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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dalam kehidupan 

sehari-hari di kalangan masyarakat dan hal itu berdampak pada beberapa 

sektor seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan sektor-

sektor lainnya. Hal itu juga berdampak pada proses pembelajaran di Sekolah 

yang selama pandemi ini kebanyakan dilakukan secara daring. Pembelajaran 

daring ini tentu saja membutuhkan sarana pendukung seperti Smartphone dan 

juga paket internet. Buruh yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang 

mempunyai anak yang masih sekolah tentu saja mengalami dampak ini. 

Kebutuhan pendidikan yang berbeda seperti sebelum adanya pandemi dan 

tuntutan pekerjaan membuat buruh tersebut harus mempunyai rseiliensi yang 

baik. Secara garis besar resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam 

menghadapi masalah, berada dalam tekanan dan dia mampu bertahan bahkan 

keluar dalam masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori resiliensi dan 

berlokasi di Desa Kendaldoyong Wonosalam Demak. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif, dalam pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini para informan mampu beresiliensi dalam berperan 
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sebagai buruh dan juga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. . Kemampuan 

resiliensi dari para informan sendiri juga berbeda satu sama lain seperti Ibu 

AS yang mampu mengatur emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, 

peningkatan aspek posotif. Sedangkan Ibu SU mampu mengatur emosi, 

optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, peningkatan aspek 

posotif dan ibu NN bisa mengatur emosi, pengendalian impuls, optimisme, 

peningkatan aspek posotif. 

 

Kata Kunci : Resiliensi, Buruh Perempuan, Kebutuhan Pendidikan Anak, 

Covid-19 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Munculnya wabah virus Covid-19 ini sangat menegejutkan di 

kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri 

memberlakukan pembatasan sosial dari semenjak datangnya wabah 

virus Covis-19 ini, yang pertama dulu ada PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) lalu ada PSBB transisi hingga PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga kini ada PPKM Level 4, 3, 

2 dan 11. Hal itu dilakukan guna meminimalisir penyebaran virus 

Covid-19, tentu saja hal itu berdampak pada beberapa sektor  seperti 

pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan lain sebagainya dimana tidak 

dapat dilakukan secara maksimal karena pembatasan tersebut. Seperti 

yang terjadi pada sektor pendidikan, dimana diberlakukannya belajar 

secara daring atau online dan dilaksanakan dari rumah atau jarak jauh 

ini sendiri sudah berlangsung sejak bulan maret 20202.  

Hal ini tentu saja membuat anak ataupun pelajar baik dari 

Sekolah Dasar sampai bangku perkuliahan melakukan pembelajaran 

secara online atau daring. Selain di sektor pendidikan, ada juga sektor 

ekonomi yaitu pembatasan di beberapa pabrik maupun kantor dimana 

pegawai yang masuk dibatasi yaitu hanya sekitar 50-70% dari total 

                                                             
1 Tim detikcom, “Gonta-ganti Nama Pembatasan Corona: PSBB, PPKM, PPKM 

Darurat, PPKM Level 3-4”, https://news.detik.com/berita/d-5650873/gonta-ganti-nama-

pembatasan-corona-psbb-ppkm-ppkm-darurat-ppkm-level-3-4, diakses pada tanggal 4 

Desember 2021. 

 
2 “Kemendikbud Imbau Pendidik Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah 

yang Terapkan Belajar di Rumah”, 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-

belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah, diakses pada Tanggal 9 

Maret 2021 Pukul 13.30 wib. 

https://news.detik.com/berita/d-5650873/gonta-ganti-nama-pembatasan-corona-psbb-ppkm-ppkm-darurat-ppkm-level-3-4
https://news.detik.com/berita/d-5650873/gonta-ganti-nama-pembatasan-corona-psbb-ppkm-ppkm-darurat-ppkm-level-3-4
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah
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seluruh jumlah karyawan atau biasa disebut dengan WFH (Work From 

Home). Banyaknya dampak yang disebabkan dengan adanya pandemi 

ini, hal itu membuat sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan banyak 

sektor lainnya mengalami beberapa perubahan. Seperti dengan adanya 

sistem belajar jarak jauh atau secara virtual yang sudah dilaksanakan 

selama setahun ini. Kegiatan Belajar dari Rumah atau biasa disebut 

(BDR) ini diharapkan bisa membantu dan menunjang proses 

pembelajaran jarak jauh dan juga dapat  mempermudah dalam 

penyebaran materi kepada murid agar tetap dapat menerima 

pembelajaran walaupun dilakukan dari rumah3.  

Dengan adanya proses pembelajaran dari rumah ini tentu saja 

membuat kebutuhan anak selama melaksanakan proses belajar 

berubah. Seperti dibutuhkannya Smartphone ataupun laptop guna 

mengakses pembelajaran yang sekarang dilakukan secara daring. Serta 

juga membutuhkan paket internet yang lebih karena metode 

pembelajaran dari ini terkadang guru menggunakan aplikasi zoom atau 

google meet yang biasanya menghabiskan lebih banyak paket internet. 

Dengan adanya perubahan proses pembelajaran tersebut, tentu 

saja membuat orang tua harus lebih pintar mengelola finansial 

kebutuhan pendidikan anak dan juga  pintar dalam memberikan waktu 

lebih banyak guna mendampingi anak belajar selama masa pandemi 

ini. Peran orang tua sendiri dalam mendampingi anaknya dalam masa 

pembelajaran daring ini sangatlah sentral4. 

                                                             
3 Asrilia Kurniasari1 , Fitroh Setyo Putro Pribowo2 , Deni Adi Putra, “Analisis 

Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (Bdr) Selama Pandemi Covid-19”. Jurnal 

Review Pendidikan Dasar: Vol 6, No 3, September 2020, hlm. 2. 
4 Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Fitri Andriani, Analisis Peran 

Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Obsesi : Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini Volume 5 Issue 1 (2021), hlm 242. 
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Orang tua tentu saja mempunyai kesibukan tersendiri selain 

mendampingi anak dalam belajar seperti bekerja, mengerjakan 

pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Orang tua yang bekerja tentu 

saja harus pintar dalam membagi waktu antara mendampingi anak 

belajar dengan melakukan pekerjaanya. Tekanan pekerjaan dalam 

masa pandemi dan juga pemenuhan kebutuhan anak dalam masa 

pembelajaran daring tentu saja membuat orang tua harus pintar-pintar 

mengelola keuangan dan membagi waktu dengan baik. 

Peran ibu atau perempuan sendiri dalam rumah tangga juga 

sangatlah penting selama masa pandemi ini. Apalagi ketika perempuan 

tersebut bekerja sebagai buruh dan harus serta mendampingi anak 

belajar tentu saja membuat mereka harus pintar-pintar mengelola atau 

manajemen stres mereka.  

Pandemi Covid-19 adalah bencana non alam yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kondisi kesehatan mental dan 

psikososial5. Ketahanan psikologis ibu atau perempuan rumah tangga 

yang juga bekerja sebagai buruh dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak selama masa pandemi agar bisa keluar dari tekanan 

yang ada baik dari pekerjaan maupun ketika di rumah juga sangat 

penting. Resiliensi atau yang biasa dikenal sebagai ketahanan 

psikologis sangat dibutuhkan di masa pandemi ini.  

Resiliensi sendiri adalah kemampuan suatu individu dalam 

menghadapi, menguasai keadaan, memperkuat diri, dan juga 

melakukan perubahan sehubungan dengan masalah yang sedang 

                                                             
5 Kemenkes RI.  “Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada 

Pandemi COVID-19”, https://covid19.kemkes.go.id/protokol-Covid-19/pedoman-dukungan-

kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-Covid-19, diakses Pada Tanggal 14 April 

2021 pukul 22.00 wib. 

 

https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19
https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-dukungan-kesehatan-jiwa-dan-psikososial-pada-pandemi-covid-19
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dialami6. Resiliensi adalah kondisi dimana seseorang bisa menghadapi 

dan bertahan atas tekanan yang sedang dialami dalam keterpurukan, 

mampu mengelola stres dan mampu keluar dari permasalahan tersebut.  

Ibu rumah tangga yang juga berperan menjadi buruh 

perempuan mempunyai peran ganda dimana mereka harus bisa 

membagi waktu antara pekerjaan rumah dan juga tugas dalam bekerja. 

Menurut Karen Reivich bersama Andres Shatte ada 7 komponen dari 

resiliensi yang pertama yaitu regulasi emosi, pengendalian impuls, 

optimisme atau pribadi yang optimis, empati, analisis penyebab, 

efikasi diri, dan peningkatan aspek positif7.  

Pentingnya resiliensi bagi ibu rumah tangga yang juga berperan 

atau bekerja sebagai buruh untuk keberlangsungan dalam pekerjaanya 

maupun urusan rumah tangganya. Mereka dituntut untuk menemani 

anak belajar secara daring, mampu memberi fasilitas yang baik untuk 

proses belajar anak, memenuhi segala pemenuhan kebutuhan yang lain 

di masa pandemi ini dan juga beban pekerjaan yang juga tidak sedikit.  

Permasalahan tersebut juga berdampak di salah satu Desa yang 

ada di Demak yaitu Desa Kendaldoyong. Kabupaten Demak adalah 

salah satu kabupaten atau kota industri yang ada di Jawa Tengah. Di 

Desa Kendaldoyong sendiri banyak warga yang bekerja sebagai buruh, 

baik buruh pabrik maupun buruh tani tak terkecuali wanita yang sudah 

mempunyai anak. Demak sebagai salah satu kota industri yang ada di 

Jawa Tengah tentu saja banyak masyarakat atau warga Demak yang 

menjadi buruh pabrik. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan 

                                                             
6 Muh Heriyanto, What Type Of Your Personality, (Moeh Media Digital, 2020), 

hlm. 80 

 
7 Reivich, K., & Shatte, A. The Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your Inner 

Strength and Overcoming Life's Hurdles. (New York: Potter 2003). 
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Perindustrian pada tahun 2020, buruh yang ada di Demak sebanyak 

32,982 orang dan 18,036 diantaranya adalah buruh perempuan8. Dapat 

dikatakan bahwa lebih dari setengah buruh yang ada di Demak sendiri 

adalah buruh perempuan.  

Desa Kendaldoyong sendiri lokasinya dekat dengan pusat 

perindustrian, dan lokasinya yang masih banyak persawahan 

menjadikan banyak warganya yang bekerja menjadi buruh baik buruh 

pabrik maupun buruh tani. Dampak dari pandemi sendiri sangat terasa 

bagi warga atau buruh Kendaldoyong. Apalagi dengan adanya sistem 

pembelajaran dari rumah ini membuat orang tua terlebih Ibu yang juga 

bekerja sebagai buruh terlihat kewalahan ketika harus bisa 

mengimbangi dengan membagi waktu antara pekerjaan dan tugas 

mendampingi anak ketika belajar di rumah. Kondisi psikologis ibu 

yang mempunyai anak yang sedang menempuh pendidikan dan juga 

harus bekerja apalagi sebagai buruh tentu saja harus sangat 

diperhatikan.  

Akses internet di desa yang tidak selancar di kota juga menjadi 

salah satu hambatan dalam kelancaran proses pembelajaran dari rumah 

secara daring. Walaupun sekolah-sekolah di sekitar Desa 

Kendaldoyong ada beberapa yang menerapkan pembelajaran tatap 

muka walaupun hanya dalam waktu 1 minggu dilakukan sekali 

maupun dua kali, akan tetapi pembelajaran daring tetap dilakukan. 

Menurut hasil dari observasi dari peneliti, ada beberapa buruh tani 

yang masih belum bisa memakai Smartphone kekinian dan hal itu juga 

menjadikan hambatan9. 

                                                             
8 http://data.demakkab.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-pekerja-buruh-orang-semester-i-

tahun-2020, diakses pada Tanggal 13 Desember 2021 pada pukul 20.00 wib. 
9 Observasi di Desa Kendaldoyong pada tanggal 10 Juni 2020. 

http://data.demakkab.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-pekerja-buruh-orang-semester-i-tahun-2020
http://data.demakkab.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-pekerja-buruh-orang-semester-i-tahun-2020
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Tuntutan pembelajaran daring yang tidak mudah seperti di 

salah satu SD Kendaldoyong. Terkadang anak harus mengumpulkan 

tugas dalam waktu kurang lebih 24 jam tentu saja membuat orang tua 

terutama ibu harus pintar membagi waktu dan tenaga untuk memenuhi 

kebutuhan anak dalam pendidikan atau pembelajaran dan juga untuk 

pekerjaan. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

menulis penelitian mengenai resiliensi buruh perempuan dalam 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak di masa pandemi. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di latar belakang tersebut, peneliti 

menarik  rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

resiliensi buruh perempuan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan 

anak di masa pandemi Covid-19? 

C. Tujuan 

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

bagaimana resiliensi buruh perempuan dalam pemenuhan kebutuhan 

pendidikan anak di masa pandemi Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yang akan diambil dari penelitian ini 

sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi ilmiah 

mengenai resiliensi buruh perempuan dalam pemenuhan 

kebutuhan pendidikan anak di masa pandemi pada keilmuan 

kesejahteraan sosial di program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan umumnya kepada semua 

yang membaca penelitian ini. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

bagi masyarakat di Desa maupun pemerintahan Desa 

Kendaldoyong Wonosalam Kabupaten Demak mengenai 

Resiliensi a buruh perempuan dalam pemenuhan kebutuhan 

pendidikan anak di saat masa pandemi. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian kali ini,peneliti akan menggunakan beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sebagai bahan rujukan 

atau pembanding dalam penelitian skripsi antara lain : 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Aini Rias Pratiwi dari 

Fakuktas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Yogyakarta yang berjudul Resiliensi Perempuan Single Parent  

Sebagai Kepala   Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Di 

Desa Semaya, Kelompok 6, Kab Pemalang). Metode penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif.. Hasil dari 

penelitian ini adalah para informan mampu beresiliensi dengan baik. 

Hal itu dapat dilihat dari tingkat resiliensi dari para informan. 

Sebanyak 2 dari 5 informan memiliki level berkembang secara cepat 

selama andemi ini, sedangkan 3 informan lainya masih dalam tahap 

pemulihan. Sumber kekuatan dari para informan ada I have, I can, dan 

I am. Beberapa faktor juga mendukung dan juga mempengaruhi 

pembentukan resiliensi seperti regulasiemosi para informan, 

pengendalian impuls atau keinginan, optimisme informan, empati, 

keyakinan akan kemampuan diri para informan, dan pencapaian dari 

para informan. Proses resiliensi dari tiap infroman sendiri 
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berbeda,akan tetapi mereka mampu melakukan dan menghadapinya 

dengan baik sehingga mereka bisa bersiliens10.  

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Euis Kurniati, Dina 

Kusumanita Nur Alfaeni, dan Fitri Andriani yang berjudul Analisis 

Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-

19 dari Fakultas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, 

Universitas Pendidikan Indonesia. Pada Penelitian ini, para peneliti 

menggunakan metode studi kasus.  

Hasil dari penelitian ini sendiri adalah orang tua berperan 

sebagai pembimbing, memberi arahan, menjaga, pengembang dan 

juga mengawasi.  Menjaga anak mereka selama pandemi virus Covid-

19 berlangsung yaitu dengan cara menerapkan pola hidup yang bersih 

dan sehat, menemani anak ketika sedang mengerjakan tugas secara 

daring, melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan anak, 

melakukan komunikasi secara giat dengan anak dalam hal apapun, 

memberikan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, 

mampu memberikan edukasi kepada anak, memenuhi kebutuhan anak 

dan keluarga, mampu membimbing dan memberi arahan serta motivasi 

kepada anak, mengupayakan menanam nilai keagamaan bagi anak, 

serta mampu memberikan inovasi ataupun variasi kegiatan di rumah11. 

Pada penelitian ketiga dilakukan oleh SC Fitriani dengan judul 

Resiliensi Buruh Yang Ter-Phk Akibat Pandemi Covid-19 dari 

Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

                                                             
10 Aini Rias Pratiwi, Resiliensi Perempuan Single Parent  Sebagai Kepala   

Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Di Desa Semaya, Kelompok 6, Kab 

Pemalang), (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021) 
11  Euis Kurniati, Dina Kusumanita Nur Alfaeni, Fitri Andriani, Analisis Peran 

Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Obsesi : Jurnal 

Pendidikan Anak Usia Dini Volume 5 Issue 1 (2021). 
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Surakarta. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa, tenaga kerja atau pekerja buruh yang terdampak 

PHK dapat bangkit dari situasi yang sulit dan perasaan sedih mereka 

akibat terkena PHK. Mereka bisa melalui permasalahan ini dengan 

tetap tenang, sabar, serta mampu tetap produktif dengan melakukan 

suatu usaha untuk menghasilkan uang agar roda perekonomian mampu 

berjalan terus.  

Faktor risiko, faktor protektif, dan karakteristik seseorang yang 

kuat juga bisa berpengaruh dalam pembentukan resiliensi atau 

ketahanan psikologis masing-masing informan. Kelima informan juga 

mampu mengambil pelajaran dari permasalahan yang dialaminya, 

serta masih memiliki harapan hidup yang lebih baik untuk 

kedepannya12.  

Penelitian keempat dilakukan oleh Asmuni dari Fakultas Ilmu 

Pendidikan dan Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika yang 

berjudul Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-

19 dan Solusi Pemecahannya. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan model interaktif. 

Hasil dari penelitian ini sendiri adalah selama pelaksanaan 

pembelajaran secara online atau daring di masa pandemi Covid-19 

memiliki beragam permasalahan yang telah dialami oleh beberapa 

stakeholder seperti dialami oleh guru, para peserta didik, dan juga 

orang tua. Permasalahan dari pihak guru sendiri berupa lemahnya 

penguasaan teknologi serta terbatasnya akses pengawasan ke peserta 

                                                             
12 SC Fitriani, Resiliensi Buruh Yang Ter-Phk Akibat Pandemi Covid-19, 

(Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021), hlm 18. 
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didik. Dari peserta didik sendiri yaitu berupa kekurangaktifan dalam 

mengikuti pembelajaran secara daring ini, keterbatasan fasilitas 

pendukung yang dimiliki peserta didik serta  akses jaringan internet.  

Untuk dari pihak orang tua sendiri kurangnya waktu yang 

luang dalam menemani anak di saat belajar daring berlangsung. 

Bermacam permasalahan tersebut dapat ditangani dengan mempelajari 

penguasaan teknologi, monitoring secara terus menerus dengan 

melibatkan peran dari orang tua, dan memberikan tugas secara manual 

atau secara langsung13. 

Untuk penelitian kelima  ditulis oleh Fatimah Azzahra, Arya 

Hadi Dharmawan, dan Nurmala K. Panjaitan dari Program Studi 

Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 

yang berjudul Perempuan Dan Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani 

Sawit: Analisis Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di 

Provinsi Jambi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode campuran dengan menggunakan kuesioner dan 

wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu perluasan 

wilayah perkebunan kelapa sawit menyebabkan perubahan susunan 

nafkah berupa perubahan  sumber nafkah dari perkebunan karet 

menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pada rumah tangga 

kalangan lapisan bawah terjadi peralihan kerja perempuan dari 

domestik atau permasalahan yang ada didalam menjadi konsumsi 

khalayak umum yaitu sebagai buruh kelapa sawit. Hal tersebut 

dilakukan agar memberi pemasukan lebih rumah tangga agar tetap 

resilien atau tahan secara psikologis dari ranah ekonomi ketika terjadi 

                                                             
13 Asmuni, Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan 

Solusi Pemecahannya, Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

Oktober 2020. Vol. 7 No. 4, hlm 285. 
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krisis. Namun, lingkungan menjadi sangat rentan sehingga dapat 

membuat kekeringan dan diperparah dengan kebakaran hutan14. 

Penelitian mengenai resiliensi buruh dalam menghadapi 

pemenuhan kebutuhan ekonomi ataupun mengenai peran orang tua 

dalam pendidikan anak selama masa pandemi sudah banyak ditemui. 

Akan tetapi, banyak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Hal-hal yang membuat penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya berbeda adalah dari setting tempat atau lokasi 

penelitian, objek penelitian yang berbeda dan lain sebagainya. Karena 

pada penelitian ini peneliti fokus pada Resiliensi buruh perempuan 

dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak selama masa pandemi.  

F. Kerangka Teori 

1. Resiliensi 

a. Pengertian Resiliensi 

Resiliensi atau biasa dikenal dengan ketahanan 

psikologis. Istilah resiliensi awalnya digunakan dalam ilmu-

ilmu sosial untuk menggambarkan seseorang walaupun 

dilahirkan dan hidup dalam situasi sulit, namun tetap dapat 

bertahan dan hidup sukses15.  

Menurut Neli Rivqina yang mengutip dari Reivich dan 

Shatte resiliensi adalah kekuatan seseorang dalam mengatasi 

masalah, melewati permasalahan, dan kembali pada kondisi 

                                                             
14 Fatimah Azzahra, Arya Hadi Dharmawan, dan Nurmala K, Perempuan Dan 

Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani Sawit: Analisis Dampak Ekspansi Perkebunan 

Kelapa Sawit Di Provinsi Jambi, Sodality: Jurnal Sosiologi PeDesaan, hlm 34. 
15 Ahmad Arif, Membangun Negeri Sadar Bencana, (Banda Aceh: Syiah Kuala 

University Press), hlm.15 
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semula setelah mengalami kesulitan16. Sedangkan Grotberg 

yang dikutip oleh Aini Rias Pratiwi, resiliensi sendiri 

merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan dan 

bersosialisasi, serta kapasitas manusia atau individu dalam 

menghadapi dan memecahkan masalah setelah mengalami 

kesengsaraan17. 

Desmita mendefinisikan bahwa resiliensi (daya lentur, 

ketahanan) adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki 

individu atau kelompok atau masyarakat yang memungkikan 

mereka untuk menghadapi masalah, mencegah, meminimalkan 

dan bahkan menghilangkan pengaruh yang dapat merugikan 

dari situasi yang kurang mengenakkan, ataupun mengubah 

keadaan kehidupan yang sulit menjadi suatu hal yang wajar 

untuk diatasi18. Sedangkan menurut Ungar, resiliensi adalah 

kapasitas seorang individu guna tetap sehat di tengah-tengah 

keadaan yang di saat bersamaan dipandang sulit dan 

menekan19. 

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian 

resiliensi dari beberapa tokoh diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa Resiliensi adalah kemampuan seseorang atau individu 

atau suatu kelompok masyarakat dalam menghadapi suatu 

masalah atau sedang berada dalam lingkaran situasi yang kritis 

                                                             
16 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar, (Jakarta Timur: 

Prenadamedia Group, 2018), hlm 22.  

 
17 Ibid 
18 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2012), hlm. 201 

 
19 Wiwin, Resiliensi Psikologis, hlm 25. 
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dan sulit dalam menghadapi  tekanan dan mampu beradaptasi 

dalam permasalahannya dan keluar dari kondisi kritis atau sulit 

tersebut dengan mencari solusi atas masalah, dukungan 

lingkungan sekitar, dan ketahan psikologisnya.  

Peneliti berpendapat Resiliensi bukanlah kondisi yang 

dimana individu atau suatu kelompok masyarakat dapat 

terhindar dari situasi yang sulit atau masalah, akan tetapi 

ketahanan psikologis individu atau kelompok masyarakat 

tersebut dapat bertahan dan beradaptasi serta keluar dan 

kembali keadaan semula sebelum masalah atau situasi sulit 

tersebut datang.  

b. Kemampuan dalam Membentuk Resiliensi 

Dalam bukunya yang berjudul “The Resilience Factor” 

Reivich dan Shatte memaparkan bahwa ada tujuh komponen 

kemampuan individu dalam membentuk resiliensi20  yaitu 

terdri dari 

1) Mengatur Emosi yaitu kemampuan seorang individu 

agar tetap tenang di saat keadaan banyak akan tekanan. 

Seorang individu yang mempunyai kemampuan dalam 

mengatur emosi dapat mengatur dirinya dikala dalam 

keadaan emosi dan juga dapat mengatasi perasaan 

cemas, sedih, ataupun marah. Sehingga dapat 

mempermudah dalam memecahkan permasalahan. 

Pengendalian emosi baik negatif maupun positif, 

merupakan suatu hal yang baik dan bersifat 

membangun asal dilakukan dengan cara yang tepat. 

                                                             
20 Zahrotul Uyun, Resiliensi dalam Pendidikan Karakter, Surakarta : Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 2012, hlm 203 
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Pengekspresian emosi yang benar juga salah satu 

kemampuan individu yang resilien.  

2) Pengendalian impuls, yaitu kekuatan dalam mengatur 

dan menguasai keinginannya, dorongan, sesuatu yang 

disukai, serta tekanan yang keluar dari dalam diri 

seseorang. Dalam  pengendalian impuls atau 

rangsangan, pengendalian seseorang yang rendah 

seringkali mengalami perubahan emosi dengan  cepat 

yang cenderung dapat mengatur perilaku dan pikiran. 

Seorang individu seringkali tidak bisa mengatur emosi, 

lebih mudah marah, implusif, dan berlaku agresif pada 

permasalahan yang sepele dan tidak terlalu penting, 

sehingga orang-orang yang ada disekitarnya merasa 

kurang nyaman yang berakibat pada munculnya 

permasalahan dalam hubungan sosialnya21.  

3) Optimisme individu Individu yang memiliki harapan 

dan pandangan pada masa depannya dan percaya dapat 

mengatur dan merencanakan arah hidupnya. 

Dibandingkan dengan seorang yang pesimis dan tidak 

percaya diri, seseorang yang optimis dan percaya lebih 

sehat secara fisik, tidak mudah mengalami stres berat 

ataupun depresi, dapat berprestasi baik di sekolah 

maupun di tempat kerjanya, lebih aktif dalam bekerja, 

dan lebih berprestasi dalam olahraga. Optimisme 

membuktikan bahwa seseorang yang percaya dirinya 

                                                             
21 Ibid hlm 204 
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mampu menangani permasalahan yang akan datang di 

kemudian hari22.  

4) Empati disini menggambarkan bahwa seseorang dapat 

membaca  keadaan psikis dan emosi dari orang lain. 

Empati menggambarkan seberapa baik seseorang 

dalam mengenali keadaan psikologis dan kebutuhan 

emosi orang lain. 

5) Analisis Penyebab Masalah yaitu kemampuan 

individu dalam menentukan akar penyebab dari 

permasalahannya, jika seorang individu tidak mampu 

membuat perhitungan akan penyebab dari 

permasalahannya secara seksama, maka seorang 

individu itu akan membuat kesalahan yang sama secara 

terus-menerus. 

6) Efikasi diri adalah kepercayaan akan kemampuan 

yang ada pada diri sendiri dalam menghadapi dan 

menyelesaikan suatu masalah dengan efektif atau 

efisien. Efikasi diri juga dapat meyakinkan diri individu 

bahwa mampu berhasil dan sukses dalam memecahkan 

suatu masalah. Seseorang dengan efikasi diri yang 

tinggi memiliki komitmen atau kepercayaan dalam 

menyelesaikan masalahnya dan tidak mudah menyerah 

ketika menemukan ternyata cara atau strategi yang 

digunakan dalam memecahkan masalahnya belum 

berhasil. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi akan sangat mudah dan percaya diri dalam 

                                                             
22 Ibid 
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menghadapi tantangan. Individu tidak merasa ragu 

karena memiliki kepercayaan yang tinggi akan 

kemampuannya. Individu ini ketika sedang 

menghadapi masalah akan mudah bangkit dari 

permasalahan  yang sedang dialaminya23. 

7) Peningkatan aspek positif. Resiliensi merupakan 

kekuatan seseorang  yang berupa peningkatan aspek hal 

positif dalam kehidupan. Seseorang yang mampu 

meningkatkan aspek positif dalam hidup, mampu 

melakukan dua aspek ini dengan baik, yaitu: (1) dapat 

membedakan antara risiko yang nyata dan tidak nyata 

(2) mempunyai makna dan arah tujuan dalam hidup dan 

bisa melihat gambaran secara garis besar dari 

kehidupannya. Seseorang akan lebih mudah dalam 

mengatasi permasalahan dalam hidupnya, serta mampu 

berperan secara baik dalam meningkatkan kemampuan 

dalam dirinya dan mengatur emosinya jika seseorang 

itu selalu meningkatkan aspek positifnya 24.  

c. Fungsi  

Menurut Reivich dan Shatte, kemampuan resiliensi 

dapat digunakan dan dimaksimalkan oleh individu sebagai 

berikut25 : 

1) Overcoming (mengatasi masalah) 

                                                             
23 Zahrotul , Resiliensi dalam Pendidikan Karakter, hlm 204. 
24 Ibid.  

 
25 Maulida Khoerun Nisa, Studi tentang Daya Tangguh (Resiliensi) Anak di Panti 

Asuhan Sidoarjo, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 44 
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Seseorang tidak bisa lepas dari masalah, baik dalam 

kehidupan sehari-hari ataupun permasalahan yang datang 

tidak mudah untuk diterima. Permasalahan  tidak  untuk 

dihindari ataupun dibiarkan, akan tetapi semua itu harus 

dihadapi dan dijalani agar bisa merasa tenang dalam 

menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut dapat 

dilaksanakan dengan mengubah cara pandang seseorang 

agar tetap berpikir secara positif dan berusaha menambah 

kemampuan diri dalam mengatur kehidupannya, sehingga 

dapat selalu percaya akan dirinya dan tidak mempunyai 

anggapan bahwa suatu permasalahan  menjadi suatu beban 

dan tetap menikmati setiap prosesnya26. 

2) Streeting Trough 

Walaupun dalam kehidupan sehari-hari merasa 

bahagia, berkecukupan, rasa kasih sayang terpenuhi dan 

mendapatkan bantuan dukungan dari orang-orang di 

lingkungan sekitar, namun resiliensi tetap diperlukan oleh 

tiap orang. Seseorang yang mempunyai kemampuan 

resiliensi tidak akan terlalu mengandalkan orang 

disekitarnya dalam menghadapi dan menangani masalah 

yang dihadapinya, akan tetapi dia akan mengerahkan 

segala kemampuan serta kekuatan yang dia miliki tanpa 

menyepelekan atau  memandang sebelah mata akan 

permasalah yang sedang dia dihadapi. 

3) Bouncing Back 

                                                             
26 Ibid.   
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Seseorang yang pernah mengalami kejadian yang 

bersifat trauma dan stres, kemampuan resiliensi  sangat 

dibutuhkan guna menghadapi dan mengendalikan dirinya 

ketika situasi tersebut terjadi. Seseorang melakukan segala 

cara agar bisa mengatasi permasalahan dan penderitaan 

mereka, dan percaya bahwa dia dapat mengontrol 

kehidupannya sehingga dapat kembali ke kehidupan seperti 

semula27. 

4) Reaching Out (menjangkau masalah) 

Resiliensi tidak hanya berguna dalam mengatasi 

suatu masalah, ketika sedang stres, pengalaman hidup yang 

kurang baik, trauma ataupun hal yang bersifat negatif 

lainnya. Akan tetapi juga bermanfaat dalam hal positif 

lainnya seperti resilien dalam mendapatkan pelajaran 

dalam hidup yang lebih banyak dan lebih berkesan dalam 

kehidupannya dan lain sebagainya. 

d. Sumber-sumber resiliensi 

Menurut Grotberg, komponen resiliensi biasa disebut 

dengan istilah sumber. Grotberg menyebutkan terdapat 3 faktor 

atau sumber resiliensi individu di antara lain adalah I have, I 

am, I can. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan 

memastikan bagaimana resiliensi individu kemudian28. 

1) I Have (Dukungan sosial) 

I Have adalah sumber resiliensi yang 

berhubungan atau berkaitan akan suatu dukungan sosial 

                                                             
27Ibid hlm 44 

 
28 Wiwin, Resiliensi Psikologis, hlm 44 
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yang diperoleh dari lingkungan sekitar dan 

sebagaimana diartikan sendiri oleh orang tersebut 

sangat berpengaruh bagi individu. Dalam hal ini, 

dukungan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar 

dapat membantu dalam membentuk sebuah resiliensi. 

Bagi mereka yang tidak mempunyai  kepercayaan diri 

lebih dengan lingkungan di sekitarnya cenderung 

memiliki sedikit jaringan sosial dan menganggap 

bahwa lingkungan sosial tidak banyak  memberikan 

dukungan pada permasalahannya. 

I have merupakan dukungan sumber dari luar 

diri individu yang bisa membantu meningkatkan 

resiliensi. Sumber I have mempunyai beberapa kualitas 

yang dapat menjadi penentu dalam pembentukan 

resiliensi yaitu29 : Adanya rasa saling percaya satu sama 

lain, dalam keluarga maupun lingkungan sekitar ada 

struktur yang jelas dan peraturan, mempunyai figure 

yang dijadikan panutan di lingkungan sekitarnya., 

mempunyai keinginan agar tidak menyusahkan orang 

lain (mandiri) dan mendapat layanan fasilitas seperti 

layanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan 

kesejahteraan. 

2) I Am (kepemilikan)  

Yaitu sumber resiliensi yang berhubungan 

dengan kekuatan yang ada pada diri seseorang. Sumber 

ini meliputi perasaan, sikap, dan keyakinan pribadi. 

                                                             
29 Ibid 
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Jika individu mempunyai kemampuan yang berasal 

dari dirinya sendiri, seperti sikap percaya dengan 

dirinya sendiri, optimis, dapat menghargai sesuatu dan 

mempunyai rasa empati maka dapat meningkatkan 

resiliensinya.  

Beberapa kualitas yang dapat mempengaruhi I 

am dalam membentuk suatu resiliensi adalah30 

Penilaian terhadap diri sendiri bahwa diri mendapatkan 

kasih sayang dan disukai oleh banyak orang, memiliki 

rasa peduli terhadap orang lain, perasaan bangga akan 

dirinya sendiri, mampu bertanggung jawab akan 

dirinya sendiri dan mampu menerima segala 

konsekuensi atas segala tindakannya, Optimis, percaya 

diri, dan memiliki harapan dan rencana akan masa 

depan. 

3) I Can  (Upaya menangani masalah) 

Sumber resiliensi yang berkaitan dengan upaya 

yang dilakukan oleh individu dalam menyelesaikan 

masalah dan mampu mengatasinya dengan kekuatan 

yang ada pada diri sendiri. I can berisi mengenai 

penilaian atas kemampuan diri yang mencakup 

kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan 

sosial dan interpersonal. Sumber resiliensi ini terdiri 

dari31 Kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan 

dalam memecahkan permasalahannya, kemampuan 

untuk mengontrol perasaan-perasaan dan keinginan 

                                                             
30 Ibid 
31Ibid 
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yang ada di dalam dirinya, kemampuan mengukur 

emosi diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan 

dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang 

penuh akan kepercayaan. 

Ketiga sumber resiliensi yaitu I have, I am, dan I can harus 

saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Karena ketiganya 

sangat berpengaruh dalam terbentuknya resiliensi suatu individu. 

Tidak bisa hanya mengandalkan atau mempunyai salah satu sumber 

saja, harus mempunyai ketiga sumber tersebut agar bisa dikatakan 

atau disebut sebagai individu yang resilien32. 

e. Faktor resiliensi 

Menurut Reinsnick, dkk mengatakan bahwa terdapat 

empat faktor yang mempengaruhi resiliensi seseorang, yaitu 

sebagai berikut33 :  

a) Self-esteem (kualitas atau kepercayaan diri) 

Memiliki self-esteem atau kepercayaan diri yang baik 

dapat membantu seorang individu dalam menghadapi tekanan 

suatu masalah. Self-esteem adalah penilaian akan diri sendiri 

yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan dirinya 

sendiri. Penilaian tersebut menggambarkan sikap akan 

penerimaan atau penolakan dan mampu memperlihatkan 

seberapa jauh seseorang tersebut dapat percaya terhadap 

                                                             
32 Ibid.  

 
33Azhar, Iqbal, Nurul dkk, Sosiolinguistik Teori dan Praktik, (Surabaya: Limalima 

Jaya, 2011) 
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dirinya sendiri dalam menghadapi tekanan ataupun 

permasalahan yang sedang dihadapinya34. 

b) Dukungan lingkungan sosial  

Seringkali dikaitkan dengan resiliensi, bagi mereka 

yang sedang mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

resiliensi dalam dirinya ketika orang-orang ataupun lingkungan 

sosial yang ada disekitarnya memiliki dukungan yang baik 

dalam menyelesaikan masalah atau proses bangkit yang 

dilakukan oleh orang tersebut35. 

c) Spiritualitas 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiliensi 

pada individu yaitu keikhlasan atau kekuatan, keberagaman 

dan spiritualitas. Dalam hal ini pandangan spiritual pada 

individu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam setiap 

masalah yang sedang dialaminya, tidak hanya manusia yang 

mampu menyelesaikan masalah yang ada. Individu percaya 

bahwa setiap masalah yang diberikan oleh Tuhan pasti akan 

ada jalan keluarnya. Dalam faktor ini, seseorang dapat percaya 

bahwa tuhan mampu menolong setiap permasalahan 

hambanya36.  

d) Emosi positif 

Emosi positif atau berpikiran positif sangat dibutuhkan 

dalam meningkatkan resiliensi individu dan dalam 

                                                             
34 Neli Rivqina Makhmudi, Resiliensi Pada Keluarga Buruh Dalam Pembelajaran 

Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19 Di Mi Muhammadiyah Beji Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, (Purwokerto : IAIN PURWOKERTO 2020), hlm 20 
35 Ibid.  

 
36 Ibid hlm 21. 
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menghadapi situasi yang genting atau dalam keadaan penuh 

dengan tekanan masalah. Dengan adanya emosi positif, dapat 

mengurangi stres secara lebih efektif. Individu yang 

mempunyai rasa syukur, mampu berpikir positif dan tidak 

berburuk sangka serta mampu mengendalikan emosi negatif 

yang ada pada diri dalam menghadapi segala permasalahan 

yang sedang dihadapinya37. 

2. Buruh Perempuan 

a. Pengertian Buruh 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  buruh 

adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat 

upah38. Menurut Payaman Simanjuntak dalam bukunya yang 

berjudul “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” 

menyebutkan bahwa buruh adalah penduduk yang sedang atau 

sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus 

rumah tangga39.  

Sedangkan menurut “Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 Pasal 1” pekerja /buruh adalah setiap orang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain40. 

Melihat makna buruh dari definisi-definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa buruh perempuan adalah seorang pekerja 

                                                             
37 Ibid.  

 
38 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158. 

 
39 Sendjun H Manululang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 

(Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hlm 3 

 
40 Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1 
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perempuan yang bekerja dibawah naungan atau dengan 

seseorang dan mendapat upah berupa uang atau dengan yang 

lain sesuai kesepakatan.  

b. Bentuk-bentuk buruh 

Buruh terdiri dari beberapa macam, yaitu sebagai berikut : 

a) Buruh harian adalah buruh yang menerima upah harian 

berdasarkan hari masuk kerja41. 

b) Buruh Kasar ialah buruh yang bekerja menggunakan 

tenaga fisiknya karena hanya itulah kekuatan penuh 

yang dimiliki dibanding denga keahlian lain. 

c) Buruh musiman yaitu buruh yang bekerja hanya pada 

musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu) 

d) Buruh Pabrik, yaitu buruh yang bekerja di pabrik 

e) Buruh tambanga yaitu buruh yang bekerja di 

pertambangan 

f) Buruh tani adalah buruh yang menerima upah dengan 

bekerja di kebun atau sawah orang lain42. 

c. Problematika Buruh Perempuan 

a) Diskriminasi Perempuan di Tempat Kerja 

Data dari serikat buruh sendiri menyatakan bahwa 

perempuan lebih sering mengalami diskriminasi di 

tempat kerja dibandingkan dengan laki-laki. 

b) Kekerasan di Tempat Kerja 

Para pekerja yang bekerja dibawah tekanan, selalu 

dikritik pekerjaannya, dan tidak diperbolehkan 

                                                             
41 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses pada 

tanggal 18 Juni 2021 pukul 21.00 WIB. 

 
42 Ibid 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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memberikan pendapat dalam bekerja juga dapat 

menimbulkan efek yang serius43 

c) Stigma dari budaya patriarki 

Menurut Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 

pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya setengah 

dari populasi jumlah perempuan yang memiliki 

pekerjaan44. Buruh perempuan juga hanya dianggap 

sebagai pihak ke 2 dalam pekerjaannya.  

 

 

d) Peran Ganda 

Dua peran yang harus dijalankan oleh buruh perempuan 

yang juga menjadi ibu rumah tangga yang megurus 

suaminya dan juga mengurus segala kebutuhan 

anaknya tentu saja tidak mudah. Membagi waktu untuk 

urusan rumah dan urusan pekerjaan harus bisa 

diimbangi.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian sendiri adalah cara ilmiah guna 

mendapatkan data yang diinginkan dengan mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu. Dan berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci 

                                                             
43 Rizky Amalia, Mohammad Didit Saleh, https://wageindicator-data-

academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-

gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia, diakses pada tanggal 

13 Desember 2021 pada pukul 21.00 Wib. 

 
44“Kasus Aice: dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan 

gender di lingkungan kerja” https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-

perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010, 

diakses pada Tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 21.00 wib. 

 

https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia
https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia
https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/permasalahan-pekerja-perempuan-secara-makro-di-indonesia
https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010
https://theconversation.com/kasus-aice-dilema-buruh-perempuan-di-indonesia-dan-pentingnya-kesetaraan-gender-di-lingkungan-kerja-133010
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yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan 

kegunaan45.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian yang  digunakan oleh peneliti 

adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode yang berganda fokus pada penelitian tertentu, serta 

dapat melibatkan pendekatan interpretatif yang digunakan pada 

setiap topik permasalahan46. Sedangkan menurut Moleong, 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memahami kejadian  tentang apa yang sedang dialami oleh subjek 

penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata maupun 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah47. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan kualitatif karena ingin menggambarkan 

dan mendeskripsikan bagaimana resiliensi dari buruh perempuan 

dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sendiri dilakukan di wilayah Desa 

Kendaldoyong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. 

3. Penentuan Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Resiliensi Buruh Perempuan 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak di Masa Pandemi. 

                                                             
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandung Cv 

Alfabeta, 2017), hlm 2. 

 
46 Gumilang, G. S, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan 

Konseling. (Jurnal Fokus Konseling . 2016), hlm 144-159. 

 
47  J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya , 

2014 hlm 6 
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Subjek penelitian adalah orang-orang yang terhubung dalam 

memberikan informasi bagi kepentingan mengenai kondisi sosial 

di lokasi tersebut yakni objek penelitian48. Untuk subjek dalam 

penelitian ini sendiri adalah tiga perempuan yang bekerja menjadi 

buruh dan memiliki anak yang sedang menjalani pendidikan 

sekolah baik SD maupun SMP di Desa Kendaldoyong Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak dan 2 anak dari buruh serta 2 suami 

dari buruh.  

Sumber data pada orang yang diwawancarai adalah 

menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan 

tertentu49. Populasi dari penelitian ini sendiri sebanyak 5 orang 

buruh. Pada teknik ini sampel ditentukan oleh peneliti dengan 

beberapa pertimbangan dan tujuan dan tidak diacak. Pertimbangan 

yang ditentukan oleh peneliti antara lain : 

a. Buruh yang mempunyai anak yang sedang menempuh 

pendidikan baik SD maupun SMP. 

b. Berdomisili di Desa Kendaldoyong. 

c. Bekerja sebagai buruh pabrik atau buruh tani ataupun buruh 

lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

peneliti dalam penelitian adalah Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Berikut penejelasan mengenai masing-masing 

metode : 

                                                             
48 Papalia dkk, Human Development, (jakarta : Pienada Media Grup ,2008) hlm 

310. 

 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm 218. 
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1) Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan dengan mengumpulkan data langsung dari 

lapangan dan dapat menghasilkan data berupa sikap, perilaku, 

tindakan,dan keseluruhan interaksi antar manusia50. 

Pada penelitian kali ini, peneliti  melakukan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengamatan secara langsung dilakukan dengan cara peneliti 

melihat langsung perilaku informan ketika melakukan 

kunjungan ke rumah infroman di Desa Kendaldoyong 

Wonosalam Demak. Sedangkan pengamatan tidak langsung 

dilakukan dengan cara ketika peneliti dan informan melakukan 

komunikasi via media sosial seperti melalui Whatsapp dan lain 

sebagainya.  

2) Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara 

pewawancara dan sumber informasi atau informan atau orang 

yang diwawancarai51. Teknik wawancara yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah semiterstruktur yaitu wawancara 

lebih bebas daripada terstruktur. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk membuat ide-ide atau pendapat pihak yang 

diwawancarai berdasarkan permasalahan yang diangkat52. 

                                                             
50 Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif :Jenis Karakteristik, Dan 

Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 5 

 
51 Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 372 

 
52 Dr Sandu Sayito, M Ali Sadik, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media 

Publishing, 2015, hlm 77ss 
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Pada penelitian kali ini proses wawancara  dilakukan 

dengan membuat kesepakatan antara informan dengan peneliti 

untuk menentukan waktu wawancara. Informasi yang didapat 

peneliti akan direkam oleh peneliti sesuai kesepakatan dengan 

informan menggunakan alat perekam suara yang ada di ponsel. 

Selain itu peneliti juga mencatat terkait informasi yang telah 

disampaikan informan dalam wawancara. Wawancara ini  

dilakukan kepada tiga orang buruh perempuan baik buruh 

pabrik ataupun buruh tani.   

3) Dokumentasi  

Dokumentasi atau dokumen adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu dan bisa berbentuk dalam tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang53. Teknik 

dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian berupa 

pengambilan arsip profil Desa Kendaldoyong diambil di 

Kantor Desa Kendaldoyong dan Web Desa Kendaldoyong.  

5. Teknik Keabsahan Data 

Pada teknik keabsahan data atau uji keabsahan data ini, 

peneliti menggunakan salah satu teknik yaitu triangulasi. 

Keabsahan data bisa dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara54. Teknik triangulasi adalah pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu55. 

Teknik ini digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan 

                                                             
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,hlm 240 

 
54 Ibid hlm 224. 

 
55 Ibid  hlm 273 
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kebenaran pada data penelitian yang sudah diperoleh56. Pada 

penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara 

dari berbagai sumber yaitu dengan anak dan juga suami dari para 

informan.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah 

teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yang 

terdiri dari  Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Analisis data dilakukan ada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam proses tertentu57. 

Berikut penjelasan mengenai teknik-teknik yang  digunakan. 

1) Reduksi data  

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya58. Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat 

secara rinci dan teliti karena data yang diperoleh dari 

lapangan sangat banyak. Peneliti memilih data-data yang 

sesuai dengan pembahsan dalam skripsi dan tidak 

memasukkan data-data yang tidak penting selama proses 

wawancara maupun observasi.  

2) Penyajian Data 

                                                             
56 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 

(Prenada Media, 2016),hlm. 335 

 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  hlm 246. 

 
58 Ibid hlm 247 
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Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah 

tersusun yang dapat memungkinkan dilakukan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan59. 

3) Verifikasi  

Verifikasi data kesimpulan adalah tahapan pencatatan 

keteraturan pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan 

proposisi60.  

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah menjelaskan mengenai apa 

saja isi yang ada pada skripsi dari setiap bab yang ada yaitu dari Bab 1 

sampai Bab 4.  

BAB I berisi mengenai sistematika pendahuluan. Pada Bab ini 

menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, manfaat dan tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka teori. Kemudian juga 

membahas mengenai metode penelitian yang berisi jenis dan metode 

penelitian, tempat penelitian dilakukan, subjek dan objek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis 

data. 

BAB II membahas mengenai gambaran umum dari lokasi 

penelitian yaitu Desa Kendaldoyong dan sedikit mengenai buruh 

perempuan di Desa Kendaldoyong. Seperti sejarah Desa, kondisi alam, 

letak geografis Desa dan lain sebagainya. 

BAB III membahas mengenai hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Resiliensi Buruh Perempuan 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak di Masa Pandemi 

                                                             
59 Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, hlm. 408 

 
60 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 

341   



 
 

32 

 

studi kasus Desa kendaldoyong kecamatan Wonosalam kabupaten 

Demak. 

BAB IV berisikan penutup dimana peneliti akan memberikan 

kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Dimana pada kesimpulan ini 

berisikan mengenai jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk 

penelitian lanjutan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data yang diambil 

selama penelitian, ada banyak hal yang dapat peneliti simpulkan dan 

pelajari. Menjadi pekerja sebagai buruh sekaligus menjadi Ibu rumah 

tangga yang juga dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan 

anak bukanlah suatu perkara yang mudah. Banyak hal yang harus 

dikorbankan dan dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut.  

Tentu saja banyak permasalahan muncul baik masalah 

pekerjaan maupun masalah dalam rumah tangga dan juga memenuhi 

kebutuhan pendidikan anak. Akibat pandemi ini banyak dampak yang 

mereka rasakan baik dalam perekonomian, dalam hal pendidikan, 

dalam hal sosial ataupun hal lainya. Hal itu yang melatar belakangi 

penelitian yang dilakukan ini di Desa Kendaldoyong Kecamatan 

Wonosalam Kabupaten Demak.  

Para informan mampu beresiliensi dalam berperan sebagai 

buruh dan juga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Peran diri 

sendiri ataupun lingkungan sosial dapat menjadi sumber resiliensi 

yang berupa I am, I have dan I can. Kemampuan resiliensi dari para 

informan sendiri juga berbeda satu sama lain seperti Ibu AS yang 

mampu mengatur emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, 

peningkatan aspek posotif. Sedangkan Ibu SU mampu mengatur 

emosi, optimisme, empati, analisis penyebab masalah, efikasi diri, 

peningkatan aspek posotif dan ibu NN bisa mengatur emosi, 

pengendalian impuls, optimisme, peningkatan aspek positif. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti memberikan saran 

atau masukan bagi para informan dan pihak yang terkait sebagai 

berikut : 

1. Informan Penelitian 

Menjalani 2 peran sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai 

buruh yang bekerja dibawah naungan seseorang tentu bukanlah 

suatu hal yang mudah. Diharapkan informan agar selalu percaya 

akan diri sendiri dan memberikan waktu luang untuk diri sendiri 

agar tidak terlalu stres dalam menghadapi situasi ini.  

2. Perangkat Desa Kendaldoyong 

Diharapkan kedepannya pihak perangkat Desa Kendaldoyong agar 

selalu update dengan data-data warganya.  

3. Kepada Peneliti selanjutnya jika memang ingin mengangkat  tema 

ini, dapat menggunakan objek yang berbeda seperti peran Ayah, 

karena Ayah juga mempunyai peran yang penting dalam 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. 
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