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SARI 

Indra Kusuma, Nova. 2013. “Pengasuhan Anak TKW oleh Single Parent Ayah 

di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. 

Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Tijan, M. Si. Pembimbing II Moh. Aris 

Munandar, S. Sos., MM. 

 

Kata Kunci: Pengasuhan, Anak 
Pengasuhan anak yang baik dalam keluarga memiliki  pengaruh dalam 

pembentukan kepribadian anak. Apabila sejak kecil anak diasuh dengan baik dari 

kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup orang tua maka akan 

berdampak yang baik bagi proses pendewasaan anak. Permasalahan yang timbul 

adalah ketika anak ditinggal ibu bekerja di luar negeri menjadi TKW. Anak yang 

seharusnya masih memerlukan pengasuhan penuh oleh kedua orang tua, tetapi 

anak terpaksa ditinggal ke luar negeri oleh ibunya dan anak di rumah di asuh oleh 

ayah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengasuhan anak TKW yang 

diterapkan single parent ayah dalam mengasuh anak TKW di Dukuh Kaliyoso, 

Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus., 2) bagaimana 

tanggung jawab single parent ayah dalam pengasuhan anak TKW di Dukuh 

Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 3) hambatan 

dan solusi single parent ayah dalam mengasuh  anak TKW di Dukuh Kaliyoso, 

Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 4) dampak anak TKW 

yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dan diasuh oleh single parent di Dukuh 

Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Sumber data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 

dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, 

sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengasuhan anak TKW 

oleh orang tua single parent ayah dalam keluarga dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 1) pengasuhan disiplin pada anak, mendidik anak dan pendidikan karakter 

anak, 2) tanggung jawab yang dilakukan orang tua single parent pada anak TKW 

yaitu meliputi tanggung jawab secara material dan spiritual, 3) selama 

menerapkan pengasuhan pada anak TKW oleh single parent yang menjadi 

hambatan yaitu anak sering berada di rumah sendiri tanpa adanya orang tua 

kandung ketika single parent ayah sibuk bekerja dan terbatasnya pengetahuan 

ayah dalam agama sehingga dalam mengajarkan nilai-nilai agama, single parent 

ayah cenderung mengandalkan dari madrasah dan aktifitas mengaji pada anak. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) hendaknya 

orang tua single parent ayah selalu mengontrol uang jajan maupun uang  makan 

yang sering diberikan pada anak. Hal ini agar anak tidak menjadi tergantung pada 

uang 2) ketika single parent ayah bekerja hingga harus meninggalkan anak di 
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rumah, sebaiknya single parent ayah tetap menjaga komunikasi. Komunikasi bisa 

dilakukan lewat telepon walaupun kondisi anak tidak dapat dipantau secara 

langsung., 3) hendaknya single parent ayah bekerjasama dengan anggota keluarga 

terdekat dalam mengasuh anak TKW, agar kondisi anak dari segi kesehatan dan 

kebutuhan sehari-hari bisa terpantau. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) adalah sebutan bagi warga negara 

Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI perempuan sering kali disebut 

Tenaga Kerja Wanita (TKW). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri, tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah yang 

selanjutnya disebut dengan TKI.  

Tujuan utama orang pergi ke luar negeri dan bekerja di sana tidak lain 

dan tidak bukan adalah demi untuk memperoleh penghasilan yang besar. 

Dengan penghasilannya yang besar itulah, maka orang berharap dapat 

memenuhi pelbagai kebutuhan hidupnya. Dan dengan iming-iming 

penghasilan yang besar itulah yang kemudian memicu orang untuk 

berbondong-bondong pergi bekerja keluar negeri, demi mengejar impiannya, 

merengkuh hidup enak dan berkecukupan.  

Selain faktor penghasilan yang besar, faktor lainnya yang memicu  

berbondong-bondongnya orang pergi untuk bekerja keluar negeri adalah 

sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan yang ada di negerinya sendiri 

(Indonesia). Pelbagai lapangan pekerjaan yang ada di negeri ini rasanya 

seperti telah dijejali oleh ribuan atau bahkan jutaan orang, sehingga hal 
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tersebut tidak memberikan kesempatan bagi generasi angkatan kerja 

berikutnya. Ketika ada salah satu atau beberapa lapangan pekerjaan dibuka, 

maka dengan segera orang akan berlomba-lomba memasukan surat lamaran 

pekerjaan, bersaing merebutkan pekerjaan tanpa peduli apakah pekerjaan itu 

sesuai dengan keahliannya atau tidak. 

Begitu halnya dalam penelitian ini, Kudus yang disebut sebagai kota 

kretek yang mempunyai pabrik-pabrik rokok yang mampu menyerap tenaga 

kerja tidak mempengaruhi para wanita-wanita di dukuh  Kaliyoso untuk 

bekerja dipabrik. Hal ini karena letak dukuh Kaliyoso terpencil dan bahkan 

dekat dengan perbatasan desa Galiran yang sudah masuk Kabupaten Pati. 

Menuju ke kecamatan Undaan saja harus ditempuh jarak kurang lebih 12 

kilometer dan itu pun kondisi jalan yang masih rusak hingga sekarang.  

Sehingga para wanita dukuh Kaliyoso lebih baik memilih menjadi TKW yang 

penghasilannya cukup untuk memenuhi keluarga mereka. 

Kehidupan sehari-hari warga dukuh Kaliyoso sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani. Aktivitas sehari-harinya digunakan untuk pergi 

ke sawah. Pekerjaan sebagai petani ini sebagian besar dipegang oleh laki-laki. 

Para wanita Dukuh Kaliyoso sendiri  tidak banyak yang terlibat dalam 

pekerjaan di sawah. Hanya ketika masa panen padi saja sebagian wanita dari 

ibu-ibu dan wanita yang sudah menikah ikut memanen padi baik itu dibayar 

oleh penyewa tenaga kerja maupun sistem imbal balik.  

Wanita-wanita Dukuh Kaliyoso ini hanya ikut bekerja ketika masa 

panen padi datang. Selain itu, aktivitas kesehariannya adalah sebagai ibu 
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rumah tangga biasa yang mengasuh anak dan menyiapkan makan untuk 

suami. Karena kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin kompleks wanita-

wanita Dukuh Kaliyoso berinisiatif untuk merantau keluar negeri yaitu 

menjadi tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut tenaga kerja wanita 

(TKW). Hal ini dilakukan hanya untuk mencari tambahan penghasilan untuk 

keluarga mereka. Sebelumnya penghasilan keluarga yang hanya menunggu 

masa panen padi saja sekarang penghasilan keluarga dapat dibantu oleh sang 

istri yang menjadi TKW di luar negeri. Sehingga TKW akan menjadi pilihan 

satu-satunya wanita di dukuh Kaliyoso untuk membantu penghasilan 

keluarga. 

Anak-anak yang setiap hari mendapatkan perhatian dari seorang ibu, 

kini mereka hanya mendapatkan perhatian dari seorang single parent ayah 

saja. Manfaat kedekatan orang tua sangat besar bagi anak, diantaranya 

menumbuhkan rasa percaya diri. Kedekatan orang tua pada anak juga akan 

memberikan rasa nyaman pada diri anak sehingga anak merasa menjadi 

individu yang selalu diperhatikan orang tuanya. Perhatian dan kasih sayang 

orang tua yang stabil, menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya berharga bagi 

orang lain.  

Anak yang tumbuh dalam hubungan kasih sayang yang hangat, akan 

memiliki sensitivitas atau kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan 

sekitarnya. Perkembangan kepribadian dan perilaku anak, sangat ditentukan 

oleh bagaimana orang tua membimbing dan mengasuh anak mereka. Peran 

ibu sangat penting, karena ibu lah yang mengandung selama 9 bulan, 
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kemudian menyusui, serta menimang anak hingga seorang anak menjadi 

mandiri dan dewasa. Selain itu orang tua yang baik juga mengajarkan anak-

anak mereka tentang etika, agama, dan pelajaran lain yang akan 

mengembangkan pola pikir dan perilaku anak ke arah yang baik.  

Sebuah penelitian yang dilakukan beberapa peneliti dari Universitas 

Gadjah Mada (UGM) dan kampus lain dengan judul "Children Health and 

Migrant Parents in Southeast Asia (CHAMPSEA)" atau dampak migrasi 

internasional terhadap keluarga dan anak migran. Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan "Secara ekonomi, migrasi internasional berdampak positif 

terhadap keluarga migran, namun juga berdampak negatif khususnya terhadap 

kesehatan psikologis anak," ungkap tim peneliti Drs Sukamdi MSc serta Dr 

Anna Marie Wattie MA dalam acara diseminasi hasil penelitian CHAMPSEA 

di kantor Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM, Yogyakarta, Kamis 

27/10/2011.(dikutip dalam http: // kliktki. com / news/ content/ anak – yang –

ditinggal - ortu-jadi-tki-banyak-alami-masalah-psikologis) 

Demikian halnya melihat banyaknya jumlah wanita di Dukuh 

Kaliyoso ini yang menjadi TKW di luar negeri menyebabkan anak akan 

menjadi kurang akan perhatian dari ibu kandung mereka. 

Menilik kehidupan keluarga TKW di Dukuh Kaliyoso tersebut, 

peneliti tertarik untuk menyusun  skripsi dengan judul “Pola Asuh Anak 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) oleh Single Parent Ayah di Dukuh Kaliyoso, 

Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengasuhan single parent ayah dalam mengasuh anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten 

Kudus?  

2. Bagaimana tanggung jawab single parent ayah dalam pengasuhan anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus? 

3. Bagaiman hambatan single parent ayah dalam mengasuh  anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus? 

4. Dampak Anak TKW ketika di tinggal Ibu Bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Wanita di Luar Negeri. 

C. Tujuan  Penelitian 

Bertolak dari permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengasuhan yang diterapkan single parent ayah dalam 

mengasuh anak TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan 

Undaan, Kabupaten Kudus?  

2. Mengetahui bagaimana tanggung jawab single parent ayah dalam 

pengasuhan anak TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus? 
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3. Mengetahui hambatan dan solusi single parent ayah dalam mengasuh  

anak TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus? 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, menambah pemahaman, pengetahuan mengenai 

pengasuhana dan tanggung jawab single parent ayah dalam mengasuh 

anak TKW. 

b. Bagi instansi yang terkait, menambah bahan pustaka dalam kajian-

kajian masalah tentang pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap 

anak dalam keluarga.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai pembanding dari penelitian-

penelitian yang sejenis dalam mengantisipasi kesalahan dalam  

mengasuh dan tanggung jawab orang tua pada anak dalam keluarga. 

b. Bagi masyrakat, dapat memberikan  informasi tentang pengasuhan dan 

tanggung jawab yang sebaiknya diberikan dalam mengasuh anak.  

Pengasuhan anak yang baik, akan berpengaruh pada usia perkembangan 

dalam rangka pembentukan tingkah laku anak. 
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E. Batasan Istilah 

Maksud dari penegasan istilah adalah untuk menghindari 

kemungkinan salah pengertian atau kekeliruan dalam menafsirkan judul 

skripsi ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pengasuhan 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 

pengasuhan adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan 

pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan 

biaya atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak. Pengertian 

pengasuhan menurut David dalam Shoehib (1998: 19) adalah perilaku 

yang diterapkan pada anak yang bersifat konsisten dari waktu ke waktu.      

 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dengan anak, orang tua 

berkewajiban untuk mendidik, merawat, dan membimbing serta 

melindungi anak untuk mencapai kedewasaannya nanti dalam bersosial 

dan bermasyarakat. 

2. Anak 

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 

2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

anak dari TKW yang ditinggal bekerja di luar negeri yang masuk 

pada usia sekolah dasar yaitu usia 6-12 tahun. Pada usia tersebut di mana 
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anak dalam masa tumbuh kembang yang membutuhkan perhatian dan 

kasih sayang kedua orang tua. 

3. TKW 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI ) adalah sebutan bagi warga negara 

Indonesia yang bekerja di luar negeri. TKI perempuan sering kali disebut 

Tenaga Kerja Wanita (TKW). Maksud dari TKW di sini, penulis artikan 

adalah Tenaga Kerja Wanita di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, 

Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang bekerja di Timur Tengah 

tepatnya di Arab Saudi.  

4. Single Parent 

Single Parent disini penulis artikan sebagai orang tua tunggal yaitu 

ayah yang mengasuh anak TKW di dukuh Kaliyoso, Karangrowo, Undaan, 

Kudus. Dalam konteks Indonesia, anak single parent bisa bermakna 

seorang anak yang diasuh oleh salah satu orang tua atau famili dekat 

karena anak ditinggal mati atau cerai, ditinggal keluar negeri sebagai 

tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita oleh salah satu atau kedua 

orang tuanya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengasuhan Orang Tua dalam Keluarga 

Pengasuhan anak yang baik dalam keluarga memiliki  pengaruh dalam 

pembentukan kepribadian anak. Jika sejak kecil anak diasuh dengan baik dari 

kedua orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup orang tua 

sehari-hari akan mempengaruhi perkembangan anak. Keteladanan dan 

kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak 

terlepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru kebiasaan hidup orang 

tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena memang pada masa 

perkembangannya, anak sealu ingin menuruti apa-apa yang orang tua 

lakukan.  

 Pengasuhan merupakan bagian terpenting dalam perkembangan dan 

pembentukan sifat dan tingkah laku pada anak. Pengasuhan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pengasuhan yang diterapkan pada anak oleh 

single parent ayah Adapun pengasuhan pada anak oleh single parent ayah  

yaitu: 1. pengasuhan disiplin pada anak 2. mendidik anak  dan 3. pendidikan 

karakter pada anak. 

a. Pengasuhan Disiplin pada Anak 

           Menurut Sjarif dalam Hidayatullah (2010: 45) disiplin pada 

hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung 

oleh kesadaran untuk menuaikan tugas dan kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya. 
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       Orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memikirkan cara 

yang tepat untuk mendisiplinkan bagi anak sejak balita sampai usia 

remaja. Tujuan disiplin pada anak tidak lain adalah untuk mengarahkan 

anak supaya belajar mengenai hal-hal yang baik.  

       Menurut Rimm (1997: 48) dalam mengupayakan 

disiplin anak,   orang tua harus ada kalanya memperhatikan 

sebagai berikut. 

1) Membuat anak patuh sejak dini. 

menanamkan sikap patuh pada anak sejak dini adalah hal 

yang sangat penting untuk menjadikan anak yang patuh 

pada orang tua ketika anak menginjak usia remaja nanti. 

2) Jangan terlalau memanjakan anak. 

Perlakauan memanjakan anak yang terlalu berlebihan 

akan membuat konflik antara orang tua dan anak. Misal 

anak tidak mau tidur jika kecuali ditemani ibu. 

3) Jangan memberikan kebebasan yang terlalu bebas pada 

anak. 

Orang tua harus memperhatikan kebebasan-kebbasan 

anak dalam menentukan pilihannya. Jika orang tua tidak 

mengarahkan yang baik, dikhawatirlkan anak akan salah 

dalam menentukan pilihan. 

b. Mendidik Anak 

Seorang anak tidak hanya mendapat pendidikan di sekolah 

saja, melainkan pendidikan dalam keluarga merupakan hal 

terpenting. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan dasar dan 

yang paling 

 utama untuk membentuk kepribadian anak. Sebagai orang 

tua harus memahami bagaimana pendidikan yang benar yang harus 

ditanamkan pada anak dalam lingkup keluarga.  

Menurut Syafei  (2006: 43) pendidikan dalam keluarga yang 

baik dapat dilakukan sebagai berikut. 
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1) Anak diminta untuk membiasakan diri untuk memelihara, 

menyimpan, dan menggunakan sarana belajarnya dengan tertib 

2) Menyapu halaman, menyiram tanaman, memberi makan hewan, 

dan lain-lain. 

3) Memberi pengertian pada anak, kalau masuk kamar orang tua 

harus ketok pintu terlebih dahulu. 

4) Mulai menyuruh anak untuk melaksanakan perintah agama dan 

menjauhi larangan-larangan agama. 

5) Tidak mengajari anak untuk berbuat dusta. 

6) Membiasakan makan bersama-sama anak 

7) Mengajak anak untuk bersilaturahmi atau berkujung kerumah 

family. 

 

Pendidikan yang diberikan pada anak, merupakan upaya 

untuk menghindari generasi yang lemah. Sehingga dengan 

pendidikan anak yng baik menjadikan anak mampu berbuat yang 

lebih baik bagi zamannya. 

c. Pendidikan Karakter pada Anak 

Menurut Hornby dan Parnwell dalam Hidayatullah (2010: 12) 

karakter artinya kualitas mental atau moral, nama atau reputasi. 

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-

sifat kejiwaan, ahklak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

karakter adalah kualitas atau moral, akhlak atu budi pekerti individu 

yang mempunyai kepribadian khusus serta membedakan dengan 

individu yang lain. Sehingga munculah pendidikan karakter anak di 

lingkungan keluarga. Pendidikan karakter pada anak bertujuan agar 
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anak mampu menjadi individu yang baik yang mempunyai budi 

pekerti. 

Menurut HR. Ibnu Hibban dalam Hidaytullah (2010: 

32) tahap-tahap pendidikan karakter pada anak adalah 

sebagai berikut. 

1) Adab (5-6 Tahun), pada fase ini, anak dididik budi 

pekerti terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai 

karakter sebagai berikut: 

a) jujur, tidak berbohong, 

b) mengenal mana yang benar dan mana yang salah, 

c) mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, 

dan 

d) mengenal mana yang diperintah (yang dibolehkan) 

dan mana yang dilarang (yang tidak dibolehkan). 

2) Tanggung Jawab Diri (7-8), pada fase ini, anak dididik 

untuk bisa tanggung jawab diri sendiri, hal ini meliputi: 

a) menjalankan sholat, 

b) makan sendiri (sudah tidak disuapi), 

c) anak dididik untuk tertib dan displin, dan 

d) menentukan cita-cita. 

3) Peduli (9-10 Tahun), setelah anak dididik tanggung 

jawab diri, maka selanjutnya anak dididik untuk mulai 

peduli pada orang lain. Hal ini meliputi: 

a) menghargai orang lain (hormat kepada orang yang 

lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda), 

b) bekerjasama dengan teman-temannya, 

c) membantu dan menolong orang lain. 

4) Kemandirian (11-12 Tahun), pada fase kemandirian ini, 

anak dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri, hal 

ini meliputi: 

a) memisahkan tempat tidur dari orang tua, dan 

b) jika anak tidak mau sholat maka orang tua boleh 

memukul dengan batas kewajaran. 

5) Bermasyarakat (13 tahun ke atas), fase terakhir 

pendidikan karakter pada anak yaitu anak dididik dalam 

persiapan bermasyarakat, seperti: 

a) anak dilatih untuk bermusyawarah, 
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b) anak diminta untuk ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan masyrakat (misal acara pengajian mushola), 

dan 

c) mengajarkan anak bahwa kita harus bermasyarakat 

karena kita pasti akan membutuhkan orang lain. 

B. Tanggung Jawab Orang Tua      

   Keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara sepasang 

suami istri untuk hidup bersama. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak 

yang menjadi tanggung jawab orang tua.   

Djamarah (2004: 29) mengemukakan macam-macam tanggung 

jawab orang tua dalam mengasuh anak antara lain sebagai berikut. 

1. Bergembira menyambut kelahiran anak 

2. Memberi nama yang baik 

3. Menanamkan rasa cinta 

4. Memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang 

5. Menanamkan akidah dan taukhid 

6. Berlaku adil 

7. Mencegah perbuatan bebas 

  Sedangkan tanggung jawab orang tua kepada anak berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1a 

meliputi, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 

         Berdasarkan tanggung jawab orang tua yang telah disebutkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua sangatlah penting bagi 

perkembangan anak kedepan. Tanggung jawab orang tua kepada anak itu 

sendiri meliputi, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.  

Sehingga orang tua yang baik adalah orang tua yang mengerti akan tanggung 

jawabnya terhadap anaknya. 
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C. Tipe-tipe Orang Tua 

Cara mengasuh orang tua pada anak pada dasarnya mempunyai cara-

cara tersendiri sesuai tipe orang tua masing-masing. Tipe orang tua yang satu 

dalam mengasuh tentunya akan berpengaruh pada anak mereka masing-

masing. 

Thalib (Djamarah, 2004) mengemukakan tipe-tipe orang tua dalam 

mengasuh anak yaitu: 

1. penyantun 

2. berwibawa dan pemurah 

3. pemuarah kepada istri 

4. lemah lembut 

5. dermawan 

6. egois 

7. emosional 

8. mau menang sendiri 

9. kejam 

 

       Menurut Rutter (dikutip dalam http://deviewulandari. 

blogspot. com/2010/04/macam-macam-tipe-orangtua. Diunduh 

tanggal 10 Juni 2012 pukul 08.15) ada 4 tipe orang tua, yaitu: 

a. otoriter, orang tua yang keras dan kaku dalam mendidik anak, 

sehingga dapat menimbulkan depresi pada anak. 

b. permisif, orang tua selalu menuruti kemauan anak dan tidak ada 

batasan yang dibuat dalam mendidik anak, hal ini dapat 

mengakibatkan kontrol impuls yang buruk pada anak.  

c. acuh tak acuh/mengabaikan, orang tua mengabaikan anak dan 

kurang memperhatikan pengasuhan anaknya, kondisi ini 

menimbulnya perilaku yang agresif pada anak. 

d. timbal-balik, orang tua akan mempertimbangkan secara rasional 

setiap keputusan yang diambil bersama, kondisi seperti ini akan 

menimbulkan rasa percaya diri pada anak. Sehingga interaksi 

antar anggota keluarga akan berjalan sesuai fungsinya kembali. 

 

Dari beberapa pendapat tentang macam-macam tipe orang tua tersebut 

dapat dinyatakan bahwa, dalam mengasuh anak tergantung dari mana orang 
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tua akan menjadi tipe orang tua yang baik. Masing-masing tipe orang tua 

dalam mengasuh anak akan membawa dampak tersendiri bagi anak. 

D. Fungsi Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyrakat yang teridiri-dari 

suami istri, istri dan anaknya dan ayah dengan anaknya. Untuk menciptakan 

keluarga sejahtera tidaklah mudah bagi setiap keluarga. Keluarga yang 

dikatakan sejahtera bila masing-masing anggota keluarga menjalankan 

fungsinya sebagai anggota keluarga. 

Menurut  Ritonga, dkk (1996) fungsi keluarga berkaitan langsung  

dengan aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Fungsi ekonomi, untuk kelangsungan hidup suatu keluarga, 

peranan ekonomi keluarga sangat penting. Hal ini dimaksudkan 

adalah agar kebutuhan keluarga baik primer, sekunder dapat 

terpenuhi sesuai kemampuan keluarga yang dimiliki. 

2. Fungsi sosialisasi, dalam suatu keluarga peranan sosialisasi sangat 

penting, karena malalui proses ini setiap individu dapat belajar 

interaksi dengan anggota kerabat lainnya. Hal ini meliputi nilai, 

norma dan istiadat. 

3. Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat berlindung, 

menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi anak.  

4. Fungsi reproduksi, keluarga adalah lembaga terkecil dalam 

masyarakat yang mempunyai fungsi reproduksi yaitu meneruskan 

dan melanjutkan keturunan keluarga. 

Bagi orang tua, anak adalah buah hati dan harapan di masa depan. 

Karena banyak orang tua yang merasa sedih jika tidak bisa mempunyai 

keturunan. Anak adalah penghibur orang tua dalam suka maupun duka. Tak 

peduli apakah anak yang dilahirkan itu adalah berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan. Bagi orang tua, yang penting mendapatkan anak sebagai buah 

dari cinta kasih sepasang suami istri. 
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E. Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat 

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 

1 yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, anak berarti turunan yang kedua, manusia yang masih 

kecil (Poerwadarminta, 1976:38).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa, anak 

merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Anak yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berumur 6-12 tahun 

yaitu anak pada batasan masa sekolah dasar.  

2. Masa Anak 

Kehidupan anak merupakan kehidupan yang paling mengasyikan. 

Masa anak adalah masa yang paling menyenangkan bagi kehidupan anak. 

Masa anak merupakan awal pertama anak untuk mengenal kehidupan 

yang lebih luas lagi dari masa bayi. Masa yang mulai mengenal 

lingkungan yang baru, teman yang baru dan pergaulan sesama teman. 

Masa ini disebut juga masa anak sekolah, masa matang untuk belajar. 
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Dikatakan masa anak karena anak tidak diperlakukan seperti masa kanak-

kanak atau anak kecil.  

Menurut Soejanto (2005: 68) pada masa anak mulai sekolah, anak 

akan mengalami masa-masa perkembangan diantaranya:  

a. perkembangan sifat sosial anak 

b. perkembangan perasaan  

c. perkembangan motorik 

d. perkembangan bahasa 

e. perkembangan pikiran 

f. perkembangan kesusilaan/agama 

g. perkembangan tanggapan  

h. perkembangan fantasi 

i. perkembangan mengambil keputusan 

j. perkembangan perhatian 

k. perkembangan estetika dan 

l. perkembangan pengamatan 

 

3. Tahap-tahap Perkembangan Anak Sekolah Dasar dan 

Karakteristiknya 

Masa kanak-kanak adalah masa yang menyenangkan. Masa 

kanak-kanak juga disebut masa yang menyulitkan atau bermain. Karena 

pada masa ini banyak waktu unutk bermain bagi anak. Rumini dan 

Sundari (2004: 37) mengemukakan masa kanak-kanak dibagi menjadi 2 

periode yaitu awal  masa kanak-kanak sekitar 2 tahun sampai 6 tahun dan 

masa kanak-kanak sekitar usia 6 tahun sampai 12 tahun.   

Menurut Yusuf (2009: 24-25) masa anak meliputi masa 

sekolah dasar yang biasa disebut masa intelektual atau masa 

keserasian bersekolah. Masa ini diperinci menjadi 2 (dua) fase. 

a. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira 6-7 tahun 

sampai 9-10 tahun. Beberapa sifat anak pada masa ini: 

1) adanya hubungan positif yang tinggi antara keadaan 

jasmani dengan prestasi (apabila jasmaniah sehat banyak 

prestasi yang diperoleh) 
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2) sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permaianan 

tradisional 

3) adanya kecenderungan memuji diri sendiri 

4) suka membanding-bandingkan dengan anak yang lain 

b. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9,0-

10,0 sampai umur 12,0-13,0 tahun. Beberapa sifat anak pada 

masa ini antara lain: 

1) adanya minat terhadap kehidupan praktis  

2) anak membutuhkan guru/orang dewasa lainnya untuk 

mejelaskan tugas dan keinginannya 

3) amat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. 

 

Dalam upaya membimbing atau mendidik anak/remaja, agar 

mereka dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin, maka 

orang tua bertanggung jawab dalam pedidikan anak dan perlu untuk 

memahami perkembangan anak. 

F. Perempuan dan Gender 

Menurut Fakih (2008: 8) gender adalah suatu sifat yang melekat 

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social 

maupun Kultural. Menurut Graddol dan Swann (1989: 10) gender adalah 

jenis kelamin, yang terkait dengan pembagian biologis dan secara umum 

pembedaan biner antara laki-laki dan perempuan.  

Berdasarkan pengertian gender oleh para ahli di atas maka dapat 

diartikan bahwa gender adalah suatu sifat dan kodrat yang harus diterima 

oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin dan berhak 

bersoialisasi dalam masyrakat.  

Keberadaan wanita atau perempuan sampai saat ini masih terdapat 

perbedaan sudut pandang, baik itu peran maupun tanggung jawabnya di 

dalam masyarakat. Wanita atau perempuan dipandang sebagai seorang yang 



 
 

 
 

19 

20 

harus dibela, tidak dapat mandiri, selalu dalam ketergantungan dan 

berfungsi sebagai penjaga rumah serta pemanis dalam interasksi sosial 

kemasyarakatan.  

Menurut Fakih (2008: 147-152) beberapa posisi 

perempuan dalam gender, antara lain sebagai berikut. 

1. Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan, 

termanifestasi dalam, posisi subordinasi kaum perempuan di 

hadapan laki-laki. Contoh dalam aturan birokrasi di mana 

kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah 

dari kaum laki-laki.  

2. Secara ekonomis, perbedaan dan pembagian gender juga 

melahirkan proses marginalisasi perempuan. Misalnya dalam 

progam pertanian yang dikenal dengan Revolusi Hijau, kaum 

perempuan secara sistematis disingkirkan dan dimiskinkan. 

3. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan 

atau setereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat 

pada penindasan terhadap mereka. Misalnya setereotipe kaum 

perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan 

mereka. 

4. Perbedaan dan pembagian gender juga membuat perempuan 

bekerja lebih keras dengan memeras keringat lebih panjang 

(double-burden). Pada umumnya, disuatu rumah tangga ada 

beberapa jenis pekerjaan dilakukan oleh laki-laki dan beberapa 

dilakukan oleh perempuan.  

5. Perbedaan pembagian gender dengan segenap manifestasinya, 

mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan 

penerimaan nasib perempuan yang ada. Kaum perempuan akan 

menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti 

sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. 

 

Kaum wanita mempunyai peranan yang cukup besar, di dalam masyarakat. 

Untuk dapat mengembangkan posisi perempuan di dalam 

masyarakat, wanita harus mempunyai keahlian, ketrampilan dan 

peranan yang akan diperbuat dalam masyarakat.  

G. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja di Indonesia 



 
 

 
 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

  Pada zaman kolonial istilah buruh/ketenagakerjaan hanya 

digunakan untuk menunjuk orang-orang yang melakukan pekerjaan 

tangan atau pekerja kasar, misalnya kuli, tukang dan mandor (Budiono,  

1999: 1). 

  Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan ketanagakerjaan 

adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pekerja atau buruh diartikan 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. Sedangkan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.  

2. Pandangan terhadap Tenaga Kerja Wanita 

  Sejak delapan puluh tahunan hingga sekarang ini, masalah yang 

kerap dibahas adalah masalah tentang tenaga kerja wanita Indonesia. 

Masalah ini tentunya tidak saja menyangkut tentang wanita Indonesia 

melainkan juga menyangkut tentang harga diri dan martabat wanita 

Indonesia. Semua itu tergantung dari bagaimana cara memandang 

tentang wanita tenaga kerja Indonesia oleh setiap orang. 

  Pendapat pertama, memandang permasalahan dari dimensi sosial 

dan sifat tradisional yang ada. Pendapat ini beranggapan bahwa wanita 

itu sebagai ibu rumah tangga dan cukup berada di dalam rumah saja. 
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Pendapat kedua, memandang dari potensi yang dimiliki oleh wanita. 

Wanita mempunyai nilai produktif dan berkontribusi untuk 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga.  

  Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dijelaskan 

bahawa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. Dikirimnya tenaga kerja wanita 

Indonesia keluar negeri tidak selamanya bermakna negatif. Hal ini 

dikatakan justru dikirimnay tenaga kerja wanita keluar negeri membawa 

dampak positif.  

  Menurut Hemas (1992: 141) pandangan positif dari wanita tenaga   

   kerja Indonesia dapat dibuktikan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Wanita Indonesia telah mempunyai kemampuan, sesuai keahlian 

yang dimilikinya. 

b. Wanita Indonesia telah menunjukan dirinya bahwa mereka telah 

mempunyai pandangan luas, berani dalam perubahan nasib dan 

hidup. 

c. Wanita Indonesia berkemampuan bersaing dalam 

mengembangkan karir dan kesempatan kerja di dunia ini. 

d. Wanita Indonesia telah bercakrawala ke depan untuk tidak mau 

dibelenggu pada tempat terbatas. 

e. Wanita Indonesia telah menunjukan dirinya untuk maju dalam 

mencapai kesejahteraan masa depan. 

f. Wanita Indonesia bertanggung jawab tidak saja pada dirinya, 

tetapi keluarga dan negaranya secara nyata. 

 

  Berdasarkan pandangan positif tentang tenaga kerja wanita 

Indonesia, hal ini telah membuktikan bahwa warga negara khusunya 

wanita dan ibu rumah tangga Indonesia, telah diakui dan mendapat 

pengakuan nasional dan internasional, atas segala potensi dan kualitas 

yang mereka miliki.  
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3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang 

  Banyaknya jumlah tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di 

luar negeri tentunya tidak sedikit akan menimbulkan berbagai maslah 

yang muncul. Untuk mengatasi masalah-masalah baik yang datang dari 

tenaga kerja wanita itu sendiri atau dari sang majikan, pemerintah 

Indonesia tidak tinggal diam yaitu dengan menerapkan sistem 

perlindungan bagi para tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 

disebutkan bahwa pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri 

dari pemerintah dan swasta. Perlindungan pertama yang dilakukan oleh 

negara dengan bekerjasama dengan pihak swasta adalah perlindungan 

TKI melalui asuransi.  

Menurut Yuwono (2011: 16-17) bentuk asuransi perlindungan 

dimaksud berupa: 

a. santunan bagi TKI yang meningal dunia semenjak   

keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. 

b. santunan bagi TKI yang mengalami kecelakaan semenjak 

diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. 

c. santunan bagi TKI yang terkena pemutusan hubungan kerja 

(PHK) setelah melalui waktu 3 (tiga) bulan semenjak perjanjian 

kerja ditandatangani. 

d. santunan bagi TKI yang tidak dibayar gajinya dan atau yang 

tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum kepada TKI 

dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di 

negara yang bersangkutan.  
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  Dengan adanya perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia yang 

bekerja di luar negeri, akan memberikan rasa aman dan perlindungan 

tersendiri bagi para tenaga kerja anita Indonesia. Sehingga hak-hak 

tenaga kerja wanita Indonesia sepenuhnya dapat terpenuhi. 

4. Hak-Hak TKI secara Global 

  Tujuan para tenaga kerja wanita Indonesia bekerja ke luar negeri 

tidak lain adalah untuk mencari tambahan penghasilan dalam keluarga. 

Tentunya hal itu setelah para tenaga kerja wanita Indonesia bekerja di 

luar negeri berharap sesuai dengan tujuannya yaitu mendapatkan gaji 

yang kemudian akan dikirim kerumah asal. Hak-hak tenaga kerja 

wanita Indonesia selama bekerja ini merupakan hal yang diharapkan 

oleh setiap tenaga kerja Indonesia.  

Menurut Yuwono (2011: 116-117) menyebutkan tentang jenis, 

macam, dan bentuk hak-hak buruh migran yaitu. 

1. Hak anti diskriminasi. 

2. Hak hidup. 

3. Hak bebas dari kekerasan. 

4. Kebebasan untuk berfikir. 

5. Hak berpendapat. 

6. Hak untuk bebas bekerja. 

7. Hak keamanan pribadi dan privasi serta berkomunikasi. 

8. Perlindungan yang baik dalam proses bekerja. 

9. Hak atas perawatan kesehatan. 

10. Hak atas pendidikan berdasarkan persamaan perlakuan dengan. 

          warga Negara dari Negara yang bersangkutan. 

11. Hak untuk berlibur. 

 

 

 

5. Peran Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 



 
 

 
 

     Banyak pandangan yang beranggapan peran wanita adalah 

pekerja rumah tangga (reproduksi). Sedangkan pekerjaan laki-laki 

adalah pekerjaan yang produktif yang berkaitan dengan pencari nafkah. 

Namun dalam kenyataan tidak sedikit wanita yang mempunyai peran 

dalam pekerjaan yang menghasilkan nafkah. Seperti bidang pertanian, 

perdagangan kecil, industry kecil maupun sebagai pegawai. 

     Pergeseran dalam peran (pembagian kerja) antara wanita dan 

pria dalam keluarga dan rumah tangga mencerminkan perubahan peran 

wanita dalam rumah tangga (reproduksi). Semula posisi pekerjaan yang 

sebagaian besar berada pada suami dalam hal mencari nafkah. Waniat 

sekarang pun juga bisa memposisikan sebagai pendamping suami dalam 

membantu perekonomian keluarga. 

     Menurut Bambang (2008: 12) menjelaskan bahwa 

mengenai peran wanita dapat dilihat dari tiga perspektif dalam 

kaitannya dengan posisinya di dalam rumah tangga dan partisipan 

pembangunan atau pekerja pencari nafkah. 

a. Peran tradisional (peran domestik) 

Peran ini dimana semua pekerjaan rumah, dari membersihkan 

rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal 

yang berkaiatan dengan rumah tangga. 

b. Peran transisi 

Adalah peran wanita yang juga berperan atau terbiasa bekerja 

untuk mencari nafkah. Partisipasi wanita dalam mencari 

nafkah disebabkan oleh beberapa hal, misal dibidang tenaga 

kerja wanita dalam memenuhi kebutuhan pokok Semakin 

bertambahnya masalah kehidupan ekonomi keluarga 

mendorong lebih banyak wanita untuk bekerja mencari nafkah.  

c. Peran kontemporer 

Peran kontemporer adalah peran dimana seorang wanita hanya 

memiliki peran di luar rumah tangga yaitu sebagai wanita 
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karier. Wanita sebagai wanita karier ini sebgaian besar 

hidupnya lebih konsen pada pekerjaannya.  

 

      Wanita tidak selamanya berperan dalam kehidupan domestik 

keluarga, melainkan ada peran-peran lainnya. Peran tersebut 

diantaranya sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Semula 

pencari nafkah di lakukan suami saja, tetapi wanita juga punya peran 

tersendiri  untuk membantu dalam kesejahteraan ekonomi keluarga.  

H. Orang Tua Tunggal 

1. Pengertian Single Parent (Orang Tua Tunggal)  

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata orang tua tunggal terdiri 

dari dua kata yaitu “orang tua” dan “tunggal”. Menurut Undang-Undang 

Kesejahteraan Anak, bahwa orang tua adalah terdiri dari ayah dan ibu 

kandung. Jadi dapat dikatakan bahwa orang tua kandung adalah terdiri 

dari ayah dan ibu atau salah satu seorang darinya yang memiliki 

hubungan darah dengan si anak. Mereka inilah yang bertanggung jawab 

dalam mengawasi pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan anak 

dari dalam kandungan hingga anak dilahirkan sampai dianggap dewasa 

dan mandiri (UU No. 4 Tahun 1979, Bab I, Pasal 1 ayat 3a) 

Menurut Sager, dkk dalam Duvall & Miller (1985) menyatakan 

bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang secara sendirian 

membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung 

jawab pasangannya (http://bustanova.wordpress.com).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa, 

orang tua tunggal adalah orang tua yang mengasuh anak tanpa ada 

http://bustanova.wordpress.com/
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pasangan baik itu ayah atau ibu dalam mengasuh, membesarkan dan 

mendidik anak hingga mencukupi segala kebutuhan anak secara 

sendirian. Dalam hal ini orang tua tunggal mempunyai peran ganda yaitu 

sebagai sosok seorang ayah sekaligus seorang ibu. Selain itu, orang tua 

tunggal juga mempunyai tugas selain mencari nafkah juga mengasuh 

anak. Keduanya harus berjalan seimbang agar kebutuhan anak dapat 

terpenuhi. 

2. Ayah dan Pengasuhan Anak (Singe Parent Ayah) 

Pada masa sekarang ini masih banyak yang beranggapan bahwa 

memandikan bayi, menggati popok, memberi mereka makan serta 

mengajaknya jalan-jalan bukanlah hal yang umum dilakukan oleh 

seoarang ayah. Anggapan tersebut masih saja melekat pada seorang ibu 

yang mempunyai naluri mengasuh anak.  

Melihat wanita bekerja adalah hal yang biasa pada masa sekarang 

ini, daripada masa terdahulu yang memposisikan wanita selalu di rumah. 

Sehingga seorang ayah mungkin dapat diharapkan untuk bisa terlibat 

langsung dalam pengasuhan anak.  

Anak-anak yang diasuh secara langsung oleh ibu dan ayah adalah 

anak-anak yang beruntung, karena mereka mendapatkan kasih sayang 

yang lengkap. Sehingga akan membantu proses pendewasaan anak yang 

baik kelak dan memiliki cara berpikir yang baik. Seorang ayah juga harus 

memiliki kesadaran, bahwa ia juga turut bertanggung jawab dalam 
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penjagaan, perawatan dan pemeliharaan serta pendidikan hingga anak 

menjadi dewasa.  

Menurut Syafei (2006: 51-57) kewajiban orang tua dalam 

mengasuh anak antara lain. 

a. Berkenaan dengan belajar 

1) Anak diminta untuk membaca materi dari sekolah 

2) Mengingatkan anak jika lupa belajar 

3) Menyemangati agar anak mau belajar 

b. Berkenaan dengan sesama 

1) Mengajarkan menolong, menghormati dan mengasihi 

2) Memberi teladan yang baik bagi anak 

c. Berkenaan dengan Agama 

1) Mengajak anak untuk melaksanakan kewajiban agama  

     bersama 

2) Membimbing anak untuk melaksanakan kewajiban agama 

d. Berkenaan dengan masyarakat 

1) Menjelaskan bersikap sosial dalam masyarakat 

2) Menjelaskan tentang norma-norma dalam masyarakat 

3) Mengajari anak tentang kebersihan 

e. Berkenaan terhadap nusa dan bangsa 

1) Memberi penjelasan kepada anak tentang kewajiban warga  

     negara 

2) Bercerita tentang perjuangan bangsa dalam memperoleh  

     Kemerdekaan 

 

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Pengasuhan Anak 

Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 

Sehingga menyebahkan terjadinya pola asuh yang berbeda-beda terhadap 

anak. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mengerti bagaimana 

menerapkan pola asuh yang benar bagi anak mereka.  

Menurut Maccoby & Mc Loby (dikutip dalam http://dr-

suparyanto.blogspot.com/2010) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu: 

a. sosial ekonomi, keluarga dengan status ekonomi yang tercukupi, 

membuat orang tua akan lebih memperhatikan pola asuh anak. 

http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010
http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010


 
 

 
 

28 

b. lingkungan sosial, berkaitan dengan pola hubungan sosial atau 

pergaulan yang dibentuk oleh orang tua maupun anak dengan 

lingkungan sekitarnya. 

c. pendidikan, latar belakang pendidikan orang tua dapat mempengaruhi 

pola pikir orang tua yang kemudian juga berpengaruh pada aspirasi 

atau harapan orang tua kepada anaknya. 

d. nilai-nilai agama yang dianut orang tua, nilai-nilai agama juga 

menjadi salah satu hal yang penting yang ditanamkan orang tua pada 

anak dalam pengasuhan yang mereka lakukan. 

e. jumlah anak, jumlah anak yang dimiliki keluarga akan mempengaruhi 

pola asuh yang diterapkan orang tua. 

 

f. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan dari landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka 

peneliti membuat suatu kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini 

peneliti menjelaskan bahwa, setiap anak pasti menginginkan kehadiran kedua 

orang tuanya dalam interaksi antar keluarga. Bilamana jika ibu bekerja di luar 

negeri menjadi TKW, sehingga ayah yang menggantikan peran ibu sementara 

di rumah.  

Orang tua dalam menerapkan pola asuh pada anaknya tentunya 

berbeda-beda, apalagi ayah yang menggantikan posisi ibu sementara di 

rumah. Penerapan pola asuh setiap orang tua pasti berbeda-beda, belum lagi 

mengarah pada tipe-tipe orang tua masing-masing.. Dalam hal ini orang tua 

yang mengasuh adalah single parent ayah yang ditinggal istrinya pergi 

menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.  

Selain seorang ayah saja, tentunya ada keluarga terdekat yang bisa 

membantu mengasuh anak sementara. Dalam kondisi ini tanggung jawab 

ayah semakin komplek dalam keluarga. Disatu sisi ayah sebagai pencari 
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nafkah dan ayah sebagai pengasuh yang menggantikan istrinya. Menghadapi 

hal ini seorang ayah tentunya dalam mengasuh anak mengalami hambatan-

hambatan tertentu. Semula ada istri yang biasa mengasuh anak, kini seorang 

ayah yang menggantikan posisi mengasuh anak.  

Tentunya bagi ayah yang kreatif akan menemukan solusi-solusi yang 

pintar dalam menangani hambatan-hambatan dalam pengasuhan anak mereka. 

Sehingga seorang ayah dpat dikatakan berhasil dalam mengasuh anak, 

walaupun tidak ada istri di rumah tidak akan menjadi masalah. Ayah tetap 

bisa mengasuh anak mereka dengan baik. Karena di dalam UUD 

perlindungan anak, anak merupakan tanggung jawab orang tua, dan orang tua 

harus merawat, melindungi dan mengasuh agar anak mendapat kasih sayang 

dari orang tua.  

Skema kerangka berpikir untuk menggambarkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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                                   Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istri Bekerja 

(TKW) 

Ayah 

Pengasuhan Anak 

TKW 

Ayah dan Kerabat 

Tanggung Jawab Single 

Parent Ayah 

Hambatan Dampak 

Solusi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian. 

Bobot tidaknya suatu penelitian tergantung dari pertanggungjawaban 

metode penelitian. Metode pendekatan  mempunyai peran yang sangat 

peting dalam suatu penelitian. Karena dengan metode yang tepat dapat 

memperlancar proses dan hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif 

berdasarkan dari beberapa pertimbangan di antaranya sebagai berikut. 

1. Menggunakan metode kualitatif ini lebih mudah karena berhadapan 

dengan realita hidup atau kenyataan hidup sebenarnya. 

2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden. 

3. Metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moleong, 2004:5). 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2004: 178) fokus adalah dasarnya masalah yang 

bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman peneliti. 
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1. Bagaimana pengasuhan single parent ayah dalam mengasuh anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten 

Kudus?  

2. Bagaimana tanggung jawab single parent ayah dalam pengasuhan anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus? 

3. Bagaiman hambatan dan solusi single parent ayah dalam mengasuh  anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus? 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data 

diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data 

sebagai berikut. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi. 

1. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari 

pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalah yang 

diteliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui: 

a. Responden. 

Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang 

suatu fakta atau pendapat, keterangan tersebut dapat disampaikan 

dalam bentuk tulisan yaitu, ketika mengisi angket atau lisan ketika 

menjawab wawancara. (Arikunto 2002:112). Kaitanya dengan hal ini 

responden di sini adalah single parent ayah, keluarga terdekat dan 
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anak TKW Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan, Kudus. 

Diharapkan mereka dapat menjawab pertanyaan yang telah 

disampaikan oleh penulis.  

b. Informan 

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini 

tetapi tidak secara langsung, atau orang yang mendukung dan 

memberikan informasi dari Responden. Karena orang-orang tersebut 

dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini 

yang dimaksud informan adalah orang-orang yang dapat memberi 

informasi sehingga dapat melengkapi jawaban responden. Informan 

yang dimaksud orang tua ayah, anak TKW dan perangkat desa 

setempat. 

c. Data Sekunder 

Yaitu sumber data yang melengkapi sumber data primer, 

berupa dokumen. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film. 

Sumber tertulis dapat terdiri atas literature buku, majalah ilmiah, arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong 2004;157). Adapun 

dokumen yang dipakai atau dijadikan sumber data dalam penelitian ini 

adalah literatur, arsip, serta hasil penelitian yang berkaitan dan masih 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan 

data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam 
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penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis langsung pada objek yang bersangkutan. Berkaitan 

dengan jenis observasi yang digunakan, peneliti menggunakan metode 

observasi langsung yaitu peneliti terjun langsung ke Dukuh Kaliyoso, 

Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah: 

a. Bagaimana pengasuhan single parent ayah dalam mengasuh anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, 

Kabupaten Kudus?  

b. Bagaimana tanggung jawab single parent ayah dalam pengasuhan 

anak TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus? 

c. Bagaiman hambatan single parent ayah dalam mengasuh  anak TKW 

di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus? 

d. Dampak anak TKW ditingaal ibu bekerja di luar negeri. 

2. Wawancara  

Menurut Lexy J. Moleong (1992: 186) bahwa wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan 
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yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

Teknik Wawacara yang digunakan peneliti adalah wawancara 

tak tersetruktur atau wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara 

dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat 

dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang 

lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup 

informasi yang didapatkan atau diharapkan.Peneliti menggunakan 

metode wawancara yakni wawancara dengan single parent ayah, 

keluarga terdekat dan anak TKW . Wawancara ini, peneliti gunakan 

untuk mengetahui bagaimana pola asuh dan tanggung jawab single 

parent ayah pada anak TKW di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui hambatan dan 

solusi single parent ayah dalam mengasuh  anak TKW di Dukuh 

Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Adapun metode wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara 

lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada 

daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dengan demikian wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

tanya jawab yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dari 

narasumber maupun responden. Prosedur wawancara ditmpuh oleh 

penulis dengan meminta ijin untuk mengadakan wawancara. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dari 

catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, 

maksudnya adalah mendapatkan data-data dengan cara studi kepustakaan 

dokumenter yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajarai buku-

buku (literatur) yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang 

akan dibahas. (Suharsimi Arikunto1998: 236). Metode dokumentasi 

digunakan dalam penelitian disebabkan karena adanya beberapa alasan, 

antara lain:  

a. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian 

c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya  yang 

alamiah. 

d. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap yang diselidiki. 

E. Teknik Pemeriksaan dan keabsahan data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2009:330). 
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Metode pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. 

Menurut Patton (1987:331) dalam moleong (2004: 330),Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber data yang 

dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan  data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

Dari uraian di atas maka terbentuk suatu bagan sebagai 

berikut:   

a. Teknik triangulasi data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

 

  

 

Sumber Data 

Wawancara 

Pengamatan 
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Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan 

dengan pengamatan di lapangan. Tujuanya adalah untuk menemukan 

kesamaan dalam mengungkap data. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

 

 

 

 

Sumber: Moleong (2009:330) 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

dan dapat dirumuskan hipotetis kerja seperti yang disarankan oleh data, 

(Moleong, 2009: 40).  

Menurut Milles dan Huberman (Rahman, 1999: 20) tahapan analisis 

data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi,  wawancara, serta dokumentasi di 

lapangan. 

2. Reduksi data 

Wawancara 

Informan B 

Informan A 
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Reduksi data yaitu, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian dimana reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi.  

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih 

tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

3. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam 

bentuk matriks, chart, autografis, sehingga peneliti dapat menguasai data. 

a. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang 

diperoleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dsb. 

Verifikasi dapat dilakukan secara singkat yaitu denagn cara 

mengumpulkan data baru. Dengan pengambilan keputusan, 

didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Dalam pandangan ini ada tiga jenis analisis data dan kegiatan 

bergerak diantara empat ”sumbu” kumpulan itu selama pengumpulan 

data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, 
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penyajian dan penafsiran kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 

penelitiannya. Dari ketiga tahapan analisis data digambarkan dengan 

bentuk skema sebagai berikut: 

 

 

 

       

 

 

 

 

Sumber: Miles, Hubeman  (1992:19) 

 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam 4 tahap yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisa data dan penulisan 

laporan. 

Pada tahap pertama peneliti menyiapkan segala macam yang 

dibtuhkan dalam kegiatan penelitian yaitu. 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat izin penelitian. 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi    

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

 Penyajian 

Data 
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4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat sekaligus mengenal unsur-

unsur sosial dan fisik, situasi pada penelitian. 

5. Menentukan informasi yang akan membantu peneliti dengan syarat-

syarat penelitian. 

6.   Mempersiapkan perlengkapan penelitian.  

7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama 

berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan lingkungan 

Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan, Kudus. Pada tahap kedua 

yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan sungguh- sungguh dengan 

kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar penelitian. 

Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti 

dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian. 

 Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data diperoleh di 

lapangan dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencapai pola 

hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data 

selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk pada tahap keempat 

yaitu penulis laporan. Dalam penulisan laporan peneliti sesuai hasil yang 

diperoleh di lapangan (Moleong, 2004: 247). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran  Umum Desa Karangrowo  Kecamatan  Undaan  Kabupaten 

Kudus 

 

Desa Karangrowo memiliki jumlah penduduk 7.106 jiwa yang terdiri 

dari 1.928 Kepala Keluarga. Secara administratif desa Karangrowo dibagi 

menjadi 3 dukuh yaitu dukuh Krajan, dukuh Ngelo dan dukuh Kaliyoso. 

Luas wilayah Desa Karangrowo ± 1.100.250 Ha. Jarak desa Karangrowo 

dengan Kantor Kecamatan kurang lebih 13 km sedangkan jarak dengan 

Kabupaten kurang lebih 20 km. Penggunaan lahan di Desa Karangrowo 

untuk tanah sawah sebesar 732.000 Ha, penggunaan lahan bukan tanah 

sawah terdiri dari peruntukan bangunan seluas 213.600 Ha, tegalan 61.030 

Ha, tanah kering 70.690, padang gembala 5000 Ha, tambak/kolam 2000 Ha, 

lain-lain sebanyak 12.250 Ha.  

a. Tinjauan Geografis 

Batas desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sebagai 

berikut. 

1. Sebelah Utara  : Kecamatan Mejobo  

2. Sebelah Timur  : Kabupaten Pati  

3. Sebelah Selatan  : Desa Larikrejo dan Kabupaten Pati  

4. Sebelah Barat  : Desa Ngemplak 
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b. Visi dan Misi Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. 

Desa Karangrowo mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut. 

Visi 

Mewujudkan masyarakat yang maju, adil, sejahtera, aman dan mandiri 

serta berdaya saing yang didukung oleh lapisan masyarakat dengan 

bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dengan berpijak 

pada sendi-sendi keimanan yang kuat.  

Misi 

1. Perwujudan kemandirian desa yang mencakup Pemerinta Desa, 

BPD, lembaga-lembaga yang ada di desa yang saling mendukung 

dan menguatkan.  

2. Peningkatan iman dan taqwa sebagi pengamalan pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi 

pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama.  

3. Perwujudan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh 

kebutuhan pokok dasar yaitu sandang, pangan, pendidikan dan 

kesehatan.  

4. Peningkatan jumlah dan kualitas prasarana dan sarana di semua 

sektor untuk mendukung kelancaran pelayanan pada masyarakat 

yang utama di bidang pertanian .  

5. Peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Desa yang proporsional 

dalam memberikan pelayanan umum yang berdasarkan hak dan 

kewajiban masyarakat secara seimbang.  
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6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang partisipatif, dinamis dan 

proaktif meningkatkan kemampuan untuk turut memecahkan 

persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat demi 

pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa.  

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui manajemen 

pendidikan, kesehatan dan gizi untuk mewujudkan manusia 

profesional, kreatif, produktif dan tangguh disertai pengendalian 

penduduk yang dinamis.  

8. Mengembangkan usaha pertanian dan usaha-usaha lain serta 

memperdayakan ekonomi rakyat untuk menghasilkan produk yang 

lebih baik.  

c. Penduduk 

Desa Karangrowo mempunyai jumlah penduduk yang terbilang 

banyak. Di bawah ini adalah deskripsi penduduk Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang diperoleh dari kantor Kepala 

Desa Karangrowo melalui Sekretaris Desa Karangrowo Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan golongan penduduk, kelompok 

umur dan jenis kelamin. 

Keadaan demografi merupakan keadaan yang terkait dengan 

masalah kependudukan. Susunan penduduk atau komposisi penduduk 

merupakan penggolongan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, 

mata pencaharian, kebangsaan, suku bangsa, agama, pendidikan, tempat 



 
 

 
 

No Mata Pencaharian  Jumlah Penduduk  

1. Petani Sendiri  1602 

2. Buruh Tani  1874 

3. Pengusaha  8 

4. Buruh Industri  919 

5. Buruh Bangunan 545 

6. Buruh migran perempuan 87 

7. Buruh migran laki-laki 62 

8. Pedagang  157 

9. Pengangkutan 87 

10. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI  36 

11. Pensiunan 4 

12. Lain-lain  13 
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tinggal (kota atadaerah) dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada table sebagai berikut. 

Table 1: Penduduk Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus 

 

 

 

Sumber: data demografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 

Jumlah penduduk keseluruhan Desa Karangrowo pada tahun 2012 yaitu 

7.106 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 3.597 jiwa dan jumlah 

perempuan yaitu 3.509 jiwa dari 1.928 KK. Jadi total dari jumlah 

penduduk Desa Karangrowo baik perempuan dan laki-laki yaitu 7.106 

jiwa.  

d. Mata Pencaharian 

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, statistik penduduk Desa 

Karangrowo dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Karangrowo Berdasarkan Mata 

Pencaharian 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Penduduk Jumlah 

Laki-laki 3.597 

Perempuan 3.509 

Total 7.106 

 



 
 

 
 

No Agama Banyaknya Pemeluk agama 

1 Islam  7030 orang 

2 Hindu  - 

3 Kristen Katolik 76 orang 

4 Kristen Protestan - 

5 Budha - 

6 Tionghua - 

7 Lainya  - 
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                Sumber: data demografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012  

Mata pencaharian penduduk Desa Karangrowo Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus dilihat dari presentase terbesar adalah bermata 

pencaharian petani dan buruh tani. Hal ini dikarenakan banyaknya area 

persawahan yang ada di Desa Karangrowo. Mata pencaharian berikutnya 

diikuti buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan buruh migran. 

Buruh migran sendiri sebagaian besar terdapat pada dukuh Kaliyoso yang 

terletak paling selatan dari Desa Karangrowo, yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Pati. 

e. Agama 

Agama yang dianut penduduk Desa Karangrowo dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 3: Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Karangrowo 

 

 

 

 

 

             Sumber data monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa 

Karangrowo hanya menganut 2 agama yaitu Islam dan Kristen katolik. 

Sebagian besar masyarakat Desa Karangrowo memeluk agama Islam.  
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f. Pendidikan 

Sampai tahun 2012 penduduk Desa Karangrowo tingkat 

pendidikannya beragam dalam berbagai jenjang sekolah.  Berdasarkan 

tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4: Jumlah Penduduk Desa Karangrowo Berdasarkan Tingkatan 

Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, penduduk yang tamat SD mempunyai 

jumlah yang paling banyak, sedangkan penduduk yang tamat perguruan 

tinggi masih sangat sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Karangrowo sebagian besar tamatan SD. 

Mengingat pendidikan sangat penting dalam kehidupan, maka akan 

berpengaruh juga terhadap pendidikan anak. 

g. Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri dari sarana pendidikan, 

sarana peribadatan dan sarana kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. 

1) Sarana Pendidikan 

 

 

No Tingkat Pendidikan  Jumlah Penduduk  

1 Akademi / Perguruan Tinggi  26 

2 SLTA  600 

3 SLTP 780 

4 SD / MI  2583 

5 Tidak Tamat SD 850 

6 Belum Tamat SD 873 

7 Tidak Sekolah 1269 

          Sumber data Monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 
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Tabel 5: Sarana Pendidikan di Desa Karangrowo 

 

 

 

 

 

 

Dari data yang ada pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 

sarana pendidikan di Desa Karangrowo masih minim karena hanya 

terdapat 1 buah TK dan 2 buah SD. Sedangkan untuk jenjang di atas SD 

misalnya SLTP, SLTA, SMK dan sekolah lainya belum tersedia, oleh 

karena itu untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa 

Karangrowo, maka pemerintah Desa Karangrowo menganjurkan 

kepada seluruh masyarakat Desa Karangrowo agar masuk sekolah ke 

jenjang berikutnya di Kecamatan, Kota, atau ke Kota lain sesuai dengan 

cita-cita dan kemampuan masing-masing warga masyarakat. 

2) Sarana Peribadatan 

Tabel 6: Sarana Peribadatan di Desa Karangrowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa sarana 

peribadatan yang ada di desa Karangrowo yaitu Masjid, Musholla dan 

No Sarana Pendidikan Banyak 

1 TK  1 Unit/buah 

2 SD 2 Unit/buah 

3 SMP - 

4 SMA - 

5 SMK - 

6 Sekolah lainya - 

    Sumber: Data monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 

 

No Sarana Peribadatan Banyak 

1 Masjid 4 buah 

2 Pure - 

3 Gereja 1 buah 

4 Wihara - 

5 Surau/ Musholla 6 buah 

            Sumber: Data monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 
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Gereja. Hal ini sesuai dengan kondisi penduduk Desa Karangrowo yang 

mayoritas beragama Islam. 

3) Sarana Kesehatan 

Tabel 7: Sarana Kesehatan di Desa Karangrowo 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa 

Karangrowo tidak terdapat rumah sakit, rumah bersalin, pos kesehatan 

atau klinik, tidak ada dokter dan puskesmas. Di Desa Karangrowo 

hanya tedapat pengobatan bidan saja. 

h. Gambaran Lokasi Penelitian Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo 

Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

 

Desa Karangrowo terbagi menjadi tiga dukuh yaitu dukuh 

Kaliyoso, dukuh Ngelo dan dukuh Krajan. Lokasi tempat penelitian 

sendiri dilakukan di dukuh Kaliyoso, karena dari ketiga dukuh di Desa 

Karangrowo yang keberadaan warganya salah satunya bermata 

pencaharian sebagai tenaga kerja wanita atau TKW adalah dukuh 

Kaliyoso.  

Dukuh Kaliyoso merupakan dukuh terletak paling selatan di antara 

dua dukuh lain Desa Karagrowo. Sebelah selatan dukuh Kaliyoso sendiri,  

No Sarana Kesehatan Banyak 

1 Rumah Sakit - 

2 R.S Bersalin - 

3 Pos Kesehatan/Klinik - 

4 Dokter/Perawat - 

5 Bidan 4 orang 

6 Puskesmas - 

      Sumber: Data monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 
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langsung berbatasan dengan Kabupaten Pati. Berikut data mengenai 

Dukuh Kaliyoso yang peneliti proleh dari balai Desa Karangrowo. 

 Tabel 8: Data Dukuh Kaliyoso 

 

 

 

 

 

 Dari data di atas menyebutkan bahwa dukuh Kaliyoso terdiri dari 

2 RW dan 10 RT. Jumlah penduduk dukuh Kaliyoso di tahun 2012 

sekarang ± 2600 jiwa dari 629 Kepala Keluarga. Dukuh Kaliyoso memiliki 

dua buah Sekolah Dasar yaitu SD 1 Kaliyoso dan SD 3 Kaliyoso. Dalam 

hal sarana dan prasarana kesehatan dukuh Kaliyoso memilik dua orang 

bidan yaitu  bidan Hesti Wirabuana, Am.Keb. dan bidan Linda Anggreani, 

Am.Keb. Untuk peribadatan, dukuh Kaliyoso memiliki 1 buah masjid 

yaitu masjid Attaqwa. 

2. Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini terdiri dari single parent ayah dan anak-anak 

dari single parent ayah dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

responden/informan sebanyak 10 orang responden yang terdiri dari 5 orang 

single parent ayah dan 5 anak dari single parent ayah tersebut. Untuk lebih 

No Dukuh Kaliyoso Banyak 

1 RW 2 

2 RT 10 

3 Jumlah penduduk 2600 jiwa 

4 Kepala Keluarga 629 KK 

5 Bidan 2 orang 

6 SD 2 buah 

7 Masjid 1 buah 

      Sumber: Data monografi Desa Karangrowo bulan Juni 2012 
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jelasnya data informan orang tua single parent ayah dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 8: Data Informan Orang Tua Single Parent Ayah Dukuh Kaliyoso Desa 

Karangrowo 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peneliti mengambil 

responden orang tua single parent ayah sebanyak 5 orang. Untuk tingkat 

pendidikan responden orang tua single parent ayah, terdapat 4 orang 

berpendidikan SD, 1 orang berpendidikan SMP. Sedangkan untuk data 

responden anak dari orang tua single parent ayah dapat dilihat dari tabel 

berikut. 

Tabel 9: Data Informan Anak Orang Tua Single Parent Ayah Dukuh Kaliyoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama L/P Umur 
Lama Istri jadi 

TKW 

Pendidikan 

 

SD SMP SMA PT 

1 Sukari L 40 Tahun 2 tahun V    

2 Purwanto L 37 Tahun 2 tahun V    

3 Sutrisno L 32 Tahun 8 tahun  V   

4 Sunarto L 41 Tahun 18 tahun V    

5 Karnoto Sutar L 48 Tahun 7 tahun V    

Sumber: Data orang tua single parent ayah dukuh Kaliyoso tahun 2012 dan 

wawancara, tanggal 27 Juli 2012 

 

No Nama L/P Umur 
Status 

S.P 

Pendidikan 

SD SMP A  

1 Nikmatul Komariyah P 13 Tahun Pelajar  V   

2 Ahmad Mustari L 10 Tahun Pelajar V    

3 Rohmah Maulina P 12 Tahun Pelajar V    

4 Adelia Eka Wardana P 12 Tahun Pelajar V    

5 Muhammad Syahroni L 8 Tahun Pelajar V    

Sumber: Data anak orang tua single parent ayah dukuh Kaliyoso tahun 

2012 dan wawancara, tanggal 29 Juli 2012 
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Berdasarkan tabel tersebut, peneliti mengambil 5 orang anak dari 

masing-masing responden orang tua single parent ayah di atas, dengan tujuan 

agar peneliti mendapatkan data-data yang kuat dari anak-anak orang tua single 

parent ayah tersebut mengenai Pengasuhan anak TKW oleh single parent 

ayah. Dari kelima responden anak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 

orang berjenis kelamin perempuan dan 2 orang berjenis kelamin laki-laki. 

Sedangkan tingkat pendidikan dari responden anak terdapat 1 anak 

berpendidikan SMP dan 4 anak berpendidikan SD. 

3. Pengasuhan Orang Tua Single Parent Ayah dalam Keluarga TKW 

Pada umumnya, semua orang tua ingin selalu memperhatikan anak 

dengan baik. Walaupun perhatian yang diberikan pada anak dengan kondisi 

keluarga yang terpisah baik karena kematian salah satu dari orang tua maupun 

salah satu orang tua harus pergi kerja ke luar negeri. Berdasarkan hasil 

penelitian pengasuhan anak TKW oleh single parent ayah, meliputi penerapan 

disiplin anak, mendidik anak, dan pendidikan karakter anak. 

a. Pengasuhan Disiplin Anak 

Orang tua single parent ayah di Dukuh Kaliyoso dalam  

memperhatikan disiplin pada anak mulai pagi sebelum berangkat sekolah 

sampai anak pulang sekolah. Perhatian disiplin tersebut ditujukan agar anak 

dapat menjadi pribadi disiplin mulai dari bangun pagi, disiplin dalam 

belajar, mengerti batasan jam bermain dan disiplin dalam makan. 

Berdasarkan observasi tanggal 27 Juli 2012 di rumah single 

parent ayah yaitu dengan bapak Sukari (40 Tahun), bekerja sebagai 
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penjaga TK di Dukuh Ngelo, dengan pendidikan terakhir SD, ketika istri 

menjadi TKW di Arab Saudi, pada mulanya mengingatkan anak untuk 

bangun pagi untuk persiapan sekolah anak. Hal tersebut dilakukannya 

karena istri yang biasa mulai pagi sudah memperhatikan kebutuhan anak 

mulai dari membangunkan anak hingga anak berangkat sekolah, sekarang 

digantikan oleh ayah. Tindakan mengingatkan anak untuk bangun pagi 

tersebut merupakan upaya single parent ayah untuk melatih anak disiplin. 

  Hal tersebut sesuai dengan keterangan Rohmah Maulina kelas 7 

MTs Undaan yang baru masuk tahun ajaran 2012/2013 anak dari single 

parent ayah bapak Sutrisno bahwa anak sudah terbiasa bangun sendiri 

tanpa diingatkan terus oleh ayahnya. Anak sudah diingatkan sejak awal 

mula keberangkatan ibunya pergi TKW keluar negeri ketika sudah masuk 

sekolah dasar.  

  Selain disiplin anak untuk bangun pagi, mendisiplinkan anak 

terbiasa makan pagi adalah hal yang penting. Namun hasil yang diperoleh 

di Dukuh Kaliyoso tidaklah demikian. Hasil wawancara dengan orang tua 

single parent ayah dengan bapak Karnoto Sutar (48 tahun), pekerjaan 

serabutan dan tingkat pendidikan terkakhir SD, mengungkapkan bahwa: 

“…maeme anakku terserah mas, ape maem nangumah yo gak 

masalah, ape maem neng warung sekolahan yo gak masalah. 

Sing penting bocah tak wenehi sangu tambahan mas tak ape 

maem njob”. (kalau masalah makan anak saya itu terserah 

mas, mau makan di rumah tidak masalah, di kantin sekolah 

juga tidak masalah. Yang penting anak saya sudah saya beri 

uang saku tambahan, jika menghendaki makan di luar rumah), 

(wawancara 26 Juli 2012). 
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Masalah makan anak, single parent ayah, terserah anak. Maksud dari 

bebas disini adalah bebas makan di rumah atau makan di luar. Makan di 

luar itu sendiri apakah makan di warung kampung desa atau makan di 

kantin sekolah. Jika anak menghendaki  makan di luar, maka uang jajan 

ditambah dengan uang makan anak di luar. Selain masalah makan pagi, 

jam makan siang dan malam tidak menjadi persoalan karena anak makan 

di rumah seperti biasa. Kalaupun makan di luar itu pun ketika keinginan 

untuk orang tua ayah yang menghendakinya. 

 

       

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Salah satu anak single parent ayah makan di kantin sekolah 

    Selain penerapan disiplin makan pada anak, penerapan disiplin 

lainnya yaitu dalam disiplin waktu bermain pada anak. Berdasarkan 

pengamatan tanggal 25 Juli 2012, setelah pulang sekolah madrasah, anak-

anak biasanya bermain dengan teman-teman dekat. Seperti teman dari 

rumah sebelah. Permainan anak dapat dikatakan jenis permainan 

sederhana. Seperti permainan engklek, jirak dan lainnya. 
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   Hasil wawancara dengan single parent ayah bapak Sutrisno (32 

tahun), bekerja sebagai sopir angkut dengan pendidikan terakhir MTs 

Undaan bahwa waktu bermain anak dibatasi maksimal jam 5 anak sudah 

pulang. Hal ini diterapkan agar anak pulang tepat waktu selesai bermain 

karena menjelang magrib anak diharuskan mengaji ke musholla.  

       Hal ini dipertegas dengan keterangan dengan Nikmatul 

Komariyah kelas 6, anak dari single parent ayah bapak Sukari 

mengungkapkan bahwa: “Biasane mulihe sakdurunge jam 5 mas, mangke 

diseneni bapak tak kesoren”. (Biasanya pulang bermain sebelum jam 5 

mas, nanti dimarahi ayah kalau sampai sore-sore), (wawancara 26 Juli 

2012). Jika anak pulang terlalu sore melebihi jam 5, maka anak akan 

mendapat teguran dari single parent ayah.  

 

 

 

 

 

     Gambar 2. Anak-anak bermain di sore hari 

Selain itu, penerapan disiplin lainnya yaitu pada waktu belajar 

anak. Wawancara oleh peneliti pada orang tua single parent ayah dengan 

bapak Purwanto (37 tahun), bekerja sebagai petani dan pendidikan 

terkahir SD, bahwa orang tua pada awalnya menanyai pada anak apakah 

besok ada PR. Setelah itu orang tua mengawali dengan membuka-buka 
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buku anak. Hal ini di maksudkan agar anak mau mengikuti orang tua. 

Ketika anak tiba-tiba sulit belajar, tindakan yang dilakukan orang tua 

single parent ayah yaitu dengan membelikan anak jajan.   

Hal ini sesuai dengan Ahmad Mustari (10 tahun) kelas 4 SD, anak 

dari single parent ayah bapak Purwanto telah menunujukakan 

kedisipilinannya dalam belajar, yaitu kesadaran belajar mulai terbiasa 

tanpa harus selalu diingatkan ayahnya yang mulanya dulu masih 

diingatkan ayah. Hal ini tidak lepas dari upaya ayah yang pada mulanya 

selalu mengingatkan anak untuk belajar. 

b. Mendidik Anak 

Pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan dasar yang 

diperoleh anak sebelum anak sekolah. Upaya pendidikan dalam keluarga 

adalah untuk mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Upaya-upaya 

mendidik anak tersebut seperti, mendidik anak bertanggung jawab, 

mendidik anak mengurus diri dan mendidik karakter anak. 

1) Bertanggung Jawab 

Melatih anak untuk bertanggung jawab mulai usia sekolah 

adalah penting, hal ini untuk membentuk individu yang mampu 

mengerti tugas yang harus dikerjakan anak. Menurut keterangan oleh 

orang tua single parent ayah dengan bapak Karnoto Sutar (48 tahun), 

pekerjaan serabutan dan tingkat pendidikan terkakhir SD ini, bahwa 

mengenai uang saku dibatasi oleh single parent ayah, untuk anak SD 

cukup 2000, terus sebagian disuruh untuk menyisakan 1000 atau 500 
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untuk dimasukan ke celengan rumah, kalau sekolah ada program 

menabung orang tua menganjurkan untuk ditabung ke sekolah. Upaya 

mendidik anak dalam melatih tanggung jawab menyisihkan uang saku 

dapat dikatakan telah terapkan oleh single parent ayah. Hal tersebut 

sesuai keterangan Nikmatul Khomariyah bahwa ketika uang sakunya 

lebih maka ditabungkan ke celengan yang dimilikinya di rumah.   

Selain orang tua single parent ayah mendidik anak untuk 

bertanggung jawab menyisihkan uang saku untuk ditabung, orang tua 

single parent ayah juga mengajarkan bagaimana melatih anak agar 

bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah seperti, menyapu lantai 

rumah atau halaman rumah. Ketika ada seorang istri kebersihan 

mungkin sudah menjadi hal biasa karena sebagian besar dilaksanakan 

istri, namun lain halnya ketika istri atau ibu sedang berada di luar negeri 

menjadi TKW.  

Berdasarkan pengamatan tanggal 26 Juli 2012, disela-sela waktu 

anak menyempatkan membersihkan rumah dengan menyapu. Kegiatan 

menyapu sesekali dilakukan anak ketika sore hari. 

Berdasarkan wawancara dari orang tua single parent ayah 

dengan bapak Sutrisno (32 tahun), bekerja sebagai sopir mobil cateran 

dan pendidikan terakhir MTs Undaan mengungkapkan bahwa:  

“Soal resik-resik omah kwi bocah awal mulane tak ajari 

mas . Misale nyapu resik ki awet njero oamh lagi njobo.  

Soale ibune kan lungo TKW, opo meneh kadang  aku oleh 

cateran mobil. Kadang gak balek omah nganti rong dino 

mas. Dadi bocah kudu kulino ngresiki omah”. (kalau 

masalah membersihkan rumah itu anak saya ajari menyapu 
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mas. Misalnya menyapu yang bersih itu dari dalam terus 

lantai luar rumah. Masalahnya kan ditinggal ibunya TKW, 

apalagi kadang kalau saya mendapat cateran mobil mas, 

hingga 2 hari tidak pulang ke rumah. Sehingga anak mas 

yang harus menggantikan tugas kebersihan sementara), 

(wawancara 27 Juli 2012). 

 

 Mengenai kebersihan rumah telah diajarkan oleh single parent 

ayah, seperti cara menyapu yang bersih mulai dari dalam rumah baru 

lantai luar. Anak diajarkan mengenai kebersihan karena profesi single 

parent ayah adalah sebagai sopir cateran mobil. Kadang rute cateran ke 

jakarta menjemput keluarga TKI  sehingga karena lamanya perjalanan 

hingga memakan waktu berhari-hari bahkan tidak pulang ke rumah. 

 

 

 

 

 

  

                Gambar 3.  Anak dari orang tua single parent ayah sedang menyapu 

 

       Dalam mendidik anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung 

jawab mulai dari menyisihkan uang saku atau berhemat hingga menjaga 

kebersihan rumah telah diajarkan oleh single parent ayah.  

b)  Mengurus Diri 

      Mendidik anak untuk mengurus diri sendiri merupakan upaya 

yang baik untuk perkembangan sikap anak. Berdasar keteranagn single 

parent ayah bapak Karnoto Sutar (48 tahun), pekerjaan serabutan dan 
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pendidikan terakhir SD ini mengungkapkan telah mengajarkan anak 

untuk melipat baju jemuran sendiri. Karena dengan baju jemuran yang 

tidak tertata dengan rapi membuat rumah begitu berantakan. Hal ini 

dipertegas dengan wawancara Muhammad Syahroni kela 2 SD anak dari 

single parent ayah bapak Karnoto Sutar mengungkapkan bahwa:“…diken 

bapak melu ngiwangi lempit-lempit pakain, sitik-sitik iso mas coro 

nglempitine”.(disuruh ikut membantu ayah melipat-lipat baju. Sedikit-

sedikit bisa mas cara melipat-lipat baju), (wawancara 28 Juli 2012). 

       Berdasarkan keterangan di atas, bahwa orang tua  menerapkan 

pada anak untuk mengurus merapikan pakain sendiri. Walaupun hal 

tersebut tidak dialakukan secara rutin oleh anak, tetapi sedikit banyak 

anak sudah mengerti urusan dirinya. 

  Selanjutnya, pendidikan untuk bertanngung jawab yang 

diterapakan oleh single parent lainnya dintaranya adalah pencucian 

piring ketika selesai makan. Berdasarkan keterangan, orang tua single 

parent ayah  telah mengajarkan anak untuk mencuci piring selesai makan 

kemudian ditaruh ke rak piring. Hal tersebut sesuai keterangan adik 

Adelia Eka anak dari single parent ayah bapak Sunarto  bahwa tugas 

mencuci piring ditunjukan pada anak walaupun secara konsisten tidak 

anak lakukan setiap hari. Namun dengan hal itu tidak ada salahnya 

bahwa munculnya sikap anak dalam bertanggung jawab sebagai anak di 

rumah akan menjadi sesuatu kebiasaan yang baik dan kontinyu. 



 
 

 
 

60 

c. Pendidikan Karakter pada Anak 

  Menanamkan pendidikan karakter pada anak adalah sangat penting 

untuk membiasakan anak untuk manjadi individu yang mandiri dalam 

kehidupan sehari-harinya. Begitu pun juga orang tua single parent ayah 

Dukuh Kaliyoso dalam mengasuh anak di rumah berdasar keterangan yang 

diperoleh, bahwa orang tua single parent ayah berusaha mengajarkan anak 

mereka mandiri. Upaya tersebut meliputi berbagai jenis karakater anak 

yaitu sebagai berikut. 

1) Adab 

     Berdasarkan pengamatan 27 Juli 2012, setelah pulang kerja, 

orang tua single parent ayah menyempatkan berkumpul dengan 

keluarga. Sepulang anak bermain, di teras single parent ayah 

memberikan tutur kata pada anak. 

     Berdasarkan keterangan mengenai pendidikan karakter yang 

berkaitan dengan kejujuran anak, diungkapkan orang tua single parent 

ayah bapak bapak Sukari (40 Tahun), bekerja sebagai penjaga TK di 

Dukuh Ngelo, dan tingkat pendidikan terakhir SD ini bahwa orang tua 

mengajarkan contoh pada anak, seperti ketika berbicara dengan anak 

harus jujur, apa adanya, tidak boleh memberi contoh anak berbohong, 

hal tersebut supaya anak memahami orang tua single parent ketika 

berbicara apa adanya.  
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2) Peduli 

 

Selain pendidikan karakter tentang melatih kejujuran pada  

anak, pendidikan karakter lainnya adalah mengajarkan karakter peduli 

pada anak. Sikap peduli ini diharapakan agar anak mengerti cara 

menghargai dan menghormati orang lain. Bedasarkan keterangan  

single parent ayah dengan bapak Sunarto (41 tahun), bekerja sebagai 

penebas padi bahwa anak mendapat pelajaran tentang sopan santun dari 

pergaulan temannya, mengerti sopan santun dengan sendirinya, dan 

mendapat pengetahuan tambahan dari sekolah. 

 Selain itu, karakter peduli yang diajarkan lainnya adalah sikap 

membantu dan tolong menolong pada orang lain. Berdasarkan 

keterangal single parent ayah dengan bapak Purwanto (37 tahun), 

bekerja sebagai petani sawah, bahwa cara menumbuhkannya yaitu 

dengan anak disuruh datang mendekat ke single parent ayah, kemudian 

memerintah anak untuk membantu atau membelikan sesuatu. Bila anak 

disuruh untuk membelikan sesuatu tidak mau maka single parent ayah 

membolehkan uang dari sisa pembelian boleh diambil atau dibelikan 

jajan.  

3) Kemandirian 

       Berdasarkan pengamatan 27 Juli 2012, dalam kesehariannya 

anak terlihat melakukan kemandiriannya. Seperti menjelang sekolah, 

anak makan sendiri, memakai seragam dan sepatu.         
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           Sikap mandiri pada anak merupakan karakter yang penting 

yang harus diterapkan oleh single parent ayah. Seperti mandiri dalam 

berpakain, memakai seragam sekolah sendiri maupun makan sendiri. 

Hal ini untuk mengantisipasi jika suatu saat anak harus mandiri tanpa 

bantuan orang tua.  

       Berdasarkan keterangan orang tua single parent ayah terkait 

dengan karakter mandiri anak yaitu dengan bapak  Sunarto (41 tahun), 

pekerjaan sebagai penebas padi dan pendidikan terakhir SD bahwa 

single parent ayah sudah mengajari sikap mandiri pada anak mulai 

TK, mulai dari memakai benik baju seragam TK, makan sendiri. 

Masalahnya istri dari single parent ini sudah lama menjadi TKW 

mulai belum anak masih balita. Sehingga dengan mengajarkan sikap 

mandiri kepada anak setidaknya akan meringankan kerjaan single 

parent ayah dalam mengasuh anak. 

      

 

 

 

 

 

Gambar 4. Anak memakai sepatu sendiri 
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4. Tanggung Jawab Single Parent Ayah dalam Pengasuhan 

Anak merupakan amanah dari illahi yang menjadi tanggung jawab 

orang tua untuk mengasuhnya. Bagaimana pun tanggung jawab orang tua 

sangat diharapkan bagi anak yang berarti ada perhatian dari orang tua pada 

anak. Adapun tanggung jawab orang tua single parent ayah dalam penelitian 

ini meliputi. 

a. Tanggung Jawab Materiil 

1) Kebutuhan Makan dan Pakaian Anak  

Usia anak 6-12 tahun merupakan usia anak yang masih sangat 

diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Seperti kebutuhan 

makan dan pakain anak. Seperti keterangan single parent ayah bapak 

Sunarto (41 tahun), pekerjaan sebagai penebas padi dan pendidikan 

terakhir SD ini, bahwa ketika orang tua single parent ayah sedang kerja 

dan tidak berada di rumah mengenai pemenuhan kebutuhan makan 

anak, yaitu anak di suruh makan di warung, kalau makan siang dan 

malam dikasih oleh nenek. Hal ini dikarenakan pekerjaan single parent 

ayah ketika di luar kota, sampai dua hari tidak pulang, karena 

mengurusi bisnis pembelian padi. Jika single parent ayah di rumah,  

maka yang memasak adalah single parent ayah sendiri yang dibantu 

oleh anak. 

Bersarkan keterangan orang tua single parent ayah bapak 

Purwanto (37 tahun), bekerja sebagai petani dan berpendidikan terkahir 
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SD mengungkapkan bahwa kalau masalah menu makan saya tidak 

memperhatikan apakah harus memakai lauk ikan atau daging.  Bagi 

single parent ayah, menu makanan yang penting ada lauknya. Bagi 

orang tua single parent ayah sudah makan merupakan rezeki yang luar 

biasa dari Tuhan yang harus disyukuri. Makan apa adanya yang penting 

sehat dan setiap hari bisa makan. 

     Hal ini sesuai keterangan Rohmah Maulina kelas 7 MTs anak 

dari single parent ayah bapak Sutrisno bahwa kalau makan, nasi sudah 

disiapkan oleh ayah. Single parent ayah mulai memasak untuk anak 

mulai dari pulang kerja seperti keterangan dari single parent ayah bapak 

Sukari (41 tahun), penjaga TK mengungkapkan bahwa ketika pagi hari 

single parent ayah hanya memasak nasi, lauknya dengan membeli sayur 

lodeh atau kering di warung terdekat. Sepulang dari kerja baru 

memasak untuk persiapan makan siang anak setelah pulang sekolah. 

Selain itu, terkadang single parent ayah sepulang kerja membelikan 

makanan untuk anak dari warung. Cara lain single parent ayah untuk 

memenuhi kebutuhan makan anak, yaitu dengan memesan pada kerabat 

atau nenek terlebih dahulu untuk memasakan makanan anak setelah 

pulang sekolah. Sebelumnya single parent ayah, memberikan uang 

belanja agar dibelanjakan oleh kerabat atau nenek yang memasak. 

Waktu makan malam, sore hari single parent ayah dibantu anak,  

memasak dari lauk pauk yang dibelikan oleh kerabat atau nenek. 
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 Masalah menu makanan yang dimasak single parent ayah dapat 

dikatakan sederhana. Hanya saja, memasak dengan menu yang enak, 

ketika anak meminta sendiri menu makanan yang diinginkan. Baru 

single parent ayah keesokan harinya memesan titipan lauk pada kerabat 

sesuai pesanan anak untuk makan siang dan malam nanti. 

      Selain kebutuhan makan anak, kebutuhan lainnya yaitu pakaian 

baru anak.  Seperti keterangan pada orang tua single parent ayah bapak 

Sukari (40 Tahun),  bekerja sebagai penjaga TK di Dukuh Ngelo, dan 

tingkat pendidikan terakhir SD. Anak di ajak single parent ayah ke toko 

baju terdekat yang ada di Dukuh Kaliyoso. Jika anak belum 

menemukan pilihan pakaian yang cocok, anak di ajak single parent 

ayah ke Pasar Undaan. Namun sebelum membelikan baju baru untuk 

anak, single parent ayah melihat model baju terlebih dahulu. Menurut 

single parent ayah, model baju harus sesuai dengan sopan santun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wawnacara dengan anak single parent ayah 
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2) Biaya Kebutuhan Sekolah Anak 

 

Sekolah merupakan tempat anak untuk menuntut ilmu. Agar 

anak memperoleh pendidikan yang baik, maka tanggung jawab seorang 

orang tua adalah menyekolahkan anak. Tanggung jawab tersebut 

meliputi pembiayaan kebutuhan sekolah anak. 

Seperti hasil wawancara orang tua single parent ayah dengan 

bapak Sunarto (41 Tahun), bekerja sebagai penebas padi, dan tingkat 

pendidikan terakhir SD ini mengungkapkan bahwa: 

“…masalah sangu wes tak jatah mas. Seminggu satus ewu. 

Tapi biasane wes cukup kok bocah semunu kwi, tak luwih 

sangune yo tak kon nglebokke celengan mas. terus buku-buku 

tulis y owes tak sediake pak-pakan mas ben bocah gak tuka-

tuku meneh. Dadi kabeh wes paketan mas modelku”. ( 

mengenai uang saku sudah saya jatah, satu minggu seratus 

ribu mas. Uang segitu sudah cukup mas biasanya, kalau 

uangnya lebih ya saya suruh untuk menyisihkan uangnya 

untuk ditabung di celengan. Terus kalau kebutuhan buku-

buku itu sudah saya belikan satu kardus buku, biar anak tidak 

beli-beli buku lagi mas), (wawancara 26 Juli 2012).  

  Berdasarkan keterangan di atas, bentuk tanggung jawab 

single parent ayah dalam pembiayaan kebutuhan sekolah anak yaitu 

dengan memberikan uang jatah saku seratus ribu per minggu. Uang 

saku seratus ribu tersebut meliputi uang saku untuk sekolah dasar, uang 

jajan sehari-hari dan uang saku sekolah madrasah. Single parent ayah 

menyuruh anak untuk memasukkan celengan atau menabung di rumah 

jika uang sakunya lebih.  
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Mengenai kebutuhan anak untuk membeli buku tulis dan  

peralatan tulis sudah disiapkan single parent ayah. Buku dan peralatan 

tulis yang disiapkan single parent ayah tersebut dalam bentuk paketan 

atau kardus yang berisi buku satu pak dan alat tulis. Menurut single 

parent ayah, langkah tersebut untuk mengantisipasi anak jika meminta 

buku, sedangkan saat itu ayah tidak ada di rumah. 

3) Kesehatan Anak 

Hadirnya anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua,  

karena hadirnya anak akan membuat lengkap bagi suatu keluarga. 

Orang tua yang baik, akan selalu memperhatikan keadaan anak setiap 

saat. Hal yang paling dikhawatirkan dari orang tua adalah jika tiba-tiba 

kondisi anak kurang sehat. 

Berdasarkan pengamatan 27 Juli 2012, tempat pengobatan di 

Dukuh Kaliyoso yang terdekat adalah bidan. Sehingga salah satu, 

alternatif pengobatan terdekat warga Kaliyoso adalah bidan.   

Berdasarkan keterangan orang tua single parent ayah mengenai 

kesehatan anak, dengan bapak Sukari (40 Tahun), bekerja sebagai 

penjaga TK di Dukuh Ngelo, dan tingkat pendidikan terakhir SD ini, 

mengungkapkan bahwa:  

“Tak anakku lagi rak penak awake, bali teko kerjo 

langsung tak jak neng bidan mas. Soale pengobatan sing 

cedak kene mung bidan. Tak gak ngono yo tak telponke bu 

bidan, soale bu bidane yo gelem kon moro kok mas”. (kalau 

anak saya sedang tidak enak badan, sepulang kerja 

langsung saya bawa ke bidan terdekat sini mas. Kadang 

saya telpon bu bidan suruh datang ke rumah, masalahnya 
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bu bidan juga mau menerima panggilan ke rumah-rumah 

mas), (wawancara 28 Juli 2012). 

 

Jika kondisi badan anak tiba-tiba sakit, orang tua single parent 

ayah  langsung memberobatkan anak ke bidan terdekat. Hal ini karena 

satu-satunya bidan adalah tenaga medis yang terdekat dan berada di 

Dukuh Kaliyoso. Selain itu, bidan juga mau menerima panggilan lewat 

telepon, baik pagi, siang maupun malam. Sehingga pasien tinggal 

menunggu bidan datang ke rumah. Bidan sebagai alternatif pengobatan 

terdekat, karena jika ke puskesmas letak yang lumayan jauh sekitar 2 

km yang berada di Dukuh Ngelo. Perhatian yang diberikan orang tua 

single parent ayah pada kesehatan anak diperhatikan baik. Hal ini 

mengingat di rumah tidak ada ibu atau istri yang merawat anak. 

Sehingga bagaimanapun seorang ayah dituntut dapat berperan 

menggantikan tugas istri di rumah, mendampingi ketika keadaan anak 

tidak sehat. 

b. Tanggung Jawab Spiritual 

 Tanggung jawab orang tua single parent ayah di lihat dari segi 

spiritual meliputi tanggung jawab seperti berikut: 

1) Perhatian Belajar dan Hubungan Anak dengan Ibu  

Berdasarkan pengamatan 28 Juli 2012, orang tua sesekali 

menyempatkan untuk menemani anak belajar. Dengan duduk di 

samping anak, orang tua mendampingi anak belajar.  
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Menurut keterangan pada orang tua single parent ayah dengan 

bapak Sukari (40 Tahun), bekerja sebagai penjaga TK di Dukuh Ngelo, 

dan tingkat pendidikan terakhir SD ini, bahwa single parent ayah selalu 

menasehati agar anak selalu ingat tugas anak sekolah adalah belajar. 

Hal tersebut dimaksudkan single parent ayah, supaya anak rajin belajar. 

Karena yang paling penting bagi single parent untuk anak adalah 

meninggalkan kepintaran untuk masa depan kelak. Bagi single parent 

ayah anak harus lebih pintar dari orang tuanya. Jangan sampai 

pekerjaan single parent ayah sama dengan orang tuanya. Kalau bisa 

pekerkaan anak lebih baik dari orang tuanya. 

Selain sebagai kepala keluarga dan mengasuh anak setiap hari,  

single parent ayah dapat dikatakan mampu membagi tugas orang tua 

dan perhatian pada anak. Karena memang hanya ayah lah anak 

mendapat perhatian di rumah. Kalaupun ada kerabat dari keluarga itu 

pun hanya sebatas saja.  

   Hal ini sesua keterangan anak dari orang tua single parent 

ayah Karnoto Sutar yaitu Ahmad Mustari (10 tahun) mengungkapkan 

bahwa: 

“Kadang sinaune di kancani pak’e mas, neng ruang tamu, 

tak pak’e kesel yo ditinggal turu pak’e”.(kadang kala ketika 

belajar di temani ayah di ruang tamu mas. Tapi kalau ayah 

lagi lelah ya ditinggal ayah tidur), (wawancara 28 Juli 

2012). 
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Single parent ayah terkadang menemani anak belajar. Hal 

tersebut sesuai kondisi orang tua saat itu. Ketika orang tua single parent 

ayah lelah seharian bekerja sebagai buruh serabutan, single parent ayah 

cukup menemani belajar anak sebentar, kemudian anak disuruh belajar 

sendiri. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

               Gambar 6. Oorang tua single parent ayah sedang menemani belajar anak 

       Selain wujud perhatian single parent ayah dalam belajar anak, 

perhatian lainnya adalah ketika anak kangen dengan ibunya. Seperti 

keterangan mengenai tanggung jawab orang tua single parent ayah, 

ketika anak ingin bertemu dengan ibunya, dengan bapak Sutrisno (32 

tahun), bekerja sebagai sopir angkut dan pendidikan terakhir MTs 

Undaan. Ketika anak kangen dengan ibunya tindakan single parent 

ayah yaitu dengan menelponkan langsung pada ibunya yang berada di 

luar negeri. Setiap hari kadang bisa lewat telpon ataupun lewat sms.  

Menurut single parent ayah, lebih murah telepon soalnya biayanya beda 

sedikit dengan telepon. 
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Bagi anak, kangen atau rindu dengan seorang ibu adalah sesuatu 

yang wajar. Ingin bertemu dengan ibu yang lama meninggalkan 

keluarga karena tuntutan kerja menjadi TKW di luar negeri. Seperti 

keterangan pada seorang anak TKW, anak dari single parent ayah 

bapak Sutrisno yaitu Rohmah Maulina (12 tahun), status pendidikan 

baru masuk MTs Undaan Lor kelas 7 bahwa ketika anak merasa kangen 

langsung ditelponkan ayahnya. Bahkan sehari anak bisa menelpon 

ibunya sampai 4 kali. 

2) Perkembangan Rokhani Anak 

    Berdasarkan pengamatan 28 Juli 2012, setiap sore anak-anak 

mengikuti sekolah madrasah. Tujuan utama dari sekolah madrasah 

adalah untuk menambah pengetahuan agama pada anak. Karena 

penegetahuan agama merupakan aspek yang penting yang harus 

ditanamkan pada anak sejak kecil.  
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Berdasarkan keterangan single parent ayah bapak Sunarto (42 

tahun), pekerjaan penebas padi (pembeli padi). Orang tua memang 

kurang begitu mengerti banyak tentang pengetahuan agama. Single 

parent ayah hanya mengetahui tentang agama dalam kehidupan sehari-

hari yang ada di masyarakat. Agar anak mendapatkan pengetahuan yang 

lebih luas tentang agama, maka single parent ayah meyekolahkan anak 

di sekolah madrasah. Ketika anak sekolah madrasah, maka anak akan 

mendapat pengatahuan tentang agama dari guru madrasahnya yang 

mengajar. Sehingga keterbatasan pengetahuan agama dari orang tua 

dapat diatasi dengan menyekolahkan anak ke madrasah. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Salah satu anak single parent ayah  sekolah madrasah di 

sore hari 

Selain itu, untuk lebih menanamkan agama, seperti keterangan 

pada single parent ayah dengan bapak Karnoto Sutar (48 tahun), 

pekerjaan serabutan. Masalah agama orang tua memang kurang begitu 

paham dan mengerti banyak, sehingga anak disuruh mengaji di musholla 

menjelang magrib bersama teman-temannya. 
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Upaya-upaya single parent ayah agar anak menjadi pribadi yang 

baik telah diterapkan oleh single parent. Walaupun begitu adanya, usaha 

single parent ayah selalu yang terbaik bagi anak. 

5. Hambatan-hambatan Single Parent Ayah dalam Mengasuh Anak TKW 

Setiap orang tua mengasuh anak tentu seidkit banyak mempunyai 

hambatan tersendiri. Beberapa hambatan-hambatan yang dialami orang tua 

single parent ayah dalam mengasuh anak. Hambatan dari segi eksternal yaitu 

berdasar keterangan orang tua single parent ayah dengan bapak Sutrisno (32 

Tahun), bekerja sebagai supir mobil cateran dengan pendidikan terakhir MTs. 

Ketika ditinggal istri kerja jadi TKW di Arab Saudi selama 8 tahun, terdapat 

beberapa hambatan yang dialami dalam mengasuh anak. Ketika mendapat 

panggilan cateran mobil, seperti mengantar rombongan hingga keluar kota 

maupun menjemput TKI yang pulang dari luar negeri, sering kali 

meninggalkan anak di rumah. Terkadang single parent ayah meninggalkan 

anak 2 hingga 3 hari. Anak di rumah ditemani bersama saudara sepupu. Ketika 

keluar kota, masalah makan pada anak, orang tua single parent ayah sudah 

menitipkan pada saudara atau nenek. Uang saku sekolah anak selain mendapat 

dari tinggalan single parent ayah, juga mendapat dari saudara terdekat. Single 

parent ayah merasa kasihan pada anak ketika harus ditinggal kerja, sehingga 

anak di rumah tanpa orang tua. Mungkin ketika ada ibu di rumah, setidak-

tidaknya ada orang tua yang kandung yang memperhatikan anak ketika anak 

ditinggal kerja.  
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Hambatan lain yang dialami oleh orang tua single parent ayah yaitu 

seperti keterangan orang tua single parent ayah bapak Purwanto (37 tahun), 

pekerjaan sebagai petani dan  pendidikan terkhir SD. Hambatan yang 

dialaminya yaitu kondisi pendidikan single parent ayah. Seperti mengenai 

pengetahuan tentang agama, single parent hanya memiliki sebatas 

pengetahuan. Selebihnya pendidikan anak diserahkan pada madrasah yang 

lebih berkompenten. Di keluarga sendiri, orang tua single parent ayah  merasa 

kurang pengetahuan dalam mengajarkan tentang agama pada anak, sehingga 

ayah cenderung mengandalkan pendidikan dari sekolah madrasah. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Wawancara dengan salah satu orang tua single 

parent ayah 

Status ekonomi keluarga yang berada membuat orang tua lebih memperhatikan 

kebutuhan makan anak. Berdasarkan keterangan single parent ayah bapak 

Sunarto (41 tahun), pekerjaan penebas padi mengungkapkan bahwa: 

“Masalah maeme anak kwi memang tak perhatike mas. Soale aku 

nduwe kolam lele dewe. Dadi tak masak, tinggal njupuk iwak nang 

kolam mas”. (Kalau masalah makan untuk anak, memang sya 

perhatikan mas. Karena saya punya kolam ikan lele sendiri di 

rumah. Jadi jika mau masak, tinggal mengambil ikan lele), 

(wawancara 27 Juli 2012). 
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    Perhatian makan pada orang tua yang berstatus ekonomi ke atas, 

cenderung lebih memperhatikan makanan anak. Hal ini dipertegas dengan 

keterangan single parent ayah bapak Purwanto (37 tahun), pekerjaan petani 

sawah bahwa masak bagi single parent ayah sederhana, seadanya. Memasak 

yang penting ada lauknya. Baik lauk tempe maupun tahu. Memasak ikan atau 

daging kadang-kadang. Menu makan ada daging atau ikan hanya ketika anak 

menghendakinya. 

Hambatan-hambatan yang dialami oleh orang tua single parent ayah 

selama mengasuh anak tentunya beda satu sama lain. Hal ini tergantung 

bagaimana seorang single parent ayah berperan dalam mengasuh anak dan 

menggantikan posisi sementara sebagai ibu  sementara di rumah. 

6. Dampak Anak TKW ketika ditinggal Ibu Bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Wanita di Luar Negeri 

Hasil observasi oleh peneliti di Dukuh Kaliyoso, pengaruh yang 

ditimbulkan pada anak ketika ditinggal ibu menjadi TKW kemudian diasuh 

oleh single parent ayah yaitu sebagai berikut. 

a. Material 

Dampak dari segi material yang timbul akibat dari anak ditinggal 

ibu TKW dan diasuh single parent ayah yaitu menu lauk pauk makanan 

anak yang disediakan ayah cenderung sederhana.  

Berdasarkan pengamatan 28 Juli 2012, terkadang anak pergi ke 

warung makan untuk membeli lauk pauk makanan. Kemudian lauk pauk 

dibungkus dan dibawa pulang untuk dimakan di rumah.  
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Menurut keterangan single parent ayah bapak Karnoto Sutar (48 

tahun), pekerjaan serabutan dan tingkat pendidikan terkakhir SD bahwa 

menu makan untuk anak biasa saja. Tidak harus ada ikannya. Bagi single 

parent ayah masak yang penting ada lauknya dan tidak harus daging dan 

ikan. Hanya saja ketika anak meminta makan dengan menu yang 

diinginkan, baru single parent ayah memasak menu sesuai keinginan anak. 

Terkadang single parent ayah juga sesekali membeli lauk pauk makan di 

warung dengan memerintah anak untuk membelinya. Kemudian lauk pauk 

makanan dimakan di rumah bersama.  

b. Spiritual 

 

Berdasarkan pengamatan 29 Juli 2012, setelah pulang sekolah anak 

terbiasa bermain bersama teman-teman sebaya. Hal ini karena kondisi 

rumah apalagi ketika single parent ayah masih bekerja, sehingga membuat 

anak asik bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Anak mulai 

bermain  dari seusai makan siang dan sebelum sekolah madrasah sore, 

anak langsung bermain kerumah teman yang berada di sekitar rumah. 

Melalui bermain dengan teman-temannya, dapat membuat anak menjadi 

asik dengan lingkungan bermainnya. Sehingga secara tidak langsung dapat 

menggantikan rasa kangen anak yang telah ditinggal ibunya menjadi 

TKW. 

Berdasarkan wawancara pada orang tua single parent ayah  dengan 

bapak  Sunarto (41 tahun), pekerjaan sebagai penebas padi dan pendidikan 

terakhir SD bahwa, ketika anak kangen ibunnya langsung diteleponkan 
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oleh ayah. Namun ketika anak sudah mendengar suara ibunya lewat 

telepon, maka anak merasa cukup dan pembicaraan lewat telepon 

dilanjutkan oleh single parent ayah.  

Hasil wawancara pada single parent ayah bapak Sunarto, 

menggambarkan bahwa ketika anak kangen dengan ibu langsung 

ditelponkan ibunya, tapi anak merasa sudah cukup setelah mendengar 

suara ibunya lewat telepon. Mungkin bagi keluarga single parent ayah 

bapak Sunarto, terutama anak yang sudah mulai ditinggal ibunya keluar 

negeri menjadi TKW sejak masih kecil, menyebabkan hubungan 

kedekatan anatara ibu dan anak menjadi berkurang. Sehingga anak lebih 

sering menghabiskan waktu bersama single parent ayah dan teman-

temannya untuk bermain. 

B. Pembahasan 

1. Pengasuhan  Orang Tua Single Parent Ayah pada Anak TKW 

Pengasuhan orang tua single parent ayah dalam mengasuh anak 

TKW  dalam mendisiplinkan anak, mendidik anak dan pendidikan karakter 

pada anak yaitu. 

a. Pengasuhan Disiplin Anak 

Pengasuhan disiplin pada anak TKW oleh single parent ayah di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten 

Kudus menunjukkan bahwa dalam mengasuh anak TKW, diperhatikan 

baik oleh single parent ayah. 
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Pada hakikatnya disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menuaikan tugas dan 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya (Sjarif, 2010: 45). 

Orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memikirkan cara yang 

tepat untuk mendisiplinkan bagi anak sejak anak mulai sekolah dasar 

sampai anak dikatakan remaja. Tujuan disiplin pada anak adalah untuk 

mengarahkan anak supaya belajar mengenai hal-hal yang baik yang 

akhirnya biasa anak lakukan secara kontinyu. 

Pengasuhan disiplin anak dalam kehidupan masyarakat Dukuh 

Kaliyoso, yaitu pada mulanya orang tua single parent ayah harus 

membangunkan anak untuk persiapan sekolah, menganjurkan makan 

terlebih dahulu pada anak sebelum melakukan aktitas seahari-hari, 

pembatasan jam bermain pada anak dan mengingatkan anak untuk 

belajar. 

Hasil menunjukan bahwa, adanya kesesuaian antara teori, bahwa 

orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memikirkan cara yang 

tepat untuk mendisiplinkan bagi anak. Karena tujuan disiplin pada anak 

adalah untuk mengarahkan anak supaya belajar mengenai hal-hal yang 

baik yang akhirnya biasa anak lakukan secara kontinyu. 

b. Mendidik Anak 

Menurut Syafei  (2006: 43) pendidikan dalam keluarga yang baik 

dapat dilakukan seperti: 1) Anak diminta untuk membiasakan diri untuk 

memelihara, menyimpan, dan menggunakan sarana belajarnya dengan 
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tertib, 2) menyapu halaman, menyiram tanaman, memberi makan hewan, 

dan lain-lain, 3) memberi pengertian pada anak, kalau masuk kamar 

orang tua harus ketok pintu terlebih dahulu, dsb. 

Pendidikan anak TKW oleh orang tua single parent ayah yaitu 

dengan cara mengajarkan tanggung jawab anak dengan membiasakan 

menabungkan sisa uang saku dan mengajarkan anak untuk menjaga 

kebersihan rumah. 

Hasil menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang 

dikemukakan pada tinjauan pustaka yang menyebutkan bahwa 

pendidikan keluarga yang baik adalah adanya penerapan pendidikan anak 

yang mengarah pada tanggung jawab anak. 

c. Pendidikan Karakter Anak 

Karakter adalah kualitas atau moral, akhlak atu budi pekerti 

individu yang mempunyai kepribadian khusus serta membedakan dengan 

individu yang lain. Sehingga munculah pendidikan karakter anak di 

lingkungan keluarga. Pendidikan karakter pada anak bertujuan agar anak 

mampu menjadi individu yang baik yang mempunyai budi pekerti. 

Menurut Hornby dan Parnwell dalam Hidayatullah (2010: 12) karakter 

artinya kualitas mental atau moral, nama atau reputasi. Menurut HR. Ibnu 

Hibban dalam Hidaytullah (2010: 32) tahap-tahap pendidikan karakter 

pada anak adalah sebagai: 1) anak dididik budi pekerti terutama yang 

berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, tidak berbohong, 2) tanggung 

jawab diri  seperti menjalankan sholat, makan sendiri (sudah tidak 
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disuapi), 3) peduli, seperti menghargai orang lain (hormat kepada orang 

yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda), membantu dan 

menolong orang lain, dsb. 

Pendidikan karakter pada anak TKW oleh orang tua single parent 

ayah yaitu karakter  adab pada anak diantaranya dengan melatih 

kejujuran pada  anak. Selain itu pendidikan karakter mandiri seperti 

dalam berpakain, memakai seragam sekolah sendiri dan makan sendiri.  

Pendidikan karakter anak lainya yaitu pendidikan karakter peduli, 

seperti mengajarkan pada anak untuk sopan santun dan menghormati 

orang tua. Pendidikan karakter berikutnya adalah mengajarkan sikap 

tolong menolong pada anak. 

Hasil menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori, bahwa 

tujuan pendidikan karakter agar anak mampu menjadi individu yang baik 

yang mempunyai karakter adab, mandiri dan peduli dan hal tersebut telah 

diterapkan oleh single parent ayah Dukuh Kaliyoso. 

2. Tanggung Jawab Orang Tua Single Parent Ayah Pada Anak TKW 

Tanggung jawab orang tua kepada anak berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1a meliputi, 

mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Sedangkan 

menurut Djamarah (2004: 29) mengemukakan tanggung jawab orang tua 

dalam mengasuh anak antara lain: a) bergembira menyambut kelahiran 

anak, b) memberi nama yang baik, c) menanamkan rasa cinta, d) 
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memperlakukan dengan lembut dan kasih sayang, e) menanamkan akidah 

dan taukhid, f) berlaku adil dan g) mencegah perbuatan bebas.  

Pada pembahasan ini, peneliti menggolongkan tanggung jawab 

single parent ayah dalam 2 kategori. Tanggung jawab tersebut meliputi 

tanggung jawab single parent ayah secara material dan spiritual. 

a. Tanggung Jawab Material 

Tanggung jawab single parent ayah secara material meliputi, 

pemenuhan kebutuhan makan anak dan pakaian anak diperhatikan oleh 

single parent ayah. Selanjutnya pembiayaan kebutuhan sekolah mulai 

dari pemberian uang saku sampai perlengkapan alat tulis sekolah anak. 

Selanjutnya mengenai kesehatan anak, dalam memperhatikan kesehatan 

anak, dengan membawa anak langsung ke tempat pengobatan bidan 

terdekat.  

b.  Tanggung Jawab Jawab Spiritual 

Tanggung jawab single parent ayah dalam mengasuh anak TKW 

secara spiritual kepada anak meliputi perhatian belajar anak, dengan 

menemani anak belajar. Selanjutnya tanggung jawab single parent 

secara spiritual kepada anak yaitu ketika anak merasa kangen atau rindu 

pada ibunya di luar negeri, yaitu dengan menelponkan anak pada ibu 

maupun lewat sms. Selanjutnya tanggung jawab secara spiritual 

mengenai perkembangan rokhani anak,  yaitu orang tua single parent 

ayah dengan mengandalkan pada sekolah madrasah. Selain sekolah 

madrsah, anak juga diupayakan untuk mengaji di musholla. Hal tersebut 
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tak lain karena keterbatasan orang tua single parent ayah mengenai 

agama. 

Berkaitan dengan tanggung jawab single parent ayah seacara 

spiritual, menunjukkan bahwa orang tua single parent ayah 

memperhatikan anak dengan baik. 

3. Hambatan-hambatan Orang Tua Single Parent Ayah dalam 

Mengasuh Anak TKW 

Hambatan orang tua single parent ayah pada pola asuh anak TKW 

yaitu anak sering ditinggal di rumah oleh orang tua. Sehingga anak di rumah 

tidak bersama orang tua kandung melainkan dengan keluarga terdekat. 

Selain itu yang menghambat pola asuh single parent ayah dalam mengasuh 

anak TKW lainnya adalah masalah keterbatasan orang tua single parent 

ayah dalam mengajarkan pengetahuan agama di rumah. Sebagian besar 

pendidikan terkhir orang tua single parent ayah adalah lulusan SD. 

Sehingga untuk urusan pengetahuan agama, orang tua single parent ayah 

menyerahkan kepada pihak sekolah madrasah terdekat. 

Selain itu, hambatan yang dialami single parent ayah adalah 

mengenai pemenuhan makan. Pada orang tua single parent ayah yang status 

ekonominya di atas rata-rata makanan anak diperhatikan. Sebaliknya orang 

tua single parent ayah dengan status ekonomi menengah kebawah, 

cenderung kurang memperhatikan makan anak. 
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4. Dampak Anak TKW ketika di tinggal Ibu Bekerja menjadi Tenaga 

Kerja Wanita di Luar Negeri 

a. Material 

Secara material, kurangnya single parent ayah dalam 

memperhatikan makanan anak. Hal ini dilihat dari penyediaan makanan 

yang cenderung biasa dan sederhana. Bagi orang tua single parent ayah, 

cukup memasak makanan dengan menu seadanya sudah cukup. Hanya saja 

ketika anak menghendaki ingin dimasakan menu seperti yang diinginkan 

anak, baru orang tua single parent ayah memasakan selera anak. 

b. Spiritual 

Dampak secara spiritual yaitu berkurangnya kedekatan antara ibu 

dan anak. Berkurangnya kedekatan antara anak dan ibu ini disebabkan 

karena lamanya waktu ibu menjadi TKW di luar negeri yang begitu lama 

hingga 18 tahun. Mulai anak balita, ibu sudah mulai menjadi TKW. 

Sehingga walaupun ibu pulang, tapi hal itu tidaklah berlangsung lama 

berada di rumah. Karena Ketika ibu mendapat panggilan kontrak kerja lagi 

menjadi TKW, sehingga anak akan ditinggal keluar negeri lagi oleh ibu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian “pengasuhan anak TKW 

oleh single parent ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan 

Undaan Kabupaten Kudus” dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Cara yang dilakukan single parent ayah dalam mengasuh anak, mulai 

dari membiasakan anak untuk bangun sendiri, hingga jam bermain anak 

setelah pulang sekolah diperhatikan dengan baik. Selain itu, perhatian 

single parent ayah pada anak- anak dalam melatih pendidikan seperti 

mengajarkan anak menabung, menyisihkan uang saku dan menjaga 

kebersihan rumah telah diajarkan oleh single parent ayah dengan baik 

pada anak. Dilihat dari segi pembangunan karakter anak, telah 

diterapkan single parent ayah dari sifat adab, peduli, dan mandiri yang 

akan membentuk pribadi anak yang baik.  

2. Tanggung jawab single parent secara material mulai dari pemenuhan 

kebutuhan anak, baju anak, dan kesehatan diperhatikan single parent 

ayah dengan baik. Selain itu tanggung jawab single parent ayah secara 

spiritual meliputi perhatian belajar anak dan pengembangan rokhani 

anak diperhatikan dengan baik oleh single parent ayah. 

3. Hambatan-hambatan orang tua single parent ayah dalam mengasuh 

anak TKW yaitu ketika single parent sedang bekerja, anak berada di 

rumah tanpa adanya orang tua kandung. Hambatan selanjutnya,
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pemenuhan kebutuhan makan anak pada keluarga dengan ekonomi 

menengah kebawah dapat dikatan dengan makanan seadanya. 

4. Dampak Anak TKW yang ditinggal ibu bekerja di luar negeri dan 

diasuh oleh single parent ayah secara material yaitu perhatian makan 

anak yang cenderung makan seadanya. Dampak secara spiritual yaitu 

berkurangnya hubungan kedekatan antara ibu dan anak. Hal ini 

disebabkan karena lama waktu ibu menjadi TKW di luar negeri yang 

begitu lama hingga bertahun-tahun. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, enunjukkan bahwa dalam Pola Asuh 

Anak TKW oleh Single Parent Ayah di Dukuh Kaliyoso Desa 

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, maka disarankan 

supaya : 

1. Hendaknya orang tua single parent ayah selalu mengontrol uang jajan 

maupun uang  makan yang sering diberikan pada anak. Hal ini agar 

anak tidak menjadi tergantung pada uang. 

2. Ketika single parent ayah bekerja hingga harus meninggalkan anak di 

rumah, sebaiknya single parent ayah tetap menjaga komunikasi. 

Komunikasi bisa dilakukan lewat telepon walaupun kondisi anak tidak 

dapat dipantau secara langsung. 

3. Hendaknya single parent ayah bekerjasama dengan anggota keluarga 

terdekat dalam mengasuh anak TKW, agar kondisi anak dari segi 

kesehatan dan kebutuhan sehari-hari bisa terpantau. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 

 

PENGASUHAN ANAK TKW OLEH SINGLE PARENT AYAH DI DUKUH 

KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN 

KABUPATEN KUDUS 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati penerapan pengasuhan anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai penerapan disiplin pada anak anak TKW oleh 

single parent ayah. 

2. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati penerapan pengasuhan anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai bagaimana orang single parent ayah dalam 

mendidik anak sejak dini. 

3. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati penerapan pengasuhan anak 

TKW di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai bagaimana single parent ayah dalam 

menanamkan pendidikan karakter pada anak. 

4. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati tanggung jawab single 

parent ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai pemenuhan kebutuhan anak TKW dalam 

sehari-hari. 

5. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati tanggung jawab single 

parent ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai bagaimana pembiayaan sekolah anak TKW. 

6. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati tanggung jawab single 

parent ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai bagaimana single parent ayah dalam menjaga 

kesehatan anak. 

Lampiran 4 



 

 

7. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati tanggung jawab single 

parent ayah di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus mengenai bagaimana single parent ayah dalam 

mengembangkan pendidikan rokhani anak. 

8. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam menerapkan 

disiplin pada anak. 

9. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam mendidik anak 

sejak dini. 

10. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam menanamkan 

pendidikan karakter pada anak. 

11. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari pada anak. 

12. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam pembiayaan 

sekolah anak. 

13. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam menjaga 

kesehatan anak. 

14. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 



 

 

mengenai hambatan-hambatan single parent ayah dalam mengembangkan 

mental anak. 

15. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati pengasuhan anak TKW di 

Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus 

mengenai bagaimana solusi single parent ayah dalam mengasuh anak jika 

ayah sibuk bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENGASUHAN ANAK TKW OLEH SINGLE PARENT AYAH DI DUKUH 

KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN 

KABUPATEN KUDUS 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

SINGLE PARENT AYAH DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO 

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS 

 

 

 

 

1. Bagaimana cara ayah agar anak berangkat sekolah tidak terlambat? 

Karnoto : larene kulo pun tangi esok-esok piyambak mas, wes kulino 

mas ndlalah 

Purwanto : nggeh adek kulo tangike esok-esok mas ancen kanggo 

persiapan sekolahe a mas 

Sutrisno : kulo tangike esuk-esuk mas adek ke, kadang nggeh tangi 

dewe mas bocah 

Sunarto  : nak pas kulo nyambut damel digugah mbahe mas nak kulo 

neng dalem nggeh kulo mas.soale kadang kulo niku mboten 

balek umah rong dino mas 

Sukari  : nggeh ancen esuk-esuk nangike bocah wong ibune sing 

biasane nangike saikine bapake sing nangike 

2. Bagaimana agar anak mau menjalankan sholat subuh terlebih dahulu? 

Karnoto : dereng kulo latih sholat mas, wong adekke nembe umur 7 

tahun kok,mungkin mengko mas tak pas adeke entuk latihan teko 

madrasah 

Purwanto : nggeh kulo kandani mas adeke, nang sholat-sholat subuh 

disek kono lho 

Sutrisno : nggeh kulo elingke mas pokoke ben gelem sholat disek ben 

bocah biasa, ayo dek wes sholat po durung 

Sunarto  : entuk ulangan teko madrasah mas mestine a mas, wong tuwo 

kan mung terbatas mas agomone 
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Sukari  : nggeh pancen kulo ken mas ben kulino soale sholat tak di 

kulinak no teko cilik kwi dadeke bocah kulino mas 

3. Bagaimana dengan sholat dzuhur, ashar, magrib dan isyak? Apakah anak 

selalu diingatkan? 

Karnoto : nggeh niku wau mas dereng kulo latih ancen mas ben oleh 

latihan teko Sekolah madrasah e mas mengko 

Purwanto : nggeh sakliyane kulo kandani nggeh kulo elingke mas ben 

gelem sregep sholat 

Sutrisno : koyok sholat limang wektu liyane nggeh tak elingke mas podo 

wae wong wes wajibe sholat kok mas 

Sunarto  : dielengke mbahe utowo sedulure mas tak aku nang umah yo 

aku dewe mas 

Sukari  : heem mas ancen tak elingke, nggeh kadang tak jak sholat 

jama’han mas. Tapi kwi yo sholat-sholat tertentu mas koyok 

magrib isyak 

4. Apakah diterapkan pengaturan jam makan pada anak? bagaimana cara 

pengaturannya? 

Karnoto : nggeh mas, bebas mas masalah maem, sak senenge bocahe 

mas sing maem 

Purwanto : nggeh mas ancen masalah maem tak perhatike mas, pas 

adeke lagi dolan  tak parani kon maem disek mas 

Sutrisno : tak masalah maem kwi terserah mas, mengko tak ngelih 

biasane adeke maem dewe. 

Sunarto  : dielengke mbahe utowo sedulure mas maeme, tak aku nang 

umah yo aku dewe mas sing ngelengke 

Sukari  : soal maem kwi bebas mas, terserah bocahe tak kudu maem 

yo ben maem tak dipekso tapi rung kudu maem kan malah 

bocah angel mas maeme 

5. Bagaimana jika anak sulit untuk makan? 

Karnoto : kulo ken tumbas maem njobo mas kanggo gantine tak bocah 

kok gak gelem maem 



 

 

Purwanto : tak ancen adeke kok angil maem a mas, kulo paring gantine 

maem yo kwi sangu tambahan mas ben nggo jajan, ben 

wetenge orak ngelih mas 

Sutrisno : tak saumpamane anakku kok gak gelem maem nggeh tak 

elingke mas, soale maem kwi penting. 

Sunarto  : yo kwi mas dielengke mbahe utowo sedulure mas tak aku 

nang umah yo aku dewe mas sing kon maem  

Sukari  : alhamdulilah tak maem anaku gak tau gak pengen mame. Yo 

kwi mas bocah podo maem dewe sak pengene 

6. Apakah diterapkan jam bermain pada anak? seperti apa jam bermain yang 

diterapkan pada anak? 

Karnoto : nggeh mas, pokoke bebas mas sing penting jam 4 sore pun 

wangsul tekan  omah 

Purwanto : nggeh mas, balek teko sekolah SD adek kudu langsung balek, 

dolanan sedelok-sedelok trus jam 1 kudu wes tkan umah soale 

adeke awane sekolah madrsah mas 

Sutrisno : nggeh mas, ancen tak batasi wektu dolanne, paling banter 

sak durunge jam limo sore kudu wes balek tekan omah mas 

Sunarto  : dielengke mbahe utowo tak aku nang omah sore sak durunge 

jam 5 wes balek 

Sukari  : tak jam bermain ancen tak perhatike mas, dengan batas jam 

tiga sore sudah pulang mas 

7. Bagaimanakah agar anak setiap malam selalu belajar? 

Karnoto : sak senenge bocahe mas, kadang tak bocah nembe dolan tak 

undang le balek sinau. 

Purwanto : adeke tak paringi uang sangu tambahan go jajan mas, ben 

adeke seneng sinau 

Sutrisno : nggeh tak kandani mas ancen adeke ben supoyo gelem sinau, 

ayo dek sinaune disek jo lali. 



 

 

Sunarto  : nggeh sinau dewe mas bocahe, orak tak elengke wes sinau. 

Soale alhamdulilah kwi bocah entuk ranking terus mas neng 

kelas 

Sukari  : nggeh kulo jadwal mas, magrib nonton tv, isyak belajar mas. 

Ayo ki op o jadwale dek, sinau sek ndelok tivine mengko 

meneh 

8. Bagaimana jika anak tiba-tiba tidak mau belajar? 

Karnoto : nggeh kulo lus mas ben gelem sinau, soale tak dikeras bocah 

malah wegah, koyok misale tak seneni, tak bentak2 malah 

bocah mengko mutung mas 

Purwanto : nganu mas, tak weki contoh, aku mbukaki buku-bukune ben 

adeke melu buka-buka buku mas 

Sutrisno : nggeh tak kon sinau mas ancen, tak pelajarane sesok angil 

ancen kudu sinau ben kanggo persiapan sesok bocahe 

Sunarto  : alhamdulilah bocah gak tau gak gelem sinau mas, soale kwi 

bocah memang entuk rangking terus mas neng SD ne 

Sukari  : nggeh sebagai orang tua kudu sabar mas, mencari 

permaslahane, terus dilakukan pendekatan dengan anak mas 

9. Apakah diterapkan pengaturan jam tidur pada anak? bagaimana 

penerapannya? 

Karnoto : nggeh mas, tapi kadang bocah jam 7 pun nagntuk terus turu 

kok mas 

Purwanto : heem mas, paling bengi kudune sakdurunge jam 9 adek kudu 

wes persiapan turu. Ayo dek turu sesok sekolah 

Sutrisno : heem mas ancen tak terapke, paling banter turune jam 

sepuluh mas, ayo ndok turu sesok sekolah kok 

Sunarto  : nggeh tak pas kulo nang dalem nggeh maksimal jam 9 mas 

kudu wes bubuk 

   Tak ambi mbahe nggeh mbahe sing ngelengke 

Sukari  : nggeh mas, pokoke setelah belajar, maksimal jam setengah 

sepuluh mas. Dek sesok tangi esok eling sesok sekolah 



 

 

10. Bagaimana jika anak tidak mau tidur dari aturan jam tidur? 

Karnoto : bocah pun turu dewe mas jarang kanti bengi kok 

Purwanto : tak pas adeke ijeh ndelok tv, tv ne ancen tak pateni mas, kudu 

turu wes wayahe turu kok drung turu 

Sutrisno : pokoke sak ngantuke mas, mboten tak pekso kudu turu jam 

semene 

Sunarto  : bocah biasane wes turu mas sak durunge jam 9 biasane dadi 

gak tak kandani wes turu-turu dewe mas 

Sukari  : nggeh mau tidak mau harus menuruti aturane bapake mas, 

maksimal sebelum jam 9 bocah kudu wes turu mas  

11. Apakah anak diajarkan untuk menabung atau berhemat menggunakan 

uang saku? Bagaimana cara ayah mengajarkannya? 

Karnoto : nggeh mas, bocah tak sangoni 2000, mundhut 1000 dilebetke 

celengan 

Purwanto : adeke durung iso eman-eman duit mas soale suwene 

ditinggal mak e dadi TKW adeke sering manja mas njaluk 

jajan terus 

Sutrisno : tak masalah uang sak ngirit nopo mboten kwi pun tak jatah 

mas, misale jajan semene, kanggo celengan semene. 

Sunarto  : mboten mas kulo ajari mas,tapi bocah kwi  biasane celeng-

celeng dewe mas 

Sukari  : tak uang saku sekolah tak jatah mas limang ewu sangune, tak 

nabung kwi sak karepe bocahe mas, paling aku ngandani 

ndog tak ijeh sangune jo dienteke. Diceleng-celengi. 

12. Bagaimana cara menanamkan nilai agama pada anak? apakah anak di 

sekolahkan arab atau madrasah? 

Karnoto : kulo sekolahke madrasah mas, terus kulo ken ngaji tak 

wonten koncone ngaji mas 

Purwanto : nggeh kwi mas adeke tak sekolahke madrsah, ben oleh 

tambahan sekolah agomo 



 

 

Sutrisno : tak masalah agomo adekke tak sekolahke nang madrasah 

mas mulai SD kelas 3 

Sunarto  : sekolahke madrasah mas mungkin wong tuwo kan mung 

sebates mas pengetahuane, dadi tak sekolah madrasah mas 

Sukari  : pertama orang tua memberi contoh disek mas, misale ngejak 

sholat jamaah. Dadi meneurutku kwi teko wong tuwo disek 

mas. Soal sekolah arab kwi keri-keri. 

13. Apakah anak diajarkan untuk menjaga kebersihan? Bagaimana cara ayah 

mengajarkannya? 

Karnoto : pun mas, kulo latih lempit-lempit pakain kadang kulo sing 

nyapu 

Purwanto : tak kwi adeke sitik-sitik gelem nyapu tritis mas, kadang tak 

jak nyapu mas, soale jeh seneng dolanan adeke mas 

Sutrisno : tak masalah resik-resik kwi ancen tak ajari mas koyok cara-

carane nyapu kin gene, ngepel sing resik ki ngene. soale aku 

kan kadang pas enek cateran yo kon nyupiri mas nganti rute 

Jakarta suroboyo dadi kadang nganti telung dino gak balek 

umah mas, dadi yo kwi bocah sing resik-resik. 

Sunarto  : gelem nyapu tak ono aku pas neng omah rasan mas. Tak aku 

lungo yo ancen aku ngomong lho dek durung di sapu jogane, 

kono sapu disek ben resik. 

Sukari  : kulo program setiap pagi mas, misale kulo resiki omah njero 

adeke nyapu, ayo dek nyapu-naypu. 

14. Apakah tempat tidur anak satu kamar dengan ayah? Bagaimana jika anak 

tidak mau tidur sendirian? 

Karnoto : taseh kempal lah mas seh cilik kok mas menowo durung wani 

mas 

Purwanto : turune adeke ijeh kumpul mas mbi aku sekamar, soale sak 

umah mung aku mbi adekek mas 



 

 

Sutrisno : turune adekke iseh ambi bapake mas, masalahe sepi mas 

umah ancen wong loro tok suwene ditinggal ibune neng luar 

negeri 

Sunarto  : ijeh kumpul mbi aku mas adekke 

Sukari  : sudah terpisah mas mulai SD kelas 5 adeke wes bubuk dewe, 

nggeh kok pengen dikancani yo sedelok mas, terus tak tinggal 

15. Bagaimana cara mengajarkan agar anak terbiasa jujur atau berkata apa 

adanya? 

Karnoto : jenenge bocah ngapusi nggeh lumrah mas, tapi tetep kulo 

kandani tak ngomongsing opo anane ben dipercoyo wong yo le 

Purwanto : nggeh adeke tak nasehati mas ben gak pareng goroh mas. 

Soale wong goroh kwi dosa, di getting Allah” 

Sutrisno : tak urusan ngajari anak ben jujur kwi wes tak serahke mbi 

pihak sekolahan mas sing iso ndidik anakku. 

Sunarto  : panci kulo kerasi mas, ogak keno ngapusi mbi wong tuwo. 

Dek tak ngapusi doso lho ogak pareng nggeh. 

Sukari  : nggeh dari orang tua harus memberi contoh disek mas, koyok 

tak ngomong kudu jujur. 

16. Apakah anak diajarkan untuk tanggung jawab diri, seperti berpakaian 

sendiri, makan sendiri dan mandi sendiri? Bagaimana cara ayah 

mengajarkannya? 

Karnoto : nggeh mas, kulo sing nyiap-nyiapke baju, maem bocah sing 

nglakoni dewe 

Purwanto : nggeh mas pun kulo ajari mulai awit kelas 1 SD tak nggoke 

baju terus adeke ngancingke sragam dewe, tak warahi naleni 

sepatu mas ben iso latihan nggo sepatu dewe. Terus tak jupuke 

sego terus adeke maem nyendok dewe 

Sutrisno : heem mas, adekke pun iso nganggo-nganngo baju dewe, 

maem dewe mulai kelas telu SD mas. Kabeh tak siapke bocah 

ben kari ngenggo mas 

Sunarto  : nggeh mas, pun kulo ajari awet TK kwi mas 



 

 

Sukari  : pun kulo latih mulai kelas 3 SD mas, kulo sing nyiapke maem 

bocah maem dewe, kulo marahi ngenggo klambi terus bocah 

sing neruske ngancingke mas 

17. Bagaimana mengajarkan anak agar menghormati orang yang lebih tua, 

terutama pada anggota keluarga? 

Karnoto : nggeh kulo ajari mas kedik-kedik, koyok tak diundang wong 

sing luweh tuwo ki dalem ngunu dek 

Purwanto : biasane tak pas wektu do kumpul nang umah tak warahi mas, 

dek tak ambi wong tuwo kudu hormat koyok tak pas nglewati 

ngarep wong tuwo kudu mbungkukke awak sitek ben gak 

diarani wong sopan 

Sutrisno : nggeh kulo kandani mas tak ambi wong tuwo ki sing sopan yo 

ndok ben gak dirasani wong 

Sunarto  : nggeh kwi mas biasane bocah kan teko pergaulan mas, ngerti 

dewe mas sopan santune 

Sukari  : nggeh orang tua berusaha menghormati bocah utowo sopan 

disek mas misale tak ngomong mbi anak sing alus dadi bocah 

kwi ngerti mas bapak kok alusan orak galak-galak 

18. Apakah anak diajarkan unggah ungguh dalam berbicara dengan orang tua? 

Bagaimana cara ayah mengajarkannya? 

Karnoto : nggeh mas kulo ajari koyok tak diundang bapak ki dalem, 

wonten nopo pak 

Purwanto : nggeh mau mas tak pas kumpul tak warahi boso mas 

Sutrisno : nggeh  mas, nggeh kulo kandani mas, tak di undang wong 

sing luweh tuwo ki boso ndok ojo jangkar tak ngomong 

Sunarto  : nggeh kwi mas biasane bocah kan teko pergaulan mas, ngerti 

dewe mas sopan santune 

Sukari  : nggeh mas, nggeh orang tua berusaha boso karo anak mas, 

dadi bocah melu niroke bapake 

19. Bagaimana jika anak salah unggah ungguh dalam berbicara dengan orang 

tua? 



 

 

Karnoto : nggeh kulo kandani mas, kwi ki gak apek le sing apek ngene 

lho le 

Purwanto : nggeh adeke tak elingke hush gak pareng dek ngono mas 

pamane kurang sopan 

Sutrisno : nggeh kulo ajari kulo kandani mas, ngunu kwi g apek ndok 

Sunarto  : nggeh tak omongi langsung mas, ojo ngono gak sopan kwi 

Sukari  : nggeh mboten kulo seneni mas, tapi kulo berusaha sebagai 

conto kanggo anak disek mas 

20. Bagaimana mengajarkan agar anak berpribadi tolong-menolong, missal 

membantu orang tua ketika sibuk melakukan sesuatu di rumah? 

Karnoto : nggeh kulo timbali terus kulo perintah mas bocahe 

Purwanto : nggeh kulo undang mas, tak prentah rene e dek bapak iwangi 

ki 

Sutrisno : nggeh kulo prentah mas ancen ben supoyo bocah kwi dadi 

kulino mas 

Sunarto  : panci kulo latih mas, kulo ken-ken ben kulino gelem 

ngiwangi-ngiwangi 

Sukari  : nggeh kulo perentah mawon mas bocah misale tak undang 

terus tak kon nyedak bapake 

21. Apakah anak selalu disediakan makan setiap hari, dari makan pagi, siang 

dan malam? Siapakah yang memasak atau menyiapkan makanan tersebut? 

Karnoto : nggeh pasti kwi mas, kulo mas ingkang masak sedino-dinone 

ancen mas suene ibune lungo TKW 

Purwanto : nggeh mas, tak maeman wes cemawis mas, di sediake mbak 

kulo cedak umah 

Sutrisno : nggeh mas, sing masak nggeh kulo piyambak mas kadang 

diiwangi adekke 

Sunarto  : tak esok tumbas mas maeme, taka wan diteri mbahe mas. Tak 

kulo nang dalem nggeh kulo sing masak tak mboten nggeh 

mbahe sing masake 



 

 

Sukari  : tak kwi pasti mas masalah maem, nggeh kulo mas sing masak 

kaleh adeke wedok 

22. Bagaimana dengan uang jajan anak setiap hari? apakah anak diberi khusus 

untuk uang jajan? 

Karnoto : nggeh tak paring mas, sangu sekolah piyambak, sangu 

madrasah piyambak lan jajan sedino-dino piyambak 

Purwanto : nggeh mas kulo paring, uang jajan kwi sekalian uang sangu 

sekolah mas kabeh total sepuluh ewu mas sedinone 

Sutrisno : tak masalah uang jajan kwi piyambak-piyambak mas, uang 

jajan nggeh khusus jajan sangu nggeh sangu sekolah 

Sunarto  : tak sangu wes tak jatah mas seminggu satus ewu mas. Tapi 

biasane wes cukup kok bocah semunu kwi biasane 

Sukari  : nggeh mas panci kulo jatah dewe tapi kadang kwi bocah 

sangu teko sekolah ijeh terus nggo jajan nang umah mas 

23. Bagaimana dengan pemenuhan baju anak? apakah ayah selalu membelikan 

model terbaru? 

Karnoto   : bocah gak tau njaluk-njaluk mas, nggeh kulo tumbaske 

piyambak 

Purwanto : tak baju tak turuti mas ancen, lan modele sak senenge bocahe 

sing disenengi opo yo kwi sing tak tukokke 

Sutrisno : tak baju tak ngeti diek mas macem lan orane kanggo bocah, 

tak macem yo tak tumbaske. 

Sunarto  : nggeh kulo perhatike lah mas, langsung tak tumbaske mas 

sing dipengenke 

Sukari  : bagi saya sesuai adat islam mas harus sopan, lan sebelum 

kulo tumbaske dituturi sek mas macem lan orane kanggo 

anak 

24. Bagaimana jika anak rindu pada ibunya? apa tindakan bapak terhadap 

anak? 

Karnoto : nggeh kulo telponke mas, tak sms an terus mas, belum tentu 

mas tak telpon kwi 



 

 

Purwanto : langsung kulo telponke ibuke mas, kadang yo seminggu 

sepisan mas, paling banter sesasi ping 4 mas 

Sutrisno : nggeh kulo telponke angger dino mas adekke ancen, kadang 

lewat sms tapi podo-podo sms mending telpon mas kacek 

sitek kok biayane 

Sunarto  : tak niku bocahe pun biasa mas, nggeh paling ibuke sing neng 

Taiwan nelpon biasane se rong minggu sepisan mas 

Sukari  : nggeh kulo telponke mas kaleh ibuke mas biasane sebulan 

ping pindo nganti ping papat mas. Tak lewat sms lancar mas 

25. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan alat tulis sekolah pada anak, 

jika alat tulis sekolah anak mulai habis? 

Karnoto : larene kulo ngomong, tak mpun ngomong lagi kulo tumbaske 

mas 

Purwanto : adeke ngomong disek mas sak durunge entek wes ngomong 

terus tak tukoke mas 

Sutrisno : nggeh adekke ngomong dewe mas, tak ape entek terus tak 

tumbaske 

Sunarto  : tak kwi pun tak sediake pak-pak an mas buku lan bolpen-

bolpen 

Sukari  : tak masalah niku kulo siap mas numbaske, wong ancen kwi 

penting bagiku kanggo keperluane bocah sekolah 

26. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan seragam sekolah anak, jika 

seragam sekolah anak mulai kusut? 

Karnoto : nggeh niku wau mas lare ben ngomong opo sing diperluke 

neembe kulo tumbaske 

Purwanto : nggeh mau kwi mas adeke ngomong disek pak bajune kok 

wes sesek utowo wektune ganti yo tak tumbaske mas 

Sutrisno : nggeh niku wau mas adekke ngomong opo sing diperluke 

terus lagi tak tumbaske nang toko sragam. 

Sunarto  : bocahe ben ngomong mas ben aku ngerti terus tak jak tuku 

mas 



 

 

Sukari    : nggeh niku wau mas kulo siap membelikan tak ancen bocah 

kudu ditukokke 

27. Bagaimana dengan pemenuhan uang saku sekolah anak? berapa batasan 

uang saku yang diberikan? 

Karnoto : nggeh mas panci kulo batesi, sangune 2000 ewu mas kanggo 

sekolah SD ne 

Purwanto : sedino tak paringi sangu ping pindo mas, sangu sekolah ambi 

sangu madrasah. Tak batesan jajan tambah sangu SD sepuluh 

ewu mas, sangu madrsah telung ewu mas 

Sutrisno : nggeh tak weki sangu tapi sesuai kebutuhane mas. Sing 

penting cukup mas bocah. 

Sunarto  : nggeh niku wau mas tak jatah seminggune satus ewu tak 

kurang yo tak tambahi tapi biasane bocah semunu wes cukup 

kok mas 

Sukari    : nggeh niku wau mas pun taj jatah limang ewu sangune 

mengko tak wes   SMA yo tak tambahi tentune 

28. Bagaimana jika sekolah menganjurkan agar anak menabung di kelas? 

Apakah ayah menyediakan uang tersendiri untuk anak menabung? 

Karnoto : nggeh suwene ki saking sekolahan dereng wonten kon 

nabung mas, tak enek yo kwi mau sing celengan tak kon 

mindah kanggo nabung 

Purwanto : nggeh nabung dewe sangu dewe mas, tapi ki kelase durung 

ono kon nabung kelas mas 

Sutrisno : nggeh tak wonten kon nabung nggeh tak weki duit nabung 

mas tapi ogak yo cukup sangu wae 

Sunarto  : teko sangu jatah mas ambi sangu teko dulur-dulure 

Sukari    : nggeh tak wonten nggeh kwi mas tak iso tak kon nyisihke duit 

sangune go nabung mas 

29. Bagaimana dengan pemenuhan asupan pola makanan sehari-hari pada 

anak? apakah ayah memperhatikan asupan yang mengandung 4 sehat 5 

sempurna? 



 

 

Karnoto : Maeme nggeh opo anane mas, penting ono lawuhe, tak 

bocahe nyuwun jajan nggeh kulo tumbaske 

Purwanto : tak maem kwi kanggo keluarga kene ki wes sak anane mas, 

sing penting maem cukup lah mas 

Sutrisno : sesuai selera anak mas pengene opo yo kwi dimasak mas 

Sunarto  : nggeh tak masalah maem pasti mas, tak ikan pasti kwi soale 

aku nduwe kolam pemancingan mas, terus susu pun tak 

sediake 

Sukari    : ya kalau makan nggeh apa adanya mas sing penting makan 

secukupe mas 

30. Bagaimana dengan pemenuhan vitamin pada anak? apakah anak selalu 

dibelikan buah-buahan? 

Karnoto : tak bocah nembe nyuwun kulo tumbaske mas buah-buahan 

kwi 

Purwanto :tak buah-buahan aku gak pernah numbaske mas tapi bocahe 

dewe mas sing njaluk. nuruti kepengenane mas 

Sutrisno : nggeh kadang-kadang tak tumbaske buah-buahan mas 

Sunarto  : nggeh tiga hari sekali mas, kadang bocah nyuwun yo tak 

tumbaske mas 

Sukari    : nggeh kadang-kadang kulo tumbaske buah mas 

31. Bagaiaman jika anak tidak enak badan, apakah tindakan yang ayah 

lakukan? 

Karnoto : terus kulo beto nang pengobatan mas mboten kulo tumbaske 

obat warung-warung 

Purwanto : tak tukokke obat warung disek mas, tak ancen gak enek 

bedane lagi tak brobatke mas neng bidan 

Sutrisno : langsung tak brobatke mas nang bidan sing cedak ben cepet 

ditangani  

Sunarto  : langsung tak brobatke mas, tak gak ngono tak telponke bidan 

mas kan enek bidan Hesti utowo bidan Linda mas sing 

sewaktu-waktu gelem di telpon 



 

 

Sukari    : nggeh langsung kulo brobatke mas, soale kulo nrocoh mas 

tak anak nembe  

     rak penak awake, misale kok panas kulo tekan endi-endi mas 

pikirane kulo    

    nrocoh mas rak betah ngeti anak tak lagi loro 

32. Apakah bapak pernah menanyakan cita-cita anak? apakah ayah 

mendukung cita-cita anak? kalau ya, bagaiaman cara ayah memberi 

dukungan? 

Karnoto : dereng nate mas sih kelas loro SD rung nalar mas kwi bocah 

Purwanto : nggeh mas, cita-citane nggeh kulo dukung, mulane kwi 

sekolah kudu pinter ben kesampean cita-citane 

Sutrisno : dereng nate mas suwene ki. Ben sekolah sek mas 

Sunarto  : nggeh nate mas tak tangkletke, tapi kan tergantung kondisi 

orang tua mas tak cita-citane kok ngenteke duwit akeh yo 

mungkin dukunge sebates tok 

Sukari    : mboten nate mas selama iki, ben bocah lulus disek sekolahe 

mas 

33. Bagaimana cara ayah agar anak selalu semangat untuk sekolah? 

Karnoto : tak kwi pun kesadaran bocah piyambak mas, mesti sinau-

sinau dewe 

Purwanto : sing penting angger sanguine cukup mas utowo tak tambahi 

ngono mas 

Sutrisno : yo kwi mas opo sing dipengeni tak turuti ben sregep sekolah, 

sregep sinau 

Sunarto  : pokokke tak mboten purun sekolah pakaiane kulo umpatake 

mas, soale bocah seneng tak ditumbaske baju anyar dadi tak 

bajune tak umpetke diluru cahe 

Sukari    : nggeh kulo nasehati mas, kulo pacu, kulo dukung soale sekolah 

kwi kanggo  bekal masa depan anak mas 

34. Bagaimana cara ayah jika anak mendapat prestasi di kelas agar anak tetap 

mendapat prestasi? Apakah ayah memberikan sesuatu kejutan atau hadiah? 



 

 

Karnoto : mboten mas, biasa-biasa mawon kok, mboten tak tumbaske 

opo-opo 

Purwanto : tak weki hadiah jajan mas adeke ben seneng, ben semnagat 

Sutrisno : nggeh tak enek rezeki nggeh tak tumbaske hadiah mas utowo 

baju utowo jajanan 

Sunarto  : nggeh kulo paring duit mas ben dicelengi utowo tak tumbaske 

baju anyar 

Sukari    : biasa-biasa saja mas, kecuali kenaikan kelas diberi hadiah 

35. Apa yang menjadi hambatan dalam mengasuh anak ketika ditinggal istri 

menjadi TKW di luar negeri? 

Karnoto : mboten wonten hambatan mas wong ancen mulai bayi cilik 

diinggal ibune dadi koyok wes kulino ngunu mas 

Purwanto : hambatane yo kwi mas masalah baju mas, kerep gonta ganti 

sing ngumbah kwi mas kesel 

Sutrisno : tak kulo pas nembe kerjo sopir bocah sering dewean mas 

nang omah, dolan tonggo-tonggone. 

Sunarto  : tak masalah beban utowo hambatan mboten wonten mas 

wong pun biasa kok mbi kondisine ngene. 18 tahun ditinggal 

ibune awet durung nduwe anak mas, nganti aku melu ibuke 

pas wektu nang arab Saudi dadi supir, terus bareng nduwe 

anak aku balek ngrumati anak, saikine ibune neng Taiwan 

pindah mas 

Sukari    : selama ditinggal ibuke kerjo nang arab Saudi bagi saya 

banyak beban mas,   

     waktu kerja tersita,taseh mbagi wektu kanggo anak mas 

36. Bagaimana cara ayah sepenuhnya menggantikan tugas istri, dalam 

mengasuh anak di rumah? 

Karnoto   : nggeh niku wau mas ngerteni opo kebutuhane bocah sing 

dikarepke sebagai wong tuo kudu ngerti 



 

 

Purwanto : nggeh tetep ngutamake anak mas, wong ancen mak e lagi 

kerjo luar negeri. Masalah ngrumat anak pokoke penting 

maem cukup, ambi sangu kanggo adeke mas 

Sutrisno : nggeh niku wau mas cara ganti ibune opo-opo anak kudu 

dituruti njaluke asal sewajare 

Sunarto  : kebutuhane anak opo sing dipengenke ancen tak tumbaske 

lan tak perhatike  

Sukari    : nggeh niku wau mas opo sing dadi kebutuhane anak tak 

turuti 

37. Bagaimana dengan perhatian ayah pada anak, jika bapak sibuk bekerja? 

Karnoto   : nggeh kulo mentingke bocah mas, lha wong kulo ki kerjane 

serabutan mas 

Purwanto : nggeh ancen kulo perhatike mas sak mampuku, koyok sekolah 

madrsah kadang njaluk kok ngeterke nggeh tak terke. Tak SD 

ne se cedak umah mas 

Sutrisno : nggeh anak tak utamake mas, pamane enek undangan 

sekolah kulo tak prei disek sing nyopiri nekani undangan 

sekolahe anaku  

Sunarto  : nggeh lewat telpon mas, tak aku ijeh kerjo yo tak telpon soale 

cahe tak tukokke HP mas 

Sukari    : tak ancen kwi butuhe penting banget saya ijin mas terus 

ngutamake  kebutuhane anak 

38. Tindakan apa ketika anak butuh orang tua, sedangkan bapak masih 

bekerja? 

Karnoto   : nggeh kulo preini disek mas utowo tak tinggal kerjone, 

mentingke bocahe disek 

Purwanto : nggeh mentingke anak mas, kulo kan nyambut gawene nang 

sawah mas, dadi tak enek opo-opo nang sawahe di kereke 

disek. Anak disek lagi nyambut gawe mas 

Sutrisno : nggeh niku mas kulo ngalahi disek kerjone, bocahe disek 

perhatiane nembe kerjone kulo lanjut 



 

 

Sunarto  : nggeh pamane kok kulo nembe kerjo nggeh ben ambi 

sedulure disek tak wakilke dulure mas karena kesibukan 

kerjo piye neh mas 

Sukari    : nggeh kulo mementingke anak mas diapak-apakno. Tak kerjo 

iso ijin nggeh  kulo beruasha ijin ancen mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

 

 

Daftar Informan Orang Tua Single Parent Ayah 

 

1. Sukari  (40 tahun) 

2. Purwanto (37 tahun) 

3. Sutrisno (32 tahun) 

4. Sunarto (41 tahun) 

5. Karnoto Sutar (48 tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


