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ABSTRAK 

 

 Ulil Izzah, 10250056, Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Studi 

Kasus Lima Single Parent di Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan). 

Penelitian dengan judul peran perempuan sebagai kepala keluarga (studi kasus 

lima single parent dalam mensejahterakan keluarga di desa sidokumpul kecamatan 

paciran kabupaten lamongan) ini merupakan upaya yang dilakukan seorang 

perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga dalam pemimpin dan 

membina keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Peran apa saja 

yang dilakukan perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Sidokumpul Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan: (2) Hambatan-hambatan apa yang dialami perempuan 

sebagai kepala keluarga di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan: (3) Bagaimana keberhasilan perempuan selama menjadi kepala keluarga 

di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian 

adalah: (1) Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan perempuan sebagai 

kepala keluarga.(2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami perempuan 

sebagai kepala keluarga. (3) Mampu menggambarkan keberhasilan perempuan 

selama berperan sebagai kepala keluarga. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). 

Lokasi penenlitian ini yaitu di desa Siodokumpul, Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan. Subyek penelitian ini adalah lima perempuan single parent. Fokus 

penelitian ini adalah perempuan single parent dalam melakukan perannya sebagai 

kepala keluarga dalam mensejahterakan keluarga yang mencakup sebagai pencari 

nafkah, pengambil keputusan, mengelola kebutuhan sehari-hari,  mendidik anak dan 

hambatan serta keberhasilan yang diperoleh perempuan single parent selama 

berperan sebagai kepala keluarga. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian 

mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kelima perempuan single parent di desa 

Sidokumpul, Kec. Paciran, Kab. Lamongan telah menjalankan perannya sebagai 

kepala keluarga yang mencakup sebagai pencari nafkah, pengambil keputusan, 

mengelolah kebutuha sehari-hari, mendidik anak dalam mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Hambatan yang 

dialami kelima informan dalam menjalankan perannya adalah lebih kepada ekonomi, 

rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka bekerja dengan penghasilan rendah. 

Sosial, jarang berinteraksi dengan warga setempat. Agama, jarang mengikuti 

pengajian setiap minggunya, dan lebih mempercayakan anak di TPA dalam belajar 

agama. Keberhasilan yang di peroleh informan adalah  terciptanya keluarga yang 

sejahtera, mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar akan kebutuhan sandang, pangan, 

papan dan pendidikan. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendefisinikan pengertian sekaligus untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap judul penelitian, maka penegasan judul ini 

bertujuan untuk  menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian, 

serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang berjudul 

“PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (Studi Kasus 

Lima Single Parent Dalam Mensejahterakan Keluarga Di Desa 

Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Oleh karena itu,  

maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam 

skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Peran Perempuan 

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah seperangkat 

tingkat yang diharapkan dan memiliki orang yang berkedudukan didalam 

suatu masyarakat.1Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Dengan kata lain, peran 

adalah pemeranan dari perangkat kewajiban.2Adapun perempuan diartikan 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1993), hlm.667 

2 Paul B.Horton & Chester L.Hunt, Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 118. 
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sebagai orang (manusia) yang mempunyai (alat kelamin), dapat menstruasi, 

hamil, melahirkan anak, dan menyusui.3 

Jadi, yang dimaksud penulis dari istilah peran perempuan disini 

adalah tugas dan kewajiban perempuan yang sesuai dengan kedudukannya 

dalam keluarga dan dalam kaitannya dengan meningkatan kesejahteraan 

keluarga. 

2. Kepala Keluarga 

Keluarga adalah kelompok yang berdasarkan pertalian sanak-

saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak-

anaknya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok tertentu lainnya.Ia 

terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, tali 

perkawinan, atau adopsi dan yang hidup bersama-sama untuk periode 

waktu yang tidak terbatas.4 

Sedangkan menurut KBBI, kepala adalah bagian yang terpenting 

dan terutama.5Sedangkan Keluarga adalah ibu, bapak dengan anak-

anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.6 Jadi 

yang dimaksud penulis kepala kelurga  adalah seseorang yang bertanggung 

jawab terhadap segala sesuatu urusan yang berkenaan dengan kehidupan 

didalam rumah atau didalam keluarga. 

                                                           
3 Istibsayaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Syawari, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), hlm.389 

4Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.1, April 2013  ISSN: 2089-0192, kamis 15 April 2014 

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1993), hlm.420. 

6Ibid, hlm. 413 
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3. Single Parent 

Pengertian single parent secara umum adalah orang tua tunggal. 

Single parent mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa 

bantuan pasangan, baik itu pihak suami maupun pihak istri. Single parent 

memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya. 

Keluarga single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit 

dibandingkan keluarga yang memiliki ayah atau ibu. Single parent dapat 

terjadi akibat kematian ataupun perceraian. Keluarga dengan single parent 

adalah keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang dimana mereka 

secara sendirian membesarkan anakanaknya tanpa kehadiran, dukungan, 

tanggung jawab pasangannya dan hidup bersama dengan anak-anaknya 

dalam satu rumah.7 Sedangkan single parent dalam penelitian ditunjukan 

untuk seorang perempuan yang menjadi orang tua tunggal dalam 

memimpin keluarganya. 

Pertumbuhan keluarga yang berorang tua tunggal saat ini 

merupakan fenomena yang berlangsung terus. Di Desa Sidokumpul 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terjadinya single parent 

perempuan dikarenakan kematian salah satu pasangan hidup.Perjuangan 

hidup single parent sangatlah berarti bagi keluarganya.Di mana ibu yang 

harus berjuang untuk menghidupi keluarga, baik kebutuhan sehari-hari 

maupun biaya sekolah anaknya itupun dilakukan tanpa rasa lelah dan 

mengeluh.Karena seorang ibu yang menjadi single parent tidak ingin 

                                                           
 7Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.1, April 2013  ISSN: 2089-0192, kamis 15 April 2014 
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melihat anak-anaknya terlantar dan menjadi putus asa karena tidak 

memiliki seorang ayah. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, 

merupakan perjanjian yang sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. 

Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua 

tradisi keagamaan.Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya 

rumah tangga yang sakinah.  Dalam Islam juga dijelaskan, pernikahan tidak 

saja merupakan media untuk memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh 

keturunan dan membangun keluarga, melainkan juga cara islami untuk 

mencapai ketenangan hidup atau sakinah (QS. Ar-Rum: 21). Keluarga sakinah 

adalah keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, 

tenteram dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang 

dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.8 

Menurut Soerjono Sukanto kelurga terdiri dari satu pasangan suami 

isteri dan anak yang biasanya tinggal satu rumah yang sama, yang secara resmi 

terbentuk oleh adanya hubungan perkawinan dan sebagai wadah dan proses 

pertama pergaulan hidup. Keluarga ini disebut keluarga inti atau batih atau 

nuclear family dan disebut juga rumah tangga yang merupakan unit terkecil 

dalam masyarakat.9 Keluarga merupakan organisasi sosial paling penting 

                                                           
8Moh. Sodik, dkk.,Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN 2009), hlm. 3. 

9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta 1992), hlm.1. 
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dalam kelompok sosial. Keluarga lembaga paling utama dan paling pertama 

bertanggung jawab di tengah masyarakat dalam menjamin kesejahteraan sosial 

dan kelestarian biologis anak manusia, karena di tengah keluargalah anak 

manusia dilahirkan serta dididik sampai menjadi dewasa. Dalam keluarga, 

setiap anggota keluarga tersebut tentunya memiliki peran masing-masing, 

terutama peran penting ayah dan ibu sebagai orangtua. Keluarga sebagai 

kesatuan primer memberikan bimbingan dan latihan bagi bakal warga Negara 

sejak kehidupan anak yang sangat muda. Oleh karena itu rumah tangga dan 

keluarga benar – benar merupakan setrum dari pola kultural untuk 

memberdayakan anak manusia. 

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas 

manusia sebagai makhluk sosial. Didalam undang-undang juga sudah 

dijelaskan tentang pembagian peran dalam suatu rumah tangga atau keluarga, 

yakni dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, yang dalam 

pasalnya, antara lain pasal 31 dan 34 disebutkan, “suami adalah kepala 

keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.Selanjutnya, suami wajib 

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-

tangga sesuai kemampuannya, sementara isteri wajib menagtur urusan rumah 

tangga sebaik-baiknya”.10Menjadi orang tua merupakan salah satu tahap 

perkembangan yang dijalani kebanyakan orang dan bersifat 

universal.“Keutuhan” orang tua dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan 

                                                           
10 Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala keluarga,(Jakarta: Desember 1999), 

hlm.4 
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dalam membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri dan mengembangkan 

diri.11 

Semua perempuan idealnya tak ada yang mau menjadi single parent. 

Karena  hal itu bukanlah pilihan melainkan satu kondisi yang tidak mudah 

dihadapi.  Namun, pada akhirnya status itu bisa menimpa siapa saja. Entah itu 

ibu rumah tangga biasa atau wanita karier yang sedang berada di posisi puncak. 

Status itu bisa terjadi akibat pasangan meninggal dunia, sedangkan kehidupan 

terus berjalan. Bila seorang ibu tidak kuat dan kokoh maka anak-anaknya akan 

menderita dan terpuruk. Siap atau tidak siap, menjadi single parent harus 

dijalani untuk bisa  melanjutkan kehidupan ini. Tugas sebagai orang tua 

terlebih bagi seorang perempuan, akan bertambah berat jika menjadi orang tua 

tunggal. Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak 

mudah, terlebih bagi seoarang perempuan yang terpaksa mengasuh anaknya 

seorang diri karena bercerai dari suaminya atau suaminya meinggal dunia. Hal 

tersebut membutuhkan perjuangkan berat untuk membesarkan anak, termasuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan pangkal masalah yang sering 

dihadapi keluarga yang hanya dipimpin orang tua tunggal terumah dipimpin 

seorang perempuan adalah masalah anak dan ekonomi.Ada dua peran yang 

harus dipegang oleh perempuan yakni sebagai tulang punggung keluarga dan 

ibu rumah tangga.Sebagai tulang punggung keluarga yakni seorang ibu yang 

menjadi orang tua tunggal wajib memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja 

                                                           
11 Akmalia, “Pengelolaan Stres Pada Ibu Single Parent”, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

Universitas Ahmad Dahlan, 2013), hlm.18. Skripsi tidak diterbitkan. 
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mencari nafkah sehingga kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dapat 

terpenuhi. 

Jika melihat fenomena yang ada, banyak perempuan yang menjadi 

kepala keluarga di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten 

Lamongan, hal ini dilatar belakangi oleh banyak faktor dan secara umum yang 

peneliti temukan yaitu:  

1. Perceraian antara suami-istri yang disebabkan oleh ketidakcocokan diantara 

mereka sehingga harus berpisah  

2. Kematian salah satu pasangan sehingga pihak yang ditinggalkan menjadi 

orang tua tunggal bagi anak-anaknya.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis terinspirasi untuk 

mengambil judul tentang “Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Studi 

Kasus Lima Single Parent Dalam Mensejahterakan Keluarga Di Desa 

Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian adalah  

1. Peran apa saja yang dilakukan perempuan sebagai kepala keluarga di Desa 

Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dialami perempuan sebagai kepala keluarga 

di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 
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3. Bagaimana hasil atau cerita sukses perempuan selama menjadi kepala 

keluarga di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari 

jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan perempuan sebagai 

kepala keluarga. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami perempuan sebagai 

kepala keluarga. 

3. Mampu menggambarkan hasil atau keberhasilan perempuan selama 

berperan sebagai kepala keluarga. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan dibidang kesejahteraan sosial seta yang berkaitan dengan 

peran perempuan sebagai kepala keluarga.Serta memberikan sumbangan 

pemikiran tertulis kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Progam Studi Ilmu Kesejahteraan 

Sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para 

perempuan yang menjadi orang tua tunggal atau perempuan yang menjadi 

kepala keluarga, dalam mensejahterahkan keluarganya. 

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian skripsi Ahmad Zaenal Arifin (2012) pada fakultas Dakwah 

Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ 

Peran Perempuan Dalam Membentuk Karekter Keluarga pada Film 

Hafalan Shalat Delisa (Kajian Semiotik)”.12 Skripsi ini menjalakan 

seoarang ibu mempunyai peran aktif dalam membina dan membentuk 

karakter keluarga. Terdapat keterkaitan antara penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yakni subyek pada penelitian ini adalah peran dan 

pengaruh perempuan dalam keluarga pada film Hafalan Sholat 

Delisa,sementara pada penelitian ini lebih memfokuskan pada peran 

perempuan sebagai kepala keluarga di desa Sidokumpul, Kecamatan 

Paciran Kab. Lamongan. 

                                                           
12 Ahmad Zaenal Arifin, Peran Perempuan Dalam Membentuk Karekter Keluarga pada 

Film Hafal;an Shlmat Delisa (Kajian Semiotik), (Yogyakarta: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 

2012), Skripsi tidak diterbitkan 



 

10 

 

2. Penelitian skripsi Lovies Rahmaawati (2005), pada Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ 

Peranan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Petani di Desa Puro, 

Kecematan Karangmalang Kabupaten Sragen”13,  skripsi ini menjelaskan 

tentang gambaran umum keterlibatan perempuan dalam pemenuhan 

ekonomi keluarga. Terdapat beberapa keterkaitan  antara penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu, adalah subyeknya lebih ke peranan 

perempuan.  

3. Penelitian skripsi, Hajjah Mursidah  (2004) pada fakultas Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

tentang “Peranan Ibu dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

(Studi kasus terhadap ibu-ibu muslim yang bekerja di luar rumah, Desa 

BangunTapan)”14, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa banyaknya wanita-

wanitayang melakukan peran ganda disamping ia sebagai ibu rumah 

tangga dengan tugas pokoknya membina rumah tangga dan mengasuh 

anak, ia juga melakukan kerja diluar rumah. Dan wanita inilah yang 

disebut wanita karier, wanita yang bekerja diluar rumah disamping untuk 

kepentingan kedudukannya dalam masyarakat kebanyakan mempunyai 

alasan untuk menambah penghasilan keluarga yang tidak mencukupi 

                                                           
13Lovies Rahmaawati, Peranan Perempuan dalam Ekonomi Keluarga Petani di Desa Puro, 

Kecematan Karangmalang Kabupaten Sragen, (Yogyakarta: Sosiologi Agama, 2005), Skripsi tidak 

diterbitkan. 

14 Hajjah Mursidah, Peranan Ibu dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi 

kasus terhadap ibu-ibu muslim yang bekerja di luar rumah, Desa BangunTapan), (Yogyakarta: 

Pengembangan Masyarakat Islam, 2004)), Skripsi tidak diterbitkan 
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apabila hanya mengandalkan penghasilan dari suami saja, Namun pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. 

Merujuk pada penelitian terdahulu mengenai peran perempuan, maka 

penelitian yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Studi 

Kasus Lima Single Parent Dalam Mensejahterakan Keluarga Di Desa 

Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Berbeda dengan 

penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada peran perempuan, yang 

mana perempuan disini adalah perempuan single parent atau perempuan yang 

sudah ditinggal suaminya, baik bercerai maupun karena meninggal.Dalam 

penelitian ini juga dijelaskan bahwa dengan perannya sebagai kepala keluarga 

mampu membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis dan solid, layaknya 

keluarga normal dengan memiliki kemandirian yang kuat secara finansial dan 

emosional. 

G. Kerangka Teori 

1. Peran Perempuan 

Pada dasarnya setiap anggota mempunyai peran masing-masing 

dalam sebuah keluarga. Berikut ini merupakan peran-peran seoarang 

perempuan single parent, anatara lain sebagai berikut: 

a. Peran dan Tanggung Jawab Sebagai Pencari Nafkah15 

Dalam hadis Nabi SAW ditegaskan, yang artinya: 

 “Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah bersabda: Wahai para 

pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, 

                                                           
15 Mufidah, Ch.”Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender”, (UIN-MALANG 

PRESS, 2008).hlm.126-133. 
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maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat 

mengahalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barang 

siapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa 

adalah perisai bagainya”(HR Bukhari dan Muslim). 

 Pernikahan dilakukan bukannya tenpa syarat. Sebagaimana 

Hadist diatas menengaskan “jika mampu/sanggup/siap” untuk menikah 

maka diharapkan untuk menyegerahkan, tetapi jika belum mampu 

dianjurkan untuk menunda pernikahan dengan cara berpuasa. 

Kemampuan dimaksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan 

nafkah kepada keluarga. 

Nafkah merupakan  pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan 

oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, 

alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah tangga 

dan tempat tinggal. Para fuqaha’ kontemporer menambahkan selain yang 

telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah. 

Masyarakat dengan budaya patriakhi menentukan bahwa tanggung 

jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan 

ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah dosmetik. 

Pembakuan peran suami dan isteri secara dikotomis publik-produktif 

diperankan oleh suami, sedangkan peran dosmetik-reproduktif merupakan 

peran isteri telah mengakar dimasyarakat. Pembakuan peran ini 

sesungguhnya tidak menjadi masalah jika isteri menghendaki, 

memutuskan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan 
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siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru 

memberikan kenyamanan bagi isteri, maka pemilihan peran ini tidak 

menjadi persoalan. 

 Peran produktif diambil oleh laki-laki karena dia dianggap lebih 

kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung memiliki kelebihan 

emosional maupun mental di banding laki-laki, berani menghadapi 

tantangan, tanggung jawab, dan mandiri. Pencitraan pada laki-laki seperti 

ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit untuk dilacak awal 

mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. 

Oleh karena itu hampir di semua budaya, adat istiadat termasuk aturan 

agama dis eluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah 

untuk keluarganya. 

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami 

perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-

upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan 

terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal 

sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, 

sehingga dapoat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun 

jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, 

maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi penggeseran dimana siap 

atau tidak siap, mampu atau tidak mampu isteri mengambil peran 

produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah dosmetik. 
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Masyarakat berpandangan bahwa isteri bekerja di luar rumah 

adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan lebel 

kepada isterinya sebagai “pencari nafkah tambahan”. Kata "tambahan” 

pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan 

tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami, namun istilah 

tersebut menjadi kyrang nyaman bagi isteri yang bekerja dengan posisi dan 

penghasilan yang setara bahkan melebihi dari posisi dan penghasilan 

suamninya. Istilah inilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang 

sadar gender, karena terkesan merendahkan peran perempuan. 

Terori perubahan sosial, peran pencari nafkah didasarkan 

pertukaran antara suami dan isteri. Suami bekerja untuk penyedia nafkah 

yang ditukarkan kepada isteri dalam bentuk penyediaan cita, kasih sayang, 

dampingan dan layanan dalam relasi sosial maupun relasi seksual. Karena 

itu pembagian tugas dikotomis publik-domestik dibakukan sedemikian 

rupa. Kemudian tahun 70-an teori feminis mengidentifikasi 

ketidaksetaraan beban kerja suami dengan isteri, dimana pekerjaan isteri 

lebih berat dan berlipat dibanding suami, dari sini muncul poandangan 

bahwa peran dosmetik rumah tangga merupakan eksploitasi isteri. Karena 

itu perlu perubahan untuk menciptakan keseimbanganbeban keduanya. 

Perkembangan terakhir, terjadi perubahan peran pencari nafkah secara 

cepat. Tidak dapaty dielakan lagi dalam praktiknya, siapa menafkahi siapa 

menjadi rancu. Teori pembagian peran dikotomis berubah menjadi teori 
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perubahan peran pencari nafkah, dimana suami dan isteri sama berperan 

sebagai pencari nafkah. 

Sejalan dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi yang 

menyebabkan isteri juga mencari nafkah, maka menurut hemat penulis, 

kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan isteri mencari 

nafkah merupakan tanggung jawab sosial dan moral, bukan karena 

dharurah tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola 

partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai 

kehidupan. 

b. Peran Perempauan Sebagai Pengatur Rumah Tangga 

Peranan wanita sebagai pengatur rumah tangga itu cukup berat. 

Dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal dan semacam pembagian kerja 

(devision of labour) dimana suami terutama sekali bertindak sebagai 

pencari nafkah, dan isteri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga, 

tetapi sering kali juga berperan sebagai pencari nafkah. Dalam 

pengurusan rumah tangga ini yang sangat penting ialah faktor 

kemampuan membagi-bagi waktu dan tenaga intuk melakukan 1001 

macam tugas pekerjaan di rumah, dari subuh dini hari sampai larut 

malam.16 

Sebagai ibu rumah tangga selain memasak, tugas utama  ibu 

rumah tangga adalah  mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Menurut 

                                                           
16Kartini,”Psikologi Wanita Jilid 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan 

Nenek”.(Bandung: Masdar Maju, 1992), Hlm. 9 
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Maryani sebagai pendidik anak, ibu memiliki peran yang sangat penting 

bagi anak, sebab secara empiris ibu adalah orang yang paling dekat 

dengan anak khususnya pada awal pertumbuhan dan perkembangan 

anak.17 Quraish Shihab berpendapat bahwa ibu adalah pendidik pertama 

dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada usia dini.18Sedangkan 

menurut Harun Nasution tugas asli dan utama seorang isteri adalah 

menjadi ibu rumah tangga.Tugas ibu rumah tangga bukan semata-mata 

memasak dan mengatur rumah tetapi lebih penting dari itu adalah, 

mendidik anak-anak baik fisik, spirit dan mentalnya. Pendidikan dirumah 

merupakan dasar dan diatas dasar inilah pendidikan selanjutnya 

ditegakkan. Jika pendidikan dasar ini tidak kuat atau tidak benar maka 

pendidikan selanjutnya akan mempunyai dasar yang tidak benar atau 

salah.19 

c. Peran Wanita sebagai Ibu dan Pendidik 

Fungsi sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya bisa dipenuhi 

dengan baik, apabila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang 

gembira dan bebas, sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak dan 

bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenangkan serta penuh 

kasih sayang. Dengan begitu anak-anak akan tinggal betah di rumah. 

Iklim psikologis penuh kasih sayang, kesabaran, ketenangan dan 

                                                           
17 Maryani, Peranan Ibu Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam, 

(Yogyakarta: Kependidikan Islam, 2004), hlm.13. 

18 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996),hlm. 312. 

19 Harun Nasution, Islam Rasional, Gagasan Dan Pemikiran,(Bandung: Mizan, Cet.3, 

1995),hlm.43. 
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kehangatan itu memberikan semacam vitamin psikologis yang merasang 

pertumbuhan anak-anak menuju pada kedewasaan.20 Disinilah 

perempuan single parent yang berperan sebagai kepala keluarga dituntut 

untuk mewujudkan keadaan yang sebagai mana telah dijelaskan diatas. 

d. Peran Perempuan dalam mengambil keputusan 

Keputusan untuk menetukan jalannya kehidupan di dalam rumah 

tangga pada umumnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu suami 

dan isteri.Karena dalam mengambil keputusan membutuhkan adanya 

musyawarah bersama antara suami dan isteri yang berfungsi untuk 

tercapaiya kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Dalam 

hal in dapat disimpulkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam 

mengambil keputusan adalah sama. Namun tidak demikian dengan suatu 

keluarga yang dikepali oleh seorang perempuan single parent. Dalam 

kondisi tersebut mau tidak mau wanita harus mengambil keputusan 

sendiri dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keluarganya, 

meskipun dapat juga meninta pendapat keluarga atau kerabat seperti 

orang tua apabila masih ada. Oleh karena itu beban menjadi kepala 

keluarga bagi seorang wanita sangatlah berat.21 

 

 

                                                           
20Kartini,”Psikologi Wanita Jilid 2 Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan 

Nenek”.(Bandung: Masdar Maju, 1992), Hlm. 9 

21 Soerdati, Strategi Kehidupan Wanita Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: PT Swaka 

Manunggal, 1991), hlm. 45-46 
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2. Tinjaun Mengenai  Keluarga 

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, 

memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung 

jawab diantara individu tersebut.Keluarga adalah unit terkecil dari 

masyarakat yang terdiri dari atas kepala keluarga dan beberapa orang 

yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan. 

Menurut Burgess dan Locke terdapat 4 karakteristik keluarga, 

yaitu: 

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan 

perkawinan, darah atau adopsi. 

2. Para anggota keluarga biasanya hidup bersama di bawah satu atap dan 

dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secra terpisah mereka 

tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. 

3. Anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi yang 

menciptakan peran-peran sosial keluarga, seperti suami, isteri, ayah 

dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur 

yang diperoleh dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri.22 

Keluarga dibangun di atas perkawinan atau pernikahan. Yang 

mana pernikahan merupakan proses pembentukan suatu keluarga dan 

                                                           
22 Khairuddin, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1985). hlm. 12-13 
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dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah. Secara sosiologi, 

Djuju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu: 

1. Fungsi Biologis 

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh 

keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia 

sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah 

yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi 

ini diatur dalam suatu norma yang diakui bersama. 

2. Fungsi Edukatif 

Keluarga nerupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya 

dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa 

anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, 

efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek 

mental spiritual, moral, intelektual dan profesional. Fungsi edukatif 

juga merupakan bentuk penjagaan  hak dasar manusia dalam 

memelihara dan mengembangkan potensi akalnya.  

3. Fungsi Religius 

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama 

melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-

hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.Keluarga juga 

merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa 

Tuhan-nya.Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan 
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disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman 

sangat penting dalam mnewarnai terwujudnya masyarakat religius. 

4. Fungsi Protektif 

Fungsi protektif dimana keluarga menjadi tempat yang aman 

dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk 

menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di 

dalamnya.Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan 

keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan 

kepentingan, dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. 

Kekerasan dalam keluarga biasanya tidakmudah dikenali karena 

berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis dan sosial 

maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. 

Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali 

oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik. 

5. Fungsi Sosialisasi 

Adalah fungsi yang berkaitan dengan mempersiapkan anak 

menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-

norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu 

sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas 

suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis 

kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan  anggota keluarga dapat 

memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, 

misalnya dalam konteks masyarakat indonesia selalu memperhatikan 
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bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan 

anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga. 

6. Fungsi Rekreatif 

Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat 

memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas 

masing-masing anggota keluarga.Fungsi rekreatif ini dapat 

mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling 

menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota 

keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang 

dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”. 

7. Fungsi Ekonomis 

Yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga 

memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan uasaha, perencanaan 

anggaran, pengelolaan dan bagaimana pemanfaatkan sumber-sumber 

penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan 

proposional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan 

harta bendanya secara sosial maupun moral. 

Ditinjau dari tujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah 

bahwa keluarga memliki fungsi yang vital dalam pembentukan 

individu.Oleh karena itu keselurhan fungsi tersebut harus terus 

menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi tesebut tidak berjalan, 
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maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam 

keluarga.23 

 

3. Hambatan Perempuan Single Parent Sebagai Kepala Keluarga 

Hilangnya pasangan yang diakibatkan karena perceraian atau 

kematian menimbulkan banyak masalah dalam penyesuaian diri bagi 

perempuan atau ibu. 

Menurut Hurlock sebagaimana telah dikutip oleh Akmalia dalam 

skripsinya, menjabarkan masalah yang dihadapi oleh perempuan single 

parent akibat perceraian 24: 

a. Masalah ekonomi, setelah bercerai, perempuan atau ibu akan 

mengalami kurangnya pendapatan keluarga. Seorang ibu single parent 

memulai bekerja pada usia madya, biasanya mereka tidak dapat 

memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. 

b. Masalah praktis, perempuan single parent mencoba untuk menjalankan 

hidup rumahtangga sendirian, setelah terbiasa dibantu oleh pasangan. 

Akan tetapi setelah bercerai semua pekerjaan dilakukan seorang diri. 

                                                           
23 Mufidah, Ch.”Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender”, (UIN-MALANG 

PRESS, 2008).hlm.42-27. 

24 Akmalia MR, “Pengelolaan Stres Pada Ibu Single Parent”, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, 2013),hlm.18-19. Skripsi tidak diterbitkan. 
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c. Masalah psikologis, perempuan cenderung merasa tidak menentu dan 

identitasnya kabur setelah terjadi percerian. Kondisi perempuan 

sebelum perceraian identitasnya tergantung dengan suaminya. 

d. Masalah pengasuhan anak, perceraian membuat masalah dalam hak 

asuh anak. Tanggungjawab untuk merawat anak perlu dibagi dua, maka 

masing-masing orang tua dan anak akan menghadapi masalah dalam 

penyesuaian diri dengan kehidupan baru. Perceraian akan membuat 

anak menjadi bingung, depresi dan murung.  

e. Masalah keluarga, apabila masih mempunyai anak yang masih tinggal 

serumah, maka perempuan single parent harus memainkan peran ganda 

yaitu sebagai ayah dan ibu, dan harus menghadapi berbagai masalah 

yang timbul dalam keluarga tanpa pasangan selain itu juga harus 

menghadapi masalah yang berhubungan dengan anggota keluarga dari 

pihak suami. 

f. Sulitnya memenuhi figur ayah bagi anak, figur seorang ayah ini harus 

tetap terpenuhi agar pertumbuhan fisik dan psikis anak berjalan dengan 

baik. 

Sedangkan masalah umum yang dihadapi wanita single parent 

karena kematian suaminya adalah masalah ekonomi, masalah keluarga, 

masalah tempat tinggal, masalah praktis dan masalah sosial.Sedangkan 

adanya permasalahan diatas menjadikan hambatan bagi perempuan single 

parent dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga. 
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4. Keberhasilan Perempuan Single Parent Sebagai Kepala keluarga. 

Perempuan single parent dalam membina atau mengurus rumah 

tangga dengan seorang diri  memang pada dasarnya mengalami beberapa 

hambatan seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hambatan-hambatan 

tersebut mampu diatasi sehingga mampu menciptakan keluarga sejahtera 

yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batin  dan menjalankan fungsi 

keluarga dengan semestinya. 

Keberhasilan yang diperoleh perempuan  di ukur dengan indikator 

keluarga sejahtera menurut BKKBN. Dalam BKKBN dijelaskan bahwa 

keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang 

layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungan.Adapun indikator keluarga sejahtera menurut 

buku pedoman tata cara pencatatan dan pelaporan pendataan keluarga 

yaitu25: 

1. Tahapan Keluarga Sejahtera I 

a. Pada Umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah dan berpergian. 

c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding 

yang baik. 

                                                           
25 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan 

Pelaporan Pendataan Keluarga (Jakarta: Direktorat pelaporan dan statistic, 2007), hlm. 4-5 
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d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

e. Bila pasangan usia subur (pasangan suami istri yang istrinya 

berumur kurang dari 15 tahun, lebih dari 50 tahun yang masih 

haid/datang bulan) ingin ber-KB ke sarana pelayanan kontrasepsi. 

f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. 

2. Tahapan Keluarga sejahtera II 

a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

b. Paling kurang sekali seminggu seluruh keluarga makan 

daging/ikan/telur. 

c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang 

pakaian baru dalam setahun. 

d. Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk setiap penghuni rumah. 

e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat 

melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 

f. Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk 

memperoleh penghasilan. 

g. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin. 

h. Pasangan usia subur (pasangan suami istri yang istrinya berumur 

kurang sari 15 tahun, lebih dari 50 tahun yang masih hadi/datang 

bulan) dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi. 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera III 

a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 
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b. Sebagaian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau 

barang. 

c. Kebiasan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 

d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 

tinggal. 

e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv.  

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus 

a. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan 

materil untuk kegiatan sosial. 

b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti 

untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta-fakta yang ada di 

tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan, hal ini 

dilakukan untuk menemukan kebenaran.26 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

sebagai prosedur yang nantinya akan menghasilkan data yang dihimpun 

dari informan berupa susunan kata-kata secara deskriptif baik lisan 

                                                           
26 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm.13 
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maupun tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research).Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat 

tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) 

maupun lembaga-lembaga pemerintahan.27 

2.  Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah pelaku, dan obyek penelitian adalah unit 

analisis yang diteliti dan memungkinkan untuk diteliti.28 Subyek dalam 

penelitian ini adalah perempuan single parent di Desa Sidokumpul dengan 

narasumber yang akan penyusun wawancarai ada lima informan, yakni 

SH, MT, YM, NW, DN serta tetangga dan anak-anak dari kelima 

informan. Sedangkan obyeknya dari penelitian ini adalah peran yang 

dijalankan perempuan sebagai kepala keluarga. 

3. Metode pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian.Karena itu seorang peneliti harus terampil dalam 

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 

 

 

                                                           
27 Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), hlm. 31. 

28 Moh. Soehadha, Metodologi penelitian agama kualitatif, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2008), hlm.81. 
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a. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Dengan waancara 

penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Nazir bahwa yang 

dimaksud dengan wawancara adalah proses memperolah keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka 

antara penanya atau pewawancara denga si penjawab atau informan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).29 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengecek, melengkapi 

dan menyempurnakan data hasil observasi. Dalam melaukan 

wawancara penulis harus mendengarkan secara teliti dan mencacat 

sama dengan yang dikemukakan oleh informan. 

b. Metode Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan terhadap gejala yang sedang diteliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu 

metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan 

dengan sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti luas, 
                                                           

29 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2008), 

hlm.192. 
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observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan 

secra langsung maupun tidak langsung.30 Beberapa hal yang yang 

peneliti lakukan dalam observasi, diantaranya: 

1. Mengamati tentang sarana prasana yang dimiliki untuk hidup 

keseharian yang dijadikan sebagai pendukung aktivitas 

kehidupannya, seperti: Transportasi, lahan dan rumah tempat 

tinggal. 

2. Mengamati tentang kondisi keluarga dan lingkungan dimana 

subyek penelitian tinggal. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lain-

lain. Metode ini digunakan untuk menyatukan hasil pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh informan. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah prosses mencari data dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam suatu kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyususn kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

                                                           
30Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi, 1984), hlm..74 
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kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.31 Penelitiannya adalah studi kasus yaitu peneliti berusha 

mendiskripsikan spesifik dari lima perempuan single parent yang berperan 

sebagai kepala keluarga. 

Tahapan analisis penelitilakukan : Pertama, data yang terkumpus 

kemudian diseleksi dan jika ada kekurangan data, penulis melakukan 

pencarian data kembali kelapangan untuk melengkapinya. Kedua, 

menyusun (memasukan, menggolongkan) data hasil seleksi kedalam draf 

sub-sub bab yang telah dibuat dalam rencana skripsi. Ketiga, membuat 

diskripsi naratif dari masing-masing data yang ada dalam sub bab sehingga 

menjadi isian atau gambaran data yang mudah dibaca dan difahami 

pembaca. Keempat, menafsirkan data dengan menggunakan acuan 

kerangka teori yang telah disusun sehingga dapat diketahui makna dari 

data teersebut bagi pembaca yang itu merupakan hasil akhir atau dapat 

dikatakan hasil penting dari sebuah penelitian kasus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsiyang direncanakan 

terbagi menjadi empat bab sebagai berikut:  

BAB I :  merupakan pendahuluan yang isinya memaparkan pembahasan 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

                                                           
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi, 1984), hlm.42. 
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kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuannya 

adalah memberikan gambaran yang jelas tentang isi dari karya tulis ilmiyah ini. 

BAB II : membahas tentang gambaran umum penelitian yang berisikan 

tentang letak geografis dan kondisi demografis yang terdiri dari: jumlah 

penduduk, komposisi penduduk menurut mata pencaharian, komposisi 

penduduk menurut tingkat pendidikan, struktur penduduk menurut agama. 

BAB III : merupakan inti dari penelitian ini yaitu, menggambarkan 

perempuan single parent yang berperan sebagai kepala keluarga, hambatan-

hambatan yang dialami selama sebagai kepala kelurga serta keberhasilan yang 

diperolehnya. 

BAB IV : sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat 

kesimpulan, saran-saran dan terakhir ditutup dengan kata penutup. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

BAB VI 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, peneliti melihat bahwa peran perempuan 

single parent dalam mensejahterakan keluarga di desa Sidokumpul Paciran 

Lamongan merupakan sebuah usaha, yaitu usaha untuk mampu menjalankan 

perannya sebagai kepala keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya serta analisis data yang telah dilakukan, 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa banyak dijumpai dalam masyarakat, 

khususnya di desa Sidokumpul saat ini adalah keberadaan perempuan single 

parent. Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa 

bantuan dari pasangannya, mereka mempertahankan keberlangsungan hidup 

keluarga, mereka juga harus membagi waktunya untuk banyak hal, agar peran 

dan tugasnya sebagai kepala keluarga tetap dapat diajalankan dengan sesuai. 

Meskipun mereka merupakan seorang single parent yang membesarkan dan 

mendidik anak-anak dan mengurus keperluan kebutuhan keluarga tanpa 

bantuan orang lain, meraka dapat beradaptasi dan terus berjalan maju demi 

keluarga, meskipun banyak hambatan-hambatan baik dari masalah ekonomi 

maupun masalah dengan lingkungannya. 

Sedangkan peran yang dijalankan perempuan single parent dalam 

mensejahterakan keluarga adalah peran sebagai pencari nafkah, pengambil 

keputusan, mengelolah kebutuhan sehari-hari dan mendidik anak. Peran 



 

90 

 

tersebut sesuai dengan teori yang ada. Sehingga tidak banyak ditemukan 

perbedaan 

Hasil dari menjalankan perannya sebagai kepala keluarga yang 

dilakukan perempuan single parent dalam mensejahterakan keluarga dapat 

membuat perubahan pada keluarganya, yaitu perubahan pada segi ekonomi dan 

pendidikan. Dan perubahan mendasar pada keluarga kelima informan sendiri, 

yakni seperti SH berhasil dalam pendidikan, terpenuhinya kebutuhan sandang 

dan pangan, MT berhasil dalam memenuhi kebutuhan papan dan sandang, YM 

berhasil dalam pendidikan dan kebutuhan sandang dan pangan, NW berhasil 

dalam kebutuhan sandang dan pangan dan DN berhasil dalam pendidikan, 

kebutuhan sandang, papan dan pangan. 

2. Saran 

1. Diharapkan kepada perempuan single parent yang berperan sebagai kepala 

keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga baik secara materi 

maupun secara psikologi. Maka seoarang perempuan harus bisa membagi 

waktu sebaik mungkin agar seimbang antara pekerjaan dan keluarga. 

2. Diharapkan kepada orang tua dan keluarga besar perempuan single parent 

dapat membantu secara moral dan spiritual agar mampu melakukan 

perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

3. Dalam bekerja harus bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak terlalu 

kecapaian, sehingga pada waktu selesai bekerja masih mempunyai waktu 
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untuk anak-anaknya yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang 

ibu. 

4. Mendidik  dan mengarahkan anak dengan lemah lembut agar anak-anak 

yang ditinggal bekerja tidak merasa ditelantarkan dan diabaikan. 

2. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur hamba panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah memberi kesehatan dan kesabaran kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang menjadi suatu kewajiban. terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 

penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca umumnya dalam 

menambah wacana dan khususnya bagi diri sendiri semoga dapat bermanfaat 

baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal’alamin. 
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