekerja 

mencari nafkah.Biasanya Ibu yang bekerja berangkat 

pagi-pagi dan pulangnya sudah sore hari.Wanita yang 

bekerja mencari nafkah di luar rumah, jika kita lihat dan 

sudut legalitas sebenarnya tidak ada kendala.yang 

menghalangi untuk bekerja. Begitu pula kalau ditinjau 

dari segi hukum, Negara kita menjamin hak dan 

kewajihan yang sama bagi pria maupun wanita untuk 

berpantisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara 

termasuk kesempatan bekerja.  

Masalah ini tidak bisa dianggap remeh.oleh 

karena fenomena wanita yang bekerja di luar rumah. 

bagi rnasyarakat Indonesia masih merupakan sesuatu 

yang relatif baru. Sehubungan dengan keadaan ini 

masyarakat biasanya mengikuti sepak terjang wanita 

bekerja tersebut dan langsung menilai pantas atau 

tidaknya berdasarkan nilai-nilai yang herlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Jika wanita sehagai Ibu 

rumah tangga berperan ganda disamping dapat 

membantu ekonomi keluarga, akan tetapi pembinaan 

anak kurang mendapat penanganan yang baik. Dilihat 

berdasarkan sistem dan tata nilai masyarakat Tirnur 

maupun Barat, peranan wanita yang digariskan adalah 

sehagal istri dan Ibu.
41
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Setidaknya ada dua tantangan mendasar yang 

harus dihadapi oleh seorang Ibu dan istri di tengah 

dinamika peradaban global.Pertama, tantangan internal 

di dalam lingkungan keluarga yang harus tetap menjadi 

sosok feminin yang lembut, penuh perhatian dan kasih 

sayang serta sarat sentuhan cinta yang tulus kepada 

suami dan anak -anak.Kedua, tantangan eksternal di 

luar kehidupan rumah tangga seiring tuntutan zaman 

yang semakin terbuka terhadap masuknya nilai-nilai 

global yang menuntut dirinya untuk bersikap maskulin. 

Dalam menyikapi dan menyiasati dua tantangan 

mendasar itu, seorang Ibu dan istri jelas dituntut untuk 

semakin memaksimalkan perannya, memberdayakan 

potensi dirinya, sehingga mampu tampil feminin dan 

maskulin sekaligus dalam menerjemahkan dan 

menginternalisasi selera zaman yang mustahil 

dihindarinya sebagai seorang ibu yang hidup pada era 

globalisasi. Ini artinya, fitrah seorang ibu tidak hanya 

“dicairkan” dalam lingkup domestik, tetapi juga harus 

ditebarkan pada ranah publik, seiring dengan semakin 

kompleks dan rumitnya masalah-masalah yang harus 

diatasi. Peran Ibu dalam mengokohkan ketahanan 

keluarga adalah tugas yang berat, namun karena Allah 

menciptakan perempuan sebagai Ibu untuk memelihara 

kehidupan, dalam diri Ibu.Hanya apakah para Ibu 

menyadari potensinya atau tidak.Tatkala Ibu bisa 

memerankan tugasnya dengan baik, sehingga terbina 
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keluarga yang berkualitas secara utuh dan menyeluruh, 

Allah telah menjanjikan imbalan-Nya.
42

 

5. Dampak Positif dan Negatif Wanita Single Parent 

Dampak negative dalam single parent : 

a) Perubahan perilaku anak.  

Bagi seorang anak yang tidak siap 

ditinggalkan orang tuanya bisa mengakibatkan 

perubahan tingkah laku.Menjadi pemarah, barkata 

kasar, suka melamun, agresif, suka memukul, 

menendang, menyakiti temanya.Anak juga tidak 

berkesempatan untuk belajar perilaku yang baik 

sebagaimana perilaku keluarga yang harmonis. 

Dampak yang paling berbahaya bila anak mencari 

pelarian diluar rumah, seperti menjadi anak jalanan, 

terpengaruh penggunaan narkoba untuk 

melenyapkan segala kegelisahan dalam hatinya, 

terutama anak yang kurang kasih sayang, kurang 

perhatian orang tua 

b) Perempuan merasa terkucil.  

Terlebih lagi pada perempuan yang sebagai 

janda atau yang tidak dinikahi, di masyarakat 

terkadang mendapatkan cemooh dan ejekan. 

c) Psikologi anak terganggu.  

 Anak sering mendapat ejekan dan teman 

sepermainan sehingga anak menjadi murung, 

sedih.Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi 

kurang percaya diri dan kurang kreatif. 
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Dampak positif dalam keluarga single parent 

adalah sebagai berikut:  

a) Anak terhindar dan komunikasi yang 

kontradiktif dan orang tua, tidak akan terjadi 

komunikasi yang berlawanan dengan orang 

tua, misalnya ibunya mengijinkan tetapi 

ayahnya melarangnya, Nilai yang diajarkan ole 

ibu atau ayah diterima penuh karena tidak 

terjadi pertentangan.  

b) Ibu berperan penuh dalam pengambilan 

keputusan dan tegar.  

c) Anak lebih mandiri dan berkepribadian kuat, 

karena terbiasa tidak selalu hal didampingi, 

terbiasa menyelesaikan berbagai masalah 

kehidupan.  

Penanganan dampak negatif single 

parent terhadap anak  

a) Memberikan kegiatan yang positif.  

Berbagai macam kegiatan yang dapat 

mendukung anak untuk lebih bisa 

mengaktualisasikan diri secara positif antara 

lain dengan penyaluran hobi, kursus sehingga 

menghindarkan anak melakukan hal-hal yang 

positif.  

b) Memberi peluang anak belajar berperilaku 

baik.  

Bertandang pada keluarga lain yang harmonis 

memberikan kesempatan bagi anak untuk 
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meneladani figur orang tua yang tidak 

diperoleh dalam lingkungan keluarga sendiri.
43

 

 

C. Teori Struktur Fungsional 

Teori struktural fungsional beranggapan bahwa 

masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-

unsur sistem yang berhubungan secara 

fungsional.Berhubungan secara fungsional berarti jika 

salah satu unsur sistem terganggu.maka jalannya sistem 

secara keseluruhan akan terganggu. Dalil yang berlaku 

dalam icon ini adalah segala sesuatu yang berfungsi akan 

eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak 

berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Setiap unsur 

sistem  memberikan sumbangan bagi terjadinya 

keseimbangan. Perubahan sosial yang terjadi akan 

menyebabkan sistem yang ada menyesuaikan terhadap 

perubahan tersebut.
44

 

Kualitas anak masa kini menentukan kualitas masa 

depan bangsa, atau dengan kata lain bahwa kualitas bangsa 

kelak dapat dipredikasi dan kualitas anak-anak masa kini. 

Keluarga, melalui pengasuhan, merupakan lembaga 

pendidikan informal yang sangat menentukan kualitas 

hidup anak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

praktik pengasuhan mempengaruhi kualitas masa depan 

bangsa. Oleh karena itu penganut teori keluarga struktural 

fungsional menempatkan fungsi cinta kasih, fungsi 

sosialisasi dan pendidikan sebagal fungsi penting keluarga 
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dalam menjaga keseimbangan sistem sosial. Sementara itu 

pemahaman akan kedudukan anak sebagai generasi 

penerus, menempatkan fungsi reproduksi sebagai salah 

satu fungsi keluarga dalam menjaga keberlangsungan 

sistem sosial yang lebih luas. Hal tersebut sesuai dengan 

teori perkembangan konsep din Erikson, bahwa seorang 

individu dewasa memiliki keingnan untuk berketurunan.
45

 

Pendekatan Teori Struktural-Fungsional yang 

dilakukan oleh Dr. Herien berhasil membuktikan adanya 

peran orang tua dan keluarga sebagai institusi awal dan 

paling kuat dalam membimbing, mensosialisasikan dan 

mendidik anak agar berperilaku baik sehingga 

mewujudkan keadaan psikososial yang baik dan 

melindungi anak dari perilaku menyimpang. Pengasuhan 

yang dilakukan oleh orang tua, terutama oleh ibu 

mempunyai peran untuk melindungi anak dan perilaku 

kenakalan.Ternyata kelompok teman juga berpengaruh 

langsung terhadap perilaku kenakalan pelajar.Ditemukan 

adanya kompetisi pengaruh antara orang tua dan teman 

dalam pembentukan perilaku anak.Dapat disimpulkan 

bahwa keluarga merupakan buffer atau penyaring 

pengaruh teman yang negatif, orang tua berfungsi sebagai 

pelindung, dan keluarga merupakan institusi utama dan 

pertama. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak 

akan meningkatkan keadaan psikologi anak dan 

berpengaruh pada penurunan perilaku agresif serta 

kenakalan anak. Selain itu komunikasi dalam keluarga 
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yang baik berpengaruh terhadap menurunnya perilaku 

agresif dan kenakalan serta meningkatkan nilai pelajaran si 

anak.
46

 

Menurut Parsons dan Bales, dua tokoh pendukung 

Teori Struktural-Fungsional, pembagian peran berdasarkan 

seksual (jenis kelamin) tersebut adalah sesuatu yang wajar. 

Suami sebagai ayah mengambil peran instrumental, 

membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan 

keutuhan fisik keluarga dengan cara menyediakan bahan 

makanan, tempat berlindung, dan menjadi penghubung 

keluarga dengan dunia luar (the world outside the home). 

Sementara istri sebagai Ibu akan mengambil peran 

ekspresif, membantu mengentalkan hubungan, 

memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas 

yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin 

kelancaran urusan rumah tangga. Apabila terjadi 

penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu 

dengan yang lainnya, maka keutuhan keluarga akan 

terancam.
47

 

Persyaratan dalam teori struktural fungsional 

menjadikan suatu keharusan yang harus ada agar 

keseimbangan sistem tercapai, baik pada tingkat 

masyarakat maupun tingkat keluarga. Levy menyatakan 

bahwa persyaratan struktural yang harus dipenuhi oleh 

keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: 
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1. Diferensi peran, yaitu alokasi peran / tugas dan 

aktifitas yang harus dilakukan dalam keluarga. 

2. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi 

antar anggota keluarga. 

3. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribbusi 

barang dan jasa antar anggota keluarga untuk 

mencapai tujuan keluarga. 

4. Alokasi politik yang menyangkut distribusi 

kekuasaan dalam keluarga. 

5. Alokasi intregasi dan ekspresi yaitu meliputi cara / 

tehnik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian 

nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota 

keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma 

yang berlaku. 

Sebagai asumsi dasar dalam teori struktural 

fungsional adalah: 

1. Masyarakat selalu mencari titik keseimbangan. 

2. Masyarakat memerlukan kebutuhan dasar agar titik 

keseimbangan terpenuhi. 

3. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka fungsi-

fungsi harus dijalankan. 

4. Untuk memenuhi semua ini, maka harus ada struktur 

tertentu demi berlangsungnya suatu keseimbangan.
48

 

Dalam sosiologi, ilmu pengetahuan berparadigma 

ganda dinyatakan bahwa teori konflik dibangun atas 

dasar paradigma yang sama dengan teori struktural 

                                                           
48

 Herien Puspitasari, Konsep dan Teori Keluarga, 7. 



 

48 
 

fungsional, yaitu paradigma fakta sosial. Meskipun 

demikian, teori konflik ini dibangun dalam rangka 

menentang secara langsung teori-teori struktural 

fungsional sehingga pola pikir dalam berbagai proposisi 

yang ditawarkan oleh keduanya saling bertentangan. 

Untuk lebih jelas mengenai beberapa perseberangan 

antara kedua teori ini antara lain:  

Pertama, menurut teori fungsional, struktural 

masyarakat berada dalam kondisi statis atau lebih 

tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, 

sedangkan dalam teori konflik justru sebaliknya, 

masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan 

yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di 

antara unsur-unsurnya.  

Kedua, dalam teori fungsional, struktural setiap 

elemen atau setiap institusi dianggap memberikan 

dukungan terhadap stabilitas, sedangkan teori konflik 

melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan 

terhadap disintegrasi sosial. 

Ketiga, teori fungsional struktural melihat 

anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-

norma, nilai-nilai, dan moralitas umum.Adapun teori 

konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam 

masyarakat itu hanyalah disebabkan adanya tekanan atau 

paksaan dan golongan yang berkuasa.Konsep sentral 

teori ini adalah kekuasaan dan wewenang.Menurut teori 

ini kekuasaan dan wewenang menempatkan individu 

pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. 

Menurut Ritzer, inti teori konflik adalah distribusi 

kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa 
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kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial 

yang sistematis.
49
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BAB III 

FENOMENA WANITA SINGLE PARENT 

DI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN 

SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Desa Kedungbanteng 

1. Letak Geografis 

Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo adalah suatu wilayah yang 

berbatasan dengan Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, 

dan Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data monografi 

Desa Kedungbanteng memiliki luas wilayah 765,79 Ha. 

Luas wilayah Desa Kedungbanteng menurut jenis tanah 

sebagian besar adalah dataran rendah dengan warna 

tanah hitam dan tekstur tanah lempungan yaitu, sawah 

390.89 Ha, kering 339.61 Ha, fasilitas umum 35.29 Ha. 

Batasan wilayah Desa Kedungbanteng Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo meliputi: 

a. Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Dukuh 

KecamatanLembeyan. 

b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Desa

 Prajegan Kecamatan Sukorejo. 

c. Sebelah timur: berbatasan dengan Desa Sukosari 

KecamatanBabadan. 

d. Sebelah barat: berbatasan dengan Desa

 Tunggur Kecamatan Lembeyan. 

 Desa ini berpenduduk sekitar 5101 jiwa.Laki-laki 2477 

jiwa dan wanita 2624 jiwa, dengan jumlah KK (kepala 

keluarga) sekitar 1437 KK. Dengan usia 0-14 tahun 

berjumlah 1819 jiwa, usia 15-49 tahun berjumlah 2034 
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jiwa, dan usia 50 tahun ke atas berjumlah 1248 jiwa. 

2. Kodisi Demografi dan Sosial  

a. SaranaPendidikan 

 

Dari hasil wawancara pribadi dengan 

kepala Desa Kedungbanteng dengan Bapak 

Sunaryo mengenai pendidikan, Beliau 

mengemukakan bahwa pendidikan di Desa 

Kedungbanteng sudah di katakan berkembang. 

Dimana Lembaga Pendidikan di Desa 

Kedungbanteng terdiri dari TK 2 Lembaga 

SD/MI 4 Lembaga  dan TPQ 4  Lembaga. 

Mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa 

Kedungbanteng meliputi: 

1) Buta huruf terdiri dari 0orang 

2) Tidak tamat SD terdiri dari 651orang 

3) Tamat SD terdiri dari 1852orang 

4) Tamat SLTP terdiri dari 1280orang 

5) Tamat SLTA terdiri dari 1362orang 

6) Tamat perguruan tinggi terdiri dari 56orang. 

b. Sarana Ibadah 

Mayoritas di desa ini hampir 5113 orang 

memeluk agama Islam yang terdiri dari 2447 

orang laki-laki dan 2666 orang perempuan, 

selain itu juga sekitar 14 orang memeluk agama 

Kristen yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 8 

orang perempuan. Sehingga hampir seluruhnya 

kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut 

lebih mengarah pada unsur keagamaan 
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misalnya setiap tahun mengadakan kegiatan 

Maulud Nabi di bulan Rabi’ul Awal, Isra’ Mi’raj di 

bulan Rajabiyah, dan untuk sehari-hari biasanya 

bapak-bapak mengadakan yasinan, begitu juga 

para ibu-ibu dengan waktu yangberbeda. 

Prasarana dan peribadatan di Desa 

Kedungbanteng ini berjumlah 9 (sembilan) 

masjid, dan jumlah langgar atau mushola atau 

surau 23 (dua tiga)bangunan.  

c. Keadaan Sosial 

Kehidupan sosial Desa Kedungbanteng 

perspektif sosial, sebagian besar dari masyarakat 

Jawa merupakan masyarakat asli, yaitu kelompok 

orang atau masyarakat yang dibesarkan dalam 

lingkungan sosial budaya jawa  serta menghayati 

dan menggunakan norma-norma Jawa. Desa yang 

bermayoritas muslim ini selalu mengedepankan 

kebersamaan antar masyarakat. Kesadaran 

masyarakat Desa Kedungbanteng untuk melakukan 

penggalian dan pengembangan kembali nilai- nilai 

sosial tetap ada sampai sekarang. 

d. Keadaan Ekonimi 

Potensi ekonomi Desa Kedungbanteng yang 

utama adalah sektor pertanian, karena mayoritas 

penduduknya adalah petani dan buruh tani yang 

didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di 

wilayah Kedungbanteng. Sedangkan sektor lainnya  

adalah perdagangan dan homeindustry. Selain itu di 

desa ini banyak terdapat TKW/TKI ke luar 
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negeri.Dari sektor ini memberikan dampak yang 

besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat 

karena hasil pertanian yang menjadi penghasilan 

utama mengalami kesulitan dalam beberapa tahun 

terakhir.Banyak suami-suami yang pergi menjadi 

TKI diluar negeri karena kebutuhan yang tidak 

mampu tercukupi saat bekerja di rumah. 

Ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi sebuah keluarga.Peran mencari nafkah 

merupakan peran seorang ayah.Namun menjadi 

wanita single parent mewajibkan mereka untuk 

menjalankan peran ayah dalam dalam mencari 

nafkah untuk keluarga. 

Sejauh yang peneliti amati tentang kondisi 

sosial/ekonomi keluarga single parent di Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo bermacam-macam, akan tetapi pada 

umumnya berada dikelas menengah kebawah.Ada 

yang menjadi petani, pedagang, dan menjadi 

pembantu rumah tangga.Namun mayoritas dari 

mereka mempunyai usaha sendiri. 

e. Keadaan Budaya 

Kehidupan budaya  Desa Kedungbanteng 

selalu menjaga tradisi dan budaya leluhur mereka, 

tradisi itu antara lain. 

1)  Maulud Nabi: Maulud Nabi merupakan tradisi 

yang sudah kental di Desa Kedungbanteng. 

Pada tanggal 12 Rabi’ul Awal masyarakat ini 

sering memperingati hari lahir Nabi Besar 

Muhammad SAW, sebagai hari besar. Tradisi 
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ini dilaksanakan dengan cara bergotong 

royong. 

2)  Tujuh Bulanan: Tradisi ini merupakan salah 

satu kebiasaan masyarakat Desa 

Kedungbanteng  yang dilakukan untuk calon 

ibu (hamil). Tradisi ini diadakan sebagai rasa 

syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan karunia-Nya.   

3) Khataman Quran: Tradisi ini dilaksanakan 

dengan cara membaca, menelaah kitab suci Al-

quran yang biasanya dilaksanakan dalam 

pengajian di masjid. Khataman ini biasa juga 

sering dilaksanakan pada Bulan Ramadhan 

seusai sholat tarawih. 

4) Kasidah: Merupakan seni suara yang 

bernafaskan Islam. Kesenian ini dilaksanakan 

apabila diadakannya acara seperti pengajian 

atau pernikahan dengan melantunkan lagu 

bernuansa Islam.                      

f. LembagaKemasyarakatan 

Keadaan lembaga desa dan lembaga 

sosial yang ada di Desa Kedungbanteng 

berfungsi sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Adapun Lembaga Kemasyarakatan 

dan Lembaga Sosial yang ada di Desa 

Kedungbanteng adalah sebagai berikut: LKD, 

PKK, KarangTaruna, Kelompok UP2KPKK, 

KelompokTani, Hansip, Kelompok 

Pengajian/Yasinan tiaprt/rw, Forum 
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Komunikasi Pembangunan(FKM). 

 

3. Struktur Pemerintahan 

Struktur Pemerintahan Desan Kedungbanteng 

meliputi: 

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN KETERANGAN 

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah 

Desa/Kelurahan 

 

Dasar Hukum Pembentukan BPD Perda 

Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan 0 Orang 

Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan 17 Unit Kerja 

Kepala Desa/Lurah Ada 

Sekretaris Desa/Kelurahan Ada 

Kepala Urusan Pemerintahan Ada-Aktif 

Kepala Urusan Pembangunan Tidak Ada 

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tidak Ada 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Ada-Aktif 

Kepala Urusan Umum Tidak Ada 

Kepala Urusan Keuangan Ada-Aktif 
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Jumlah Staf 2 Orang 

Kepala Dusun/Lingkungan Sekuwung Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan Kalipucang Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan Krajan Aktif 

Kepala Dusun/Lingkungan Tambang Aktif 

  Tabel. 1.1. Staf Pemerintahan Desa 

Tingkat Pendidikan Aparat Desa / 

Kelurahan 

Keterangan 

Keapala Desa/ Lurah SLTA 

Sekertaris Desa/ Kelurahan S1 

Kepala Urusan Pemerintahan SLTA 

Kepala Urusan Pembangunan SLTA 

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat SLTA 

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat SLTA 

Kepala Urusan Umum SLTA 

Kepala Urusan Keuangan SLTP 

Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Staf Pemerintahan Desa 
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B. Profil Single Parent 

Berikut data single parent di Desa Kedungbanteng 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo: 

1. Ibu Katmini 

Ibu Katmini beramalat di RT 01/ RW 01 Desa 

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo.Ibu Katmini telah bercerai dengan suaminya 

semenjak 13 tahun yang lalu.Sejak anaknya masih di 

dalam kandungan Ibu Katmini ditinggal oleh 

suaminya.Setelah melahirkan Ibu Katmini sempat 

mencari suaminya ke rumah orang tua suaminya, tapi 

ternyata suaminya sudah menikah lagi. Setelah 

bercarai dengan suaminya, ibu Katmini ikut orang 

tuanya yang sudah tua, sehingga dia juga harus 

menanggung biaya hidup orang tuanya Ibu Katmini 

terbiasa mengasuh dan mendidik anaknya sejak kecil 

tanpa suami. Ibu Katmini berusia 39 tahun.Ibu 

Katmini hanya mempunyai satu orang anak 

perempuan.Anak ibu Katmini sekarang sudah duduk 

di bangku SMP.Status sosial ibu Katmini termasuk 

golongan menengah karena ibu Katmini seorang 

pedagang pakaian di pasar.
50

 

2. Ibu Tatik Sri 

Ibu Tatik Sri  beramalat di RT 05/ RW 02 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Ibu Tatik Sri Lestari bercerai dengan suaminya 6 

tahun yang lalu, Ibu Tatik bercerai karena masalah 

pribadi (informan tidak memberitahu alasan mereka 
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bercerai, informan tampak  tidak mau mengungkit 

masa lalunya). Ibu Tatik Sri Lestari saat ini berusia 42 

tahun.Ibu Tatik Sri Lestari tinggal bersama dengan 

orang tuanya.Dari pernikahannya dia mempunyai satu 

anak perempuan. Anak beliau sudah lulus dari SMA. 

Sebelum bercerai ibu Tatik hanya seorang ibu rumah 

tangga, penghasilan di dapat hanya dari 

suaminya.Setelah bercerai ibu tatik sempat menjadi 

TKW dan sekarang dia bekerja sebagai pedagang 

minuman herbal.
51

 

3. Ibu Nanik Setyorini 

Ibu Nanik Setyorini  beramalat di RT 02/ RW 

04 Desa Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Ibu Nanik Setyorini bercerai dari suaminya 

6 tahun yang lalu karena suaminya sering keluar 

malam, dan tidak peduli dengan keluarganya.Dulu ibu 

Nanik Setyorini adalah seorang TKW, dan suaminya 

sering menghambur-hamburkan uang yang dikirim 

oleh ibu Nanik Setyorini.Ibu Nanik Setyorini berusia 

39 tahun. Ibu Nanik mempunyai 1 orang anak 

perempuan yang  berumur 15 tahun. Sekarang Ibu 

Nanik Setyorini membuka usaha ketering dan warung 

dawet.Usaha itu di bangun sejak bercerai dari 

suaminya.
52

 

4. Ibu Yayuk 

Ibu Yayuk beramalat di RT 07/ RW 04 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten 
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Ponorogo.Ibu Yayuk bercerai dengan suaminya 3 

tahun yang lalu, sebenarnya ibu Yayuk belum 

bercerai, berhubung suami ibu Yayuk menjadi TKI 

dan tidak memberi kabar maupun mengirim uang. 

Sekarang Ibu Yayuk berusia 34 tahun.Ibu Yayuk 

memiliki satu orang anak yaitu laki-laki yang masih 

berumur 10 tahun.Status sosial Ibu Yayuk dulu 

termasuk kedalam kategori menengah karena ibu 

yayuk sendiri adalah TKW.Dia pulang karena 

suaminya yang pergi keluar negeri menjadi TKI.  

Sepeninggal suaminya  Ibu yayuk harus pulang ke 

Indonesia untuk merawat anaknya. Setelah suami Ibu 

Yayuk menjadi TKI, kehidupan keluarga ibu Yayuk 

berubah drastis karena suaminya tidak pernah 

mengirimkan uang untuk ibu Yayuk maupun 

anaknya.Sekarang ibu Yayuk dan anaknya hanya bisa 

mengandalkan ibu Yayuk saja yang bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga di desanya.
53

 

5. Ibu Hariyani Komariah 

Ibu Hariyani Komariah beramalat di RT 07/ RW 

02 Desa Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. Ibu Hariyani Komariah bercerai  dari 

suaminya 3 tahun yang lalu, karena suaminya pergi 

dari rumah karena mempunyai hutang banyak. Ibu 

Hariyani Komariah berusia 37 tahun, ibu Hariyani 

Komariah memiliki dua orang anak, yaitu anak laki-

laki berumur 15 tahun dan anak perempuan berusia 10 

tahun. Untuk memenuhi kebutuhannya ibu Hariyani 
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Komariah juga memiliki sawah yang dikelola oleh 

orang lain. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari 

ibu Hariyani bekerja sebagai pembantu rumah 

tangga.
54

 

6. Ibu Tumpi 

Ibu Tumpi beramalat di RT 03/ RW 03 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Suami Ibu Tumpi meninggal dunia karena sakit 5 

tahun yang lalu, Ibu Tumpi berusia 40 tahun, beliau 

mempunyai 3 orang anak laki-laki, yang pertama 

masih kuliah, yang kedua masih SMA dan yang ketiga 

masih SD. Status sosial keluarga ibu Tumpi termasuk 

kedalam golongan kelas menengah keatas. Ibu Tumpi 

mempunyai usaha toko Pertanian.Usaha tersebut 

dibangun sejak masih bersama suaminya.Pada saat 

bersama suaminya, ibu Tumpi tidak bekerja karena 

semua kebutuhan dipenuhi oleh suaminya.Sehingga 

ibu Tumpi hanya fokus pada urusan rumah tangga dan 

anak saja.Setelah suaminya meninggal dimulailah 

kehidupan yang berbeda karena yang tadinya Ibu 

Tumpi hanya mengurus urusan rumah tangga dan anak 

saja, maka sekarang ibu Tumpi harus mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya 

sekolah anak-anaknya.akan tetapi semua kebutuhan 

sehari-hari dan biaya sekolah anaknya tidak 

mengalami kesulitan.
55
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7. Ibu Parmi 

Ibu Parmi beramalat di RT 09/ RW 03 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo.Ibu parmi bercerai dengan suaminya 10 

tahun yang lalu karena suaminya merantau tidak 

memberi kabar dan tidak pernah pulang.Ibu parmi 

mempunyai toko yang lumayan besar, sehingga dia 

mampu menghidupi keluarganya.Ibu parmi berusia 45 

tahun.Ibu parmi mempunyai 2 orang anak laki-

laki.Yang pertama sudah bekerja sehingga bisa 

membantu perekonomian keluarga dan yang kedua 

masih duduk di bangku SMA.
56

 

8. Ibu Sulastri 

Ibu Parmi beramalat di RT 09/ RW 04 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo.Ibu Sulastri bercerai dengan suaminya sejak 

5 tahun yang lalu.Ibu Sulastri berusia 35 tahun, suami 

ibu sulastri tidak pernah memberikan nafkah kepada 

ibu sulastri dan anaknya, suaminya tidak pernah 

bekerja, dan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu 

sulastri.Waktu itu Ibu Sulastri bekerja sebagai penjahit 

di salah satu toko jahit.Beliau tinggal bersama 

orangtuanya.Ibu sulastri mempunyai 2 orang anak, 

anak pertama berumur 12 tahun dan anak kedua 

berumur 10 tahun.Setelah bercerai beliau sempat 

menjadi TKW.Dan sekarang dia sudah mempunyai 
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toko jahit sendiri.Sehingga beliau bisa mencukupi 

kebutuhannya dan anak-anaknya.
57

 

9. Ibu Nur 

Ibu Nur beramalat di RT 02/ RW 04 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten Ponorogo.Ibu 

Nur bercerai dengan suaminya sejak 3 tahun yang lalu, 

rumah tangga ibu Nur sudah goyang sejak anak mereka 

berusia 10 tahun yang lalu.Ibu Nur berusaha untuk 

memperbaiki rumah tangganya.Akan tetapi suaminya 

tidak berusaha untuk merubah sikap terhadap ibu 

Nur.Suami ibu Nur sering mabuk-mabukan.Sekarang 

ibu Nur berusia 45 tahun, ibu Nur tampak terlihat masih 

muda dan terlihat masih berumur 39 tahun.Dalam 

pernikahannya ibu Nur mempunyai 1 anak yang 

sekarang sudah berusia 23 tahun.Sejak kecil anaknya 

diasuh oleh orang tua ibu Nur.Ibu Nur bekerja sebagai 

TKW sejak anaknya berumur 4 Tahun.Sekarang ibu 

Nur mengandalkan penghasilan dari sawah yang beliau 

miliki.
58

 

10. Ibu Sriatin 

Ibu Sriatin beramalat di RT 08/ RW 04 Desa 

Kedungbanteng Kec Sukorejo Kabupaten Ponorogo.Ibu 

Sriatin bercerai dengan suaminya semenjak 4 tahun 

yang lalu, ibu Sriatin tidak memberi tau alasan kenapa 

dia bercerai dengan suaminya.Ibu Sriatin sebenarnya 

tidak menginginkan perceraian tersebut, karena beliau 

masih memikirkan anaknya yang masih kecil.Akan 
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tetapi karena sebuah masalah informan akhirnya 

menggugat cerai suaminya (informan tampak malu dan 

sedikit tertutup).Sekarang ibu Sriatin berusia 35 

tahun.Ibu sriatin mempunyai satu orang anak 

perempuan berumur 15 tahun.Anaknya di asuh oleh 

orang tuanya sejak anaknya berumur 4 tahun.Sebelum 

bercerai ibu Sriatin adalah seorang TKW.Setelah 

bercerai dengan suaminya ibu Sriatin memutuskan 

untuk pulang dan membuka toko sembako dirumah.
59

 

 

C. Alasan Menjadi Single Parent 

Beberapa alasan wanita single parent memutuskan 

untuk tidak menikah lagisebagai berikut: 

1. Faktor Psikologis 

Alasan psikologis adalah berbagai dorongan yang 

berasal dari dalam individu.Psikologis menjadi salah 

satu alasan utama sesorang mengambil sikap menjadi 

single parent meskipun sebenarnya menjadi single 

parent tidak mudah.Menjadi single parent memiliki 

banyak tekanan dari dalam dan dari luar.Kehidupan 

sebagai single parent tentu tidak mudah.dan ini tentu 

berdampak pada anak yang diasuh. Membagi waktu 

antara bekerja dan mengasuh serta memperhatikan anak 

bukanlah pekerjaan gampang.Dan oleh karena itu, tidak 

sedikit dan anak keluarga single parent yang gagal.Baik 

dan segi pendidikan maupun dan segi sosial.
60
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Salah satu pertimbangan psikologissingle parent 

tidak segera menikah adalah trauma dengan pernikahan 

sebelumnya. Perasaan trauma pada umumnya tidak 

hanya  karena perceraian biasa tetapi juga perceraiaan 

melibatkan kekerasan yang terjadi di dalam rumah 

tangga.  Trauma perceraian yang sebelumya membuat 

wanita single parent memilih berfikir beberapa kali bila 

ada yang mengajak untuk menikah kembali. Kawatir 

akan kembali terjadi perceraian menjadi alasan utama, 

sehingga membuat upaya mandiri untuk hidup sendiri 

dan mengelola keluarga.  

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Nanik 

Setyorini sebagai berikut: 

“Pertimbangan utama untuk tidak menikah lagi adalah 

tauma psikis. Keadaan yang terjadi sebelumnya 

memberikan dampak negatif dalam memandang 

pernikahan dan rumah tangga. Ketakutan akan kondisi 

rumah tangga dan trauma perceraian. Hal lain yang 

menjadi pertimbangan adalah pandangan negative dari 

para tetangga .”
61

 

Berdasarkan keterangan dari responden lain, 

kondisi single parent  yang merasa mampu mandiri dan 

merasa nyaman untuk mencukupi segala kebutuhan 

keluarga mereka, mereka merasa mampu menjalankan 

peran ganda sebagai ayah dan ibu sekaligus bagi anak-

anak mereka. Terdapat kekawatiran akan adanya 

gangguan psikologis anak bila sang ibu memutuskan 

menikah kembali. Anak merasa kwatir jika ibunya 
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menikah kembali, kasih sayang ibunya akan terbagi. 

Hubungan dengan ayah baru juga membuat anak tidak 

merasa nyaman dengan keluarga karena merupakan 

orang lain yang masuk dalam keluarga. Begitu juga 

pernyataan Ibu Tumpi, yang lebih merasa nyaman 

menjadi single parent. 

“Untuk menikah lagi mungkin menjadi pertimbangan 

jangka panjang. Kondisi saat ini memungkinkan saya 

untuk mengatur keadaan keluarga secara mandiri.Secara 

ekonomi masih mampu untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara utuh.Kondisi psikologis anak menjadi 

pertimbangan kedua dalam memutuskan untuk menikah 

kembali. Terdapat kekawatiran akan terjadi gangguan 

psikologis anak jika saya menikah kembali ”
62

 

Keterangan yang sama  diungkapkan oleh ibu 

Parmi tentang alasan untuk tidak menikah kembali: 

“Trauma perceraian yang sebelumya membuat 

saya memilih berfikir beberapa kali bila ada yang 

mengajak untuk menikah kembali. Kawatir akan 

kembali terjadi perceraian menjadi alasan utama, 

sehingga membuat upaya mandiri untuk hidup sendiri 

dan mengelola keluarga. Kondisi sekarang yang 

berjalan mulai stabil dan anak sudah mulai bisa 

menerima keadaan dengan baik.Permintaan anak juga 

menjadi alasan untuk tidak menikah kembali. Anak 

merasa kwatir jika ibunya menikah kembali, kasih 

sayang ibunya akan terbagi. Hubungan dengan ayah 

baru juga membuat anak tidak merasa nyaman dengan 
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keluarga karena merupakan orang lain yang masuk 

dalam keluarga.”
63

 

Begitu juga ibu Tatik Sri yang memutuskan tidak 

menikah lagi karena merasa nyaman dengan 

kesendiriannya. Alasan lain yaitu mereka ingin hidup 

bebas dengan anak-anak mereka karena ada pembatasan 

dalam hidup seseorang jika sudah terikat dengan sebuah 

perkawinan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi 

logis dari pernikahan tersebut. Jika pernikahan yang 

dibangun tidak memberikan rasa nyaman seperti yang 

diharapkan dan dibayangkan,  menjadi single parent 

menurut mereka menjadi pilihan terbaik. Sesuai dengan 

pernyataan Ibu Yayuk: 

“Sebenarnya ada keinginan untuk kembali menikah, 

tetapi jika kemudian bercerai kembali membuat saya 

takut untuk memutuskan menikah kembali. Kondisi 

sekarang sudah cukup membuat kehidupan terasa 

nyaman dan semua keluarga sudah mampu untuk 

menerima keadaan.”
64

 

 

2. Faktor Anak 

Faktor anak merupakan salah satu alasan utama 

seorang perempuan rela untuk tidak menikah 

lagi.Wanita single parent lebih memilih fokus mendidik 

dan membesarkan anak-anaknya, karena jika ia 

menikah dikhawatirkan anak-anaknya akan tumbuh 

tanpa merasakan kasih sayang dari orang tuanya. 
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Wanita single parent yang memiliki keinginan 

untuk menikah lagi dengan berbagai pertimbangan 

antara lain ekonomi, psikologis dan rasa aman. Alasan 

utama hal itu tidak dapat terlaksana adalah permintaan 

dari anak.Anak menginginkan untuk menjaganya 

sepenuh hati, menjadi tauladan serta membuat anak 

tetap yakin pada keluarganya.Kasus kenalan anak 

banyak terjadi dalam keluarga yang bukan orang tua 

asli karena kurangnya penerimaan anak terhadap 

ayahnya atau dia memang ingin hidup saja dengan 

ibunya.Keadaan bisa memahami hal ini karena itu 

merupakan hak anak untuk hidup normal meskipun 

ayah dan ibunya tidak bersama dalam satu keluarga.  

Hal ini sesuai dengan penuturan ibu Hariyani  

“Menikah lagi merupakan sebuah pilihan bagi seorang 

janda, tetapi prioritas dalam hidup harus ditentukan dari 

awal. Saat ini merawat dan membesarkan anak 

merupakan prioritas dalam hidup saya.Saya tidak ingin 

anak merasakan akibat dari masalah orang tua. Mereka 

harus mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang 

baik agar mereka saat dewasa memahami keadaan 

ibunya sebagai single parent.”
65

 

Pertimbangan lain dalam memilih untuk menikah 

lagi adalah penerimaan orang lain dalam keluarga 

sebagai seorang ayah. Seorang anak merupakan subjek 

yang paling merasakan perbedaan dalam keluarga 

barunya.Hal ini dipengaruhi sugesti dan opini 

masyarakat yang berkembang bahwa orang tua tiri tidak 
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akan bisa mencintai dengan tulus, seperti tulusnya kasih 

sayang orang tua kandung. 

Meskipun keadaan di atas belum bisa dibuktikan 

secara valid, tetapi teori tersebut sudah terlanjur 

menjadi stigma dalam masyarakat. Jika orangtua 

kandung sangat menyayangi anaknya dengan tulus 

sedangkan orangtua tiri tidak bisa mencintai anak-anak 

tiri dengan sama tulusnya. Hal ini sesuai dengan 

keterangan Ibu Katmini yang anaknya tidak setuju 

kalau Ibu nya akan menikah lagi. 

“Secara pribadi saya memiliki keinginan untuk menikah 

lagi dengan berbagai pertimbangan antara lain ekonomi, 

psikologis dan rasa aman. Alasan utama hal itu tidak 

dapat terlaksana adalah permintaan dari anak.Anak 

menginginkan saya untuk menjaganya sepenuh hati, 

menjadi tauladan serta membuat anak tetap yakin pada 

keluarganya.Kasus kenalan anak banyak terjadi dalam 

keluarga yang bukan orang tua asli karena kurangnya 

penerimaan anak terhadap ayahnya atau dia memang 

ingin hidup saja dengan ibunya. Saya bisa memahami 

hal ini karena itu merupakan hak anak untuk hidup 

normal meskipun ayah dan ibunya tidak bersama dalam 

satu keluarga”
66

 

Keterangan serupa disampaikan oleh  Ibu Sriatin 

bahwa demi menjaga anaknya tetap merasakan kasih 

sayang dan merasa tenang dalam rumah untuk 

memastikan pertumbuhan anaknya:  
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“Pernikahan kembali sudah saya anggap sebagai rencana 

awal saja dalam menjalani kehidupan.Rencana untuk 

menikah lagi sempat menjadi prioritas setelah saya 

bercerai. Saat anak semakin tumbuh besar dan 

membutuhkan kasih sayang yang tidak hanya materi, 

saya berfikir bahwa menikah kembali akan membuat 

kondisi yang tenang menjadi kembali keruh di awal. 

Pihak anak juga mengaku lebih nyaman bila hidup 

dengan ibunya, merasa lebih senang dari pada hidup 

dengan orang tua tiri.Secara pemahaman mereka juga 

sudah mampu untuk menerima keadaan Ibunya”.
67

 

Keluarga berusaha mempersiapkan bekal 

selengkap-lengkapnya kepada anak dengan 

memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, 

cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat 

serta mempelajari peranan yang diharapkan akan 

dijalankan mereka. Dengan demikian, sosialisasi berarti 

melakukan proses pembelajaran terhadap seorang anak. 

Belajar tidak selalu diartikan sebagai suatu aktivitas 

yang sifatnya semata-mata intelektual, tetapi juga 

mencakup hal lain, yaitu pengamatan. Melalui proses 

belajar mengajar dalam keluarga, anak mengetahui 

bagaimana cara berfikir dari kelompok itu.Membentuk 

norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat 

pengembangan masing-masing.serta meneruskan nilai-

nilai budaya keluarga.
68

 

3. Faktor Pendamping  
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Faktor ketiga yang menyebabkan seorang single 

parent tidak menikah lagi adalah faktor 

pendamping.Meskipun keinginan untuk menikah 

kembali sudah mendapat restu dari anak dan sudah 

mampu untuk menghilangkan trauma psikologis pasca 

perceraian, tetapi untuk menemukan pendamping yang 

mampu menerima keadaan keluarganya, latar belakang 

hidupnya dan keadaan sosialnya juga tidak mudah.Pada 

beberapa kasus, si pelamar sudah bersedia untuk 

menerima untuk menerima si janda dengan anaknya, 

tapi si janda belum yakin dan masih teringat si suami 

awal. 

Mencari pendamping hidup kedua tidak semudah 

menikah pertama kali.Banyak hal yang menjadi 

pertimbangan, meskipun anak sudah 

mengizinkan.Sosok yang benar- benar mau menerima 

anak sebagai anak kandungnya tidak mudah karena 

memang berbeda.Kebanyakan hanya mau dengan 

ibunya tapi tidak bisa akrab dengan anaknya. 

Hal ini yang dialami oleh Ibu Nur: 

“Sebenarnya anak sudah mengizinkan untuk menikah lagi 

dan saya juga sudah siap untuk menikah lagi, tapi 

menemukan lelaki yang mau menerima semua keadaan 

saya secara utuh tidak mudah.Kalaupun ada terkadang 

tidak sesuai dengan prinsip keluarga.”
69

 

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu 

Sulastri yang mengalami keadaan yang serupa: 
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“Mencari pendamping hidup kedua tidak semudah menikah 

pertama kali.Banyak hal yang menjadi pertimbangan, 

meskipun anak sudah mengizinkan.Sosok yang benar-

benar mau menerima anak sebagai anak kandungnya 

tidak mudah karena memang berbeda.Kebanyakan 

hanya mau dengan ibunya tapi tidak bisa akrab dengan 

anaknya.”
70

 

 

D. Peran Ganda Wanita Single Parent 

Pada fenomena wanita single parent, peran ganda 

tersebut lebih berat jika yang mengalaminya adalah 

seorang wanita. Dia harus bisa menyesuaikan diri dalam 

menjalankan peran ganda tersebut, yaitu peran ibu sebagai 

ibu rumah tangga dan peran ayah sebagai pencari nafkah 

utama.Sebagai single parent, wanita harus mampu 

mengkobinasikan dengan baik antara peran domestik dan 

publik. 

1. PeranDomestik 

a. Mengurus Rumah Tangga 

Peran domestik seorang wanita single 

parentadalah pengaturan dan pengelolaan rumah 

tangga agar mampu berlangsung dengan cukup. 

Keadaan ini memaksa wanita untuk melakukan 

tugas ayah dan ibu dalam rumah secara bersamaan. 

Hal ini seperti  yang di ungkapkan oleh ibu Parmi. 

“ Kegiatan sebagai single parent itu memang sangat 

padat. Mulai bangun tidur sampai berangkat ke 

toko pekerjaan rumah dilaksanakan secara 
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begantian. Selain itu ada kegiatan wajib dirumah 

yaitu masak, menyapu, mencuci, mengurus orang 

tua saya yang sudah tua. Hal lain yang membantu 

pekerjaan rumah adalah anak saya.
71

 

Saat melakukan wawancara, peneliti melihat Ibu 

Parmi sedang menjaga toko seorang diri sambil 

sesekali melayani pembeli yang datang.Saat 

pembeli telah pergi, ibu Parmi menata kembali 

dagangan dan menyapu sekitar toko. Saat di ajak 

kebelakang, peneliti melihat ibu Parmi sedang 

memasak sayur sop untuk anaknya yang akan 

segera pulang sekolah.
72

 

Meskipun mengurus rumah tangga 

membutuhkan tenaga dan waktu sangat banyak, 

tetapi kegiatan ini sudah menjadi rutinitas setiap 

hari.Peran mengurus rumah tangga di rasakan tidak 

begitu berat oleh sebagian wanita single parent 

karena hal tersebut sudah terbiasa mereka jalani 

semenjak sebelum menikah. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Sutiyatin. 

“Kegiatan mengurus rumah tangga menjadi hal wajib 

yangdilakukan setiap hari. Kegiatan ini menyita 

banyak waktu dan tenaga tetapi kalau masalah 

urusan rumah seperti masak, membersihkan rumah 

tidak  begitu berat , karena ya sudah menjadi 

kebiasaan saya sejak dulu”.
73
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b. Mengurus Anak 

Perempuan single parentdi Sukorejo 

membesarkan anak seorang diri (tanpa suami) 

adalah hal yang lazim terjadi. Salah satu pernyataan 

dari Yayuk yang membesarkan anak-anaknya 

sendiri, ketika suaminya pergi menjadi TKI 

anaknya masih berumur 6 tahun. 

“Saya membesarkan anak sendirian karena sampai saat 

ini suami saya tidak pernah mengirimi uang 

sebagai nafkah keluarga, bahkan keberadaannya 

sampai sekarang tidak kami ketahui. Setiap pagi 

saya mengngurus anak, setelah anak pergi sekolah 

saya baru pergi ke rumah tetangga saya, saya 

pulang jam 4 sore dan  masih bisa ngurus anak 

juga. Selain peran memberi nafkah kepada anak, 

saya juga memberikan pembelajaran karakter 

kepada anak.Mengenalkan mereka pada agama, 

sifat-sifat laki- laki serta mengajrakan nilai sosial 

kepada anak.Tugas seorang suami dan istri saya 

lakukan bersamaan”.
74

 

Pada saat melakukan wawancara, peneliti 

melihat ibu Yayuk sedang menyuapi anaknya yang 

masih berumur 10 tahun.Beliau baru saja pulang 

dari rumah tetangga tempatnya bekerja.Biasanya 

beliau pulang sore karena harus mengurus anaknya 

yang baru pulang dari madrasah diniyah dan sambil 

menyuapi makan.
75
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Tidak mudah menjalankan peran ganda oleh 

seorang wanita, mereka harus mencari nafkah serta 

harus mengurus anak-anaknya. Kebanyakan 

mereka memilih untuk bekerja disekitar rumah agar 

mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang 

ibu serta mencari nafkah untuk keluarganya. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Nanik. 

“Keahlian saya adalah memasak, maka saya buat 

jajajan saya titipin sekolah-sekolah, saya juga buka 

warung dawet dan juga menerima pesanan. Untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi, meskipun 

penghasilannya tidak banyak tapi saya bisa 

menjaga anak-anak agar saya selalu dekat dengan 

anak-anak. Saya menyadari kebutuhan anak tidak 

hanya materi tetapi juga kasih saying, pendidikan 

moral serta nilai- nilai agama.Semua hal itu yang 

berusaha saya berikan secara utuh kepada anak 

agar dia tidak merasa sendirian.”
76

 

Perempuan single parentharus berusaha keras 

agar anak tidak kehilangan figur kasih sayang 

seorang ayah,  Seperti halnya ibu Katmini yang 

selalu menanamkan kepada anak-anaknya untuk 

selalu berkomunikasi saat terdapat permasalahan. 

Dengan menjaga komunikasi dalam keluarga, serta 

mengarahkan anak-anak agar mereka dewasa dapat 

ikut berperan dalam keluarga, dengan begitu 

mereka belajar dalam bersikap. 
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“Meskipun saya membesarkan anak saya sendirian, 

saya tidak ingin anak saya kekurangan kasih 

sayang seorang bapak. beruntung ada orang tua 

saya juga yang ikut merawat anak saya, waktu saya 

tinggal ke pasar. Saya dekat sekali dengan anak 

saya dan  anak saya selalu cerita kalau ada masalah 

di sekolahan atau apapun kejadian yang dia alami 

di sekolahan, meskipun saya tiap hari juga harus 

pergi ke pasar tapi saya selalu punya waktu khusus 

untuk berbicara  dengan anak, jadi anak saya tidak 

merasa kesepian.”
77

 

Pada saat melakukan wawancara, peneliti 

bertemu dan melihat Ibu katmini berjualan di 

pasar.Ibu Katmini nampak baru menata 

dagangannya, menurut keterangan ibu katmini, 

beliau berangkat ke pasar setelah urusan rumah 

selesai termasuk mengantar anak ke sekolah. Ibu 

Katmini selalu mengurus semua kebituhan anaknya 

sendirian, tanpa bantuan siapapun, meskipun ia 

tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun untuk 

masalah dengan anak, ibu Katmini selalu 

melakukannya sendiri.
78

 

Meskipun pengasuhan anak yang dibebankan 

kepada para wanita single parenttidak melibatkan 

sosok ayah, mereka tetap tegar dan memberikan 

pengertian kepada anaknya tentang kondisi 
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keluarganya sedikit demi sedikit.Anak merupakan 

semangat hidup bagi single parent. 

2. Peran Publik 

a. Mencari Nafkah 

Dalam sebuah keluarga terdapat peran 

masing-masing anggota keluarga, seperti peran 

seorang ayah adalah sebagai pencari nafkah, 

pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman. 

Sedangkan peran seorang ibu adalah sebagai 

pengurus rumah tangga, pengasuh pendidik dan 

juga pencari tambahan pendapatan keluarga. 

Keluarga dengan satu kepala keluarga atau lebih 

di kenal dengan keluarga single 

parentmenjalankan dua peran sekaligus, yaitu 

sebagai kepala keluarga dan mengurus rumah 

tangga. 

Salah satu pernyataan dari Hariyani, yang 

menyatakan dulunya tanggung jawab keluarga 

yang sepenuhnya dijalani oleh ayah sekarang 

tanggung jawab penuh ada padanya, Hariyani 

harus bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi keluarga. 

“Pada awalnya, saya merasa tidak siap, masih 

berfikir bagaimana menghidupi anak-anak saya, 

tidak punya kerja juga ketrampilan sementara 

anak pertama saya butuh biaya sekolah, kemudian 

ada tetangga yang menawarkan kerja jadi 

pembantu rumah tangga di rumahnya, hasilnya 

bisa buat anak sekolah dan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, sedangkan sawah saya suruh orang 
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lain yang mengolah agar bisa membantu 

kebutuhan sehari- hari.”
79

 

Pernyataan yang hampir sama juga 

diungkapkan oleh Nanik, walaupun mempunyai 

toko sembako yang sudah besar, beban keluarga 

khususnya ekonomi sangat berat dirasakan. 

“Dulu awalnya saya bingung harus melakukan 

kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada 

saat cerai anak saya mau masuk SMPbutuh biaya, 

akhirnya saya  meminjam uang saudara untuk 

buka usaha toko. Dengan bermodal keuletan, 

kelamaan bisa besar seperti sekarang ini bisa 

mencukupi kebutuhan sehari- hari anak sampai 

lulus sekolah”.
80

 

Hariyani dan Parmi  mengungkapkan 

bagaimana perjuangan dalam mencari nafkah 

demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya 

demi masa depan anak-anaknya. Sebagai wanita 

single parent harus memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, mengharuskan mereka menjadi 

tulang punggung keluarga.  

Salah satu pernyataan dari Katmini, 

berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya dengan berjualan, setelah bercerai 

dengan suaminya Katmini berjualan baju di Pasar 

Kedungbanteng. 
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“Untuk menjaga agar dapur saya tetap berasap saya 

harus berusaha lebih keras setelah bercerai dari 

suami, dengan berjualan dipasar, dengan cara itu 

saya dapat membantu mencukupi kebutuhan 

sehari-hari, sambil berjualan saya juga membuat 

tas dari. Saya juga sering dapat pesenan tas buat 

orang hajatan, jadi sambil nunggu pelanggan yang 

datang saya membuat tas anyaman itu, hasilnya 

lumayan untuk menambah biaya anak sekolah”.
81

 

Menjalankan peran single parent yang 

dipengaruhi oleh keadaan tuntutan pemenuhan 

ekonomi keluarga sehingga keadaan ini harus 

dijalani oleh perempuan single parent. Pernyataan 

yang hampir sama juga diungkapkan oleh Yayuk, 

beliau bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 

beban keluarga khususnya ekonomi sangat berat 

dirasakan. Menurut Ibu Yayuk memilih bekerja di 

luar rumah karena tidak memiliki keahlian apa-

apa, sehingga memilih menjadi pembantu rumah 

tangga.  

“Keadaan membuat saya tidak punya pilihan selain 

bekerja di luar rumah sebagai pembantu rumah 

tangga, karena kebutuhan yang paling pokok 

adalah kebutuhan ekonomi agar kebutuhan 

lainnya tercukupi”.
82

 

Lain halnya dengan Ibu Tati dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya 
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dibantu oleh anaknya yang sudah tidak bersekolah 

lagi. Anaknya hanya sekolah sampai SMA saja. 

“Dahulu setelah bercerai saya sempat jadi TKI 2 

tahun, uang saya kirim ke saudara saya untuk 

biaya sekolah anak saya, tapi kepercayaan saya 

malah disalah gunakan, akhirnya saya pulang dan 

jualan produk minuman herbal mbak, dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi saya dibantu oleh 

anak saya, sekarang anak saya sudah bekerja,  dia 

sekolahnya sampai SMA. Dia tidak mau 

melanjutkan sekolahnya, dan mau membantu saya 

karena saya juga memenuhi kebutuhan orang tua 

saya yang sudah lanjut usia.”
83

 

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga 

single parenttergantung kepada pekerjaan 

perempuan single parenttersebut. Ekonomi 

merupakan kebutuhan mendasar dalam keluarga. 

sehingga ekonomi memang sangat diperlukan dan 

dibutuhkan dalam keluarga. seperti yang di 

ungkapkan oleh ibu Nur. 

“Hal yang paling dibutuhkan dalam keluarga adalah 

ekonomi, karena dengan ekonomi yang tercukupi 

maka akan meminimalisir permasalahan, 

kebanyakan masalah yang dihadapi orang tua 

tunggal seperti saya ini kesulitan keungan”
84

 

Dalam masalah single parent, seorang ibu 

mengalami kesulitan menangani rumah tangga, 
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seperti ekonomi, pendidikan anak, gunjingan dari 

masyarakat setempat. Itu juga yang diaturkan oleh 

ibu Tatik.  

“Hambatan menjadi singgle parent itu banyak, salah 

satunya adalah gunjingan dari tetangga, ekonomi 

dan mendidik anak, tapi yang paling besar adalah 

ekonomi, karena harus memberi nafkah anak saya 

sendiri dan dahulu suami saya yang bekerja 

mencari nafkah”.
85

 

Tidak hanya itu, keseluruhan informan 

merasa kesepian karena kehilangan pasangannya. 

Pengungkapan Ibu Tumpi.  

“Semenjak suami saya meninggal, rumah terasa sepi, 

anak saya yang pertama kuliah di luar kota, anak 

saya  kedua masih SMA dan terakhir masih SD,  

kalau anak sekolah saya dirumah sendirian, 

kadang seperti orang orang linglung, kalau punya 

masalah tidak ada teman yang diajak bercerita,  

terkadang adik saya yang membantu di rumah”.
86

 

 

 

b. Peran di Masyarakat 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak 

mungkin tidak terlibat dalam proses sosialisasi. 

Beberapa hal yang dilakukan oleh seorang single 

parentdiantaranya adalah: 
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Menyapa tetangga, seperti yang dilakukan 

oleh ibu Tumpi dia selalau menyapa siapapun 

yang dikenal ketika berpapasan di jalan dengan 

ramah dan senyum yang tulus.
87

 

Ikut dalam PKK untuk menjaga hubungan 

baik sesama anggota warga daerah tertentu, 

seperti yang dilakukan oleh ibu Katmini, ia 

mengikuti kegiatan pelatihan membuat kerajinan 

tas yang ada di balai desa.  

“Kalau saya sering ikut kegiatan PKK untuk 

mengingisi waktu luang dan agar kenal dengan 

tetangga lainnya, saya dan ibu-ibu PKK juga 

membuat kerajinan tas. Selain untuk mengurangi 

beban pikiran, kegiatan ini meningkatkan moril 

saya untuk terus menjalani kehidupan”
88

 

Kegiatan lain yang rutin diikuti adalah 

hajatan tetangga dan posyandu desa. hal ini 

disampaikan oleh Ibu Hariyani 

“Saya sering kegiatan posyandu lansi untuk menjalin 

komunikasi masyarakat dan saling bertukar 

pengalaman.Hal ini membantu saya untuk tetap 

hidup dalam masyarakat.”
89

 

Kegiatan lain adalah melayat saat ada warga 

yang meninggal. Hal ini berdasarkan keterangan 

Ibu Nanik 
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“Menjenguk tetangga yang sakit atau bahkan 

memberikan bantuan materi jika orang tersebut 

datang dari keluarga kekurangan menjadi kegiatan 

rutin yang dilakukan bersama ibu- ibu di 

masyarakat”
90 

Kegiatan lain yang sering dilakukan adalah 

membantu hajatan tetangga. Hal ini berdasarkan 

keterngan Ibu Tatik 

“Membantu tetangga yang sedang mengadakan 

hajatan, seperti membantu memasak atau 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam kegiatan hajatan tersebut serta  ikut dalam 

arisan dan yasinan ibu rumah tangga sedaerah.
91

 

Dalam hal bermasyarakat, mereka juga 

mengikuti semua kegiatan yang ada di 

masyarakat, seperti yasinan, arisan takziah, 

menjenguk tetangga yang sakit, membantu 

keluarga ketika ada hajatan dll.Hal ini dilakukan 

mereka untuk menjaga silaturohmi dengan 

masyarakat sekitar, agar keberadaan mereka tidak 

dipandang sebelah mata. 

E. Nilai Keluarga Single Parent 

Dalam kehidupan sehari sehari, tentunya kita 

sebagai individu pasti melakukan suatu interaksi antara 

orang dengan orang atau antara orang dengan kelompok 

lainnya. Begitu juga dalam keluarga pasti juga melakukan 

interaksi antara satu dengan yang lainnya. 
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Di lingkungan keluarga, norma yang berlaku 

terkadang berbeda dengan keluarga yang lainnya. Hal 

tersebut dipengaruhi dari beberapa hal, seperti agama, 

suku dan budaya, dan hal-hal lainnya. Misalnya dalam hal 

keagamaan, ibu Nanik
92

 selalu mengerjakan salat 5 waktu, 

terkadang juga membaca al-Qur’an, serta mengikuti 

kegiataan keagaaman yang ada di masyarakat seperti 

yasinan dan pengajian.  

Menurut ibu Tumpi
93

 nilai keagamaan sangatlah 

penting untuk kehidupan di dunia maupun di 

akhirat.Khususnya dalam kehidupan di keluarga.Banyak 

orang bergelimang harta, tetapi hidupnya merasa tidak 

bermakna karena jauh dari agama. Pada saat yang sama 

ada orang yang hidup sederhana, tetapi merasa bahagia 

karena mengamalkan ajaran agama. Begitu pula banyak 

orang yang merasa kehidupan keluarganya tidak 

harmonis.Tetapi banyak orang juga merasa bahagia dan 

bersemangat kerja, karena keadaan keluarganya rukun. 

Ibu katmini
94

 selalu mengajarkan kepada anaknya 

untuk selalu menjalankan perintah agama dan menjauhi 

larangannya, seperti tidak boleh berbohong kepada orang 

tua, Patuh terhadap orang tua, Yakin kepada Allah. dan 

berpegang kepada Al-Quran. Dengan tidak melanggar 

norma agama maka hati kita akan tenang dan kita akan 

terhindar dari dosa. 
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Ibu Katmini juga selalu menanamkan keikhlasan 

dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan.Begitu 

juga dengan ibu Hariyani
95

 yang menjalani hidup 

sederhana, baik dalam hal sandang, pangan, dan papan. 

Adapun nilai sosial yang berlaku di suatu keluarga 

antara lain adalah  .selalu menjaga hubungan yang baik 

antara anggota keluuarga. Seperti ibu Yayuk
96

 yang 

tampak saling membantu dan saling menghormati dengan 

anak, keluarga dan masyarakat sekitarnya. 

Dengan adanya interaksi sesama anggota keluarga 

akan menumbuhkan rasa saling menyanyai satu dengan 

yang lainnya. Dengan tolong menolongakan meringankan 

beban seseorang. Dengan saling menghormati maka akan 

timbul kenyamanan dalam hidup, tidak akan terjadi 

perselisihan antar anggota keluarga.  
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BAB IV 

ANALISA TERHADAP KELUARGA SINGLE PARENT 

 

A. Peran Ganda Wanita Single Parent 

Dalam menjalankan peran dalam keluarga, seorang 

wanita single parent mempunyai tugas merangkap sebagai 

ayah dan ibu bagi anaknya.Peran domestik seorang wanita 

single parentpengaturan rumah tangga yangkegiatan ini 

seolah-olah tidak mengenal waktu dalam pelaksanaannya.  

Hal ini sesuai memang menjadi beban bagi wanita 

single parent.Fungsi ekonomis keluarga meliputi tanggung 

jawab pemenuhan nafkah keluarga. Dalam mendidik 

keluarga juga harus seimbang dengan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi.
97

 

Menurut teori struktural fungsional bahwa Setiap 

unsur sistem  memberikan sumbangan bagi terjadinya 

keseimbangan. Perubahan sosial yang terjadi akan 

menyebabkan sistem yang ada menyesuaikan terhadap 

perubahan tersebut.
98

Dalam kasus ini perubahan sosial 

yang terjadi adalah perubahan status dari seorang istri 

menjadi orng tua tunggal. Hal ini akan memicu perubahan 

fungsi sosial sesuai dengan struktur seorang wanita 

menjadi single parent untuk menggantikan fungsi suami 

sebagai pencari nafkah. Secara teori keadaan ini akan 

membuat sistem dalam keluarga tidak berjalan di satu sisi, 

tapi kemudian adapatasi terhadap keadaan ini 
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mengharuskan seorang wanita untuk melakukan semua 

tugas dalam keluarga seorang diri. 

Selain mengurus rumah, tugas seorang ibu adalah 

mendidik, dan mengarahkan anak-anak. Anak-anak dapat 

berkembang dengan baik waulaupun tanpa seorang ayah, 

namun tidak dapat dipungkiri peran seorang ayah sangat 

dibutuhkan oleh seorang anak. Tidak mudah menjalankan 

peran ganda oleh seorang wanita, mereka harus mencari 

nafkah serta harus mengurus anak-anaknya.  

Kebutuhan manusia akan kasih sayang ini 

merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi seorang 

anak. Banyak orang yang tidak menikah sungguh bahagia, 

sehat dan berguna, tetapi orang yang tidak pernah dicintai 

jarang bahagia, sehat dan berguna. Oleh karena itulah, 

kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan bisa diperankan 

oleh keluarga.
99

 

Menurut teori struktural  fungsional kualitas anak 

masa kini menentukan kualitas masa depan bangsa, atau 

dengan kata lain bahwa kualitas bangsa kelak dapat 

dipredikasi dan kualitas anak-anak masa kini. Keluarga, 

melalui pengasuhan, merupakan lembaga pendidikan 

informal yang sangat menentukan kualitas hidup anak. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa praktik 

pengasuhan mempengaruhi kualitas masa depan bangsa. 

Oleh karena teori keluarga struktural fungsional 

menempatkan fungsi cinta kasih, fungsi sosialisasi dan 

pendidikan sebagai fungsi penting keluarga dalam menjaga 
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keseimbangan sistem sosial.
100

Meskipun keadaan 

memaksa seorang single parent untuk memberikan kasih 

sayang yang menjadi kebutuhan anak, yang tidak semua 

jenis kasih sayang tidak bisa digantikan. 

Peran dan aplikasi edukasi merupakan suatu bentuk 

realisasi tanggungjawab orang tua karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak agar 

menjadi pribadi yang siap pakai di masanya..
101

Sebuah 

Keluarga merupakan tempat nyaman bagi para 

anggotanya. Fungsi ini bertujuan agar para anggota 

keluarga dapat terhindar dari hal-hal negatif.
102

 

Dalam hal bermasyarakat, mereka juga mengikuti 

semua kegiatan yang ada di masyarakat, seperti yasinan, 

arisan, takziah, menjenguk tetangga yang sakit, membantu 

keluarga ketika ada hajatan dll. Hal ini dilakukan mereka 

untuk menjaga silaturohmi dengan masyarakat sekitar, 

agar keberadaan mereka tidak dipandang sebelah mata. 

Fungsi sosialisasi menunjuk pada peranan keluarga 

dalam membentuk kepribadian anak.Membentuk norma-

norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat 

pengembangan masing-masing.serta meneruskan nilai-

nilai budaya keluarga. 

Pendekatan Teori Struktural-Fungsional berhasil 

membuktikan adanya keluarga sebagai institusi awal dan 

paling kuat dalam membimbing anak agar berperilaku baik 
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dan melindungi anak dairi perilaku menyimpang.
103

Hal ini 

menunjukan fungsi keluarga tidak hanya tempat 

berkumpul, tetapi menjadi tempat belajar pertama bagi 

seorang anak. 

Dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan 

buffer atau penyaring pengaruh teman yang negatif, orang 

tua berfungsi sebagai pelindung, dan keluarga merupakan 

institusi utama dan pertama. Hubungan yang baik antara 

orang tua dan anak akan meningkatkan keadaan psikologi 

anak dan berpengaruh pada penurunan perilaku agresif 

serta kenakalan anak. Selain itu komunikasi dalam 

keluarga yang baik berpengaruh terhadap menurunnya 

perilaku agresif dan kenakalan serta meningkatkan nilai 

pelajaran si anak.
104

 

Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima 

serangkaian status.Status dan peran terdiri dari dua 

macam, yaitu status dan peran yang ditentukan oleh 

masyarakat peran yang diperjuangkan oleh usaha-usaha 

manusia misalnya pekerjaan menjadi menteri, mahasiswa, 

dan lain sebagainya.
105

 

Dalam kontruksi masyarakat, perempuan tanpa suami 

atau single parent khususnya karena perceraian, 

mempunyai diangggap rendah di dalam masyarakat. 

Bentuk bersosial merupakan cara single parent dalam 

hidup ditengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar 
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keberadaan single parent lebih bisa diterima oleh 

masyarakat. Karena selama ini  masyarakat memandang 

single parent dengan sebelah mata. 

Wanita single parentmerupakan kepala keluarga 

dimana ia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya dan 

juga harus memenuhi kebutuhan kasih sayang 

keluarganya. Wanita single parent menghadapi 

permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

keluarga yang seharusnya mengomunikasikan dengan 

suami harus dipikir sendiri dan mencari solusi sendiri oleh 

wanita single parent. 

Maka dari pemaparan diatas, tidak bisa dipungkiri 

untuk menjadi single parent pasti mengalami banyak 

masalah. Mayoritas single parent yang penulis teliti, 

setelah putusnya perkawinan, mereka tetap mampu 

menjalankan peran ganda dalam keluarga seperti peran 

ayah mencari nafkah, mendidik anak, serta peran ibu 

seperti mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak 

mereka, serta peran mereka dalam masyarakat. Sehingga 

dapat ditarik benang merah bahwa single parent juga tetap 

bisa menjalankan fungsi keluarga seperti fungsi ekonomi, 

fungsi sosialisasi, fungsi edukasi, dan fungsi religious. 

 

B. Nilai Keluarga Single Parent 

Teori struktural fungsional beranggapan bahwa 

masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur-

unsur sistem yang berhubungan secara 

fungsional.Berhubungan secara fungsional berarti jika 

salah satu unsur sistem terganggu.maka jalannya sistem 

secara keseluruhan akan terganggu. Dalil yang berlaku 
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dalam icon ini adalah segala sesuatu yang berfungsi akan 

eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak 

berfungsi akan hilang dengan sendirinya. Setiap unsur 

sistem  memberikan sumbangan bagi terjadinya 

keseimbangan. Perubahan sosial yang terjadi akan 

menyebabkan sistem yang ada menyesuaikan terhadap 

perubahan tersebut.
106

 

Menurut teori struktural fungsional bahwa 

masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan 

seimbang bila institusi atau lembaga-lembaga yang ada 

pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas 

pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga 

nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat 

maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat 

itu sendiri. 

Setiap kehidupan pasti mengalami perubahan, 

perubahan dapat terjadi diberbagai kehidupan 

manusia.Menjadi single parent juga merupakan sebuah 

perubahan, perubahan mengenai hak dan kewajibannya 

sesuai dengan perubahan perannya.Dahulu suami yang 

harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri 

hanya membantu ekonomi keluarga.setelah bercerai wanita 

single parent harus memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri.  

Maka jelaslah bahwa tingkah laku yang timbul pada 

diri seseorang didorong oleh adanya berbagai 

kebutuhan.Di mana kebutuhan tersebut di dorong oleh 

adanya keinginan yang hendak dicapai.Sedangkan perilaku 
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yang diwujudkan tersebut merupakan alat untuk mencapai 

tujuan.Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya 

tindakan seseorang itu harus beriorentasi pada motivasi 

dan nilai yang ada dalam masyarakat.
107

 

Nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Sejalan dengan defenisi itu maka 

yang dimaksud nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, 

undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan 

lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi 

seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, 

memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, 

muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang 

kearah yang lebih kompleks.
108

 

Setiap keluarga memiliki aturan-aturan 

sendiri.Aturan dalam keluarga single parent satu berbeda 

dengan aturan keluarga single parent lainnya.beberapa 

nilai yang sering ada pada keluarga wanita single parent 

adalah: Pertama, nilai keagamaan, yang di terapkan 

dengan cara melaksanakan perintah-perintah agama, 

termasuk salat, mengaji, dna lain sebagainya. 

Menanamkan rasa ikhlass dan sabar dalam menghadapi 

hidup, serta hidup sederhana dalam hal sandang, pangan, 

papan. Kedua, nilai Sosial, misalnya dengan menjaga 

hubungan yang baik dengan sesama anggota keluarga dan 

masyarakat sekitar, Saling menolong, dan bekerja sama 

dalam segala hal. 
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Struktur dalam keluarga dapat dijadikan institusi 

keluarga sebagai sistem kesatuan dengan elemen-elemen 

utama yang saling terkait:
109

 

1. Status sosial: pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak 

sekolah dan lain-lain. Status sosial ini 

menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar 

anggota keluarga. 

2. Fungsi dan peran sosial: perangkat tingkah laku yang 

diharapkan yang diharapkan dapat memotivasi tingkah 

laku seseorang yang menduduki status sosial tertentu 

(peran Instrumental/mencari nafkah: peran emosional 

ekspresif / peemberi cinta kasih sayang). 

3. Norma sosial : peraturan yang menggambarkan 

bagaimana sebaiknya seseorang bertingkah laku dalam 

situasi tertentu.  

Interaksi harus tertanam dalam jiwa setiap anggota 

keluarga. Karena dengan berinteraksi akan membentuk 

sebuah hubungan kerjasama antara anggota keluarga 

sehingga membentuk struktur keluarga. Terjadinya 

kesenjangan struktur fungsional maka akan mengakibatkan 

hilangnya peran dan fungsi dalam keluargawanita single 

parent, sehingga norma-norma yang ada dalam keluarga 

juga ikut putus. Jadi dalam keluarga wanita single parent 

tidak lepas dari sebuah interaksi dan hubungan timbal 

balik merupakan suatu struktur yang bertujuan menekan 

keserasian, keteraturan, dan keseimbangan dalam sebuah 

keluarga.Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadi 
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wanita single parent bukanlah sebuah kendala bagi 

keluarga untuk membentuk keluarga yang serasi, teratur, 

dan seimbang. Karena dalam keluarga wanita single parent 

juga mempunyai peraturan., tanpa sebuah aturan dan 

fungsi yang dijalankan keluarga tidak akan mencapai 

sebuah kebahagiaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran ganda single parent karena disfungsi sosial 

akan menyebabkan sistem keluarga yang ada 

menyesuaikan keadaan dinamis tersebut. Peran 

menjadi single parentmengharuskan istri menjalan 

peran fungsional ibu sekaligus ayah dalam keluarga, 

serta merubah keteraturan sistem seorang ibu dalam 

keluarga menjadi lebih dinamis terhadap perubahan 

keadaan. Single parent menjalankan peran yang 

meliputi dua aspek yaitu pertama, peran domestik 

berupa mengurus rumah tangga dan mengurus anak. 

Kedua, peran publik berupa mencari nafkah dan 

peran mereka dalam masyarakat. 

2. Nilai keluarga single parent adalah dasar dalam 

menentukan sikap dan tindakan. Nilai tersebut 

berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat, yaitu: nilai agama dengan mengajarkan 

salat, mengajarkan keikhlasan dan kesabaran dalam 

menjalani kehidupan. Nilai sosial: kesederhanaan 

dalam hal sandang, pangan maupun papan, selalu 

menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. 

Setelah implementasi nilai-nilai tersebut barulah 

single parent memberikan pemaknaan keluarga 

adalah amanah yang harus dijaga. 
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B. Saran 

 Penulis memberikan saran kepada penelitian 

selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih bervariatif dengan subyek dan materi yang 

berbeda sehingga penelitiannya akan lebih 

komprehensif. 

 Bagi wanita single parent hendaknya selalu ikhlas 

dengan berbagai cobaan hidup, tetap berjuang demi 

anak-anaknya dan mengambil hikmah dari proses hidup 

yang dijalani. Wanita single parent hendaknya juga bisa 

menekankan komunikasi dan mengungkapkan 

perasaan, sehingga aspirasi dan suara anak dapat 

didengar. 

 Bagi masyarakat diharapkan bisa memberikan 

perlindungan dan perhatian bagi anak single parent. 

Memberikan dukungan moral dan spiritual yang 

menjadi kekuatan single parent dalam menjalani hidup. 

Dan tidak mengucilkan atau mempersulit dan 

menambah beban bagi single parent dan anaknya.  
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