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SARI 

Islamiah. 2011. “Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Dalam Mengasuh 

Anak Di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”. 

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

Negeri Semarang. Dosen pembimbing I: Dra. S. Sri Redjeki, M.Pd, Dosen 

pembimbing II: Drs. Setiajid, M.Si. 96 Halaman. 

 

Kata kunci: peran, ibu rumah tangga, pekerja batu bata, mengasuh anak. 

Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam 

pengambilan keputusan. Ibu rumah tangga adalah wanita yang sudah menikah 

yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, ibu 

rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga 

pekerja batu bata yang di tinggal suaminya bekerja merantau, ibu rumah tangga 

pekerja batu bata selain melakukan peran reproduktif dalam rumah tangga, ibu 

rumah tangga pekerja batu bata bekerja menjadi buruh batu bata di tempat pemilik 

home industri batu bata, kegiatan ini dilakukan untuk membantu suami mereka 

demi menopang perekonomian keluarga, selain melakukan kegiatan produktif, 

dan reproduktif ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang kulon 

juga melakukan kegiatan sosial, hal ini dilakukan untuk menyambung tali 

silaturahmi mereka pada masyarakat di Desa Kalipucang Kulon. 

Pekerja atau buruh diartikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenaga Kerjaan), yang dimaksud pekerja batu bata dalam penelitian ini adalah 

ibu rumah tangga pekerja/buruh batu bata yang bekerja membuat batu bata di 

tempat pemilik home industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon, dan 

mendapatkan upah atas hasil kerja mereka. Peran ibu rumah tangga pekerja batu 

bata dalam penelitian ini ada tiga, yakni peran dalam kegiatan produktif, 

reproduktif dan sosial. 

Mengasuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membantu dan melatih 

anak. Dalam penelitian ini ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh 

anak menggunakan metode laisses fire yakni dengan cara memberikan kebebasan 

dalam setiap kegiatan kepada anak, kegiatan mengasuh anak dilakukan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata pada malam hari setelah pulang dari kerja, di pagi 

hari sebelum berangkat kerja, dan jika ada libur kerja, pemberian kebebasan pada 

setiap kegiatan anak dilakukan karena kesibukan bekerja ibu rumah tangga 

pekerja batu bata, pemberian kebebasan pada anak yang diberikan oleh ibu rumah 

tangga pekerja batu bata terhadap anak-anaknya ternyata berdapak negatif 

terhadap kepribadian anak, hal ini ditandai dengan perilaku anak yang suka 

berbohong, suka membantah, sudah mengenal minuman keras, dan merokok. 

Menurut Undang-undang  Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1), 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. Adapun Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak 

dari ibu rumah tangga pekerja batu bata yang masih duduk di bangku SMP dan 

SMA.  
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran ibu rumah 

tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak, (2) Hambatan apa saja yang 

dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak, dan (3) 

Upaya apa saja yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga 

menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di desa Kalipucan Kulon. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik 

triangulasi untuk pengecekan data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada tiga peran yang dijalankan 

oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam keluarga, yakni: peran produktif, 

peran reproduktif, dan peran sosial, (2) Hambatan yang dialami dalam mengasuh 

anak yakni karena pekerjaan orang tua dan pengaruh lingkungan teman sebaya, 

dan (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengasuh anak yakni 

dengan cara pemberian hukuman dan nasehat, serta pembagian waktu yang 

efektif. 

Saran yang diajukan untuk orang tua  agar dapat menerapkan pola asuh 

yang demokratis. Dapat lebih memperhatikan arti penting pengasuhan dan 

pendidikan bagi anak, pola serta cara dalam mengasuh anakpun harus sesuai 

dengan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Dapat lebih bijaksana 

dalam pembagian waktu antara bekerja dengan mengasuh anak, sehingga 

hambatan dalam pengasuhan anak akan dapat terhindari. Anak seyogianya mau 

mentaati peraturan yang ada dalam keluarga, mau menerima dan melaksanakan 

nasehat dari orang tua, dapat membagi waktu antara bermain dan belajar agar 

tidak mudah terpengaruh terhadap teman dan arus globalisasi yang berkembang 

cukup pesat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya semua orang tua menghendaki putera-puteri mereka 

tumbuh menjadi anak yang baik, cerdas, patuh, dan terampil, selain itu banyak 

hal lain lagi yang menjadi harapan orang tua terhadap anak-anak mereka, yang 

kesemuanya berbentuk dalam suatu hal yang positif. Oleh karena itu sebagai 

orang tua harus secermat dan seteliti mungkin dalam mendidik dan mengasuh 

anak, karena pendidikan pertama yang diterima oleh anak adalah pendidikan 

dari kedua orang tua, sehingga perilaku orang tua terhadap anaknya 

memberikan andil yang sangat banyak untuk anak, selain itu orang tua harus 

dapat bertindak bijaksana terhadap anak. 

Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang pandai menempatkan 

kepemimpinannya pada kondisi dan situasi yang benar, kapan harus bertindak 

otoriter dan kapan harus bertindak demokratis, harus mempertimbangkan usia 

anak dan dampak psikologis pada anak, semuanya demi pendidikan anak dan 

demi keharmonisan komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Untuk 

memahami anak dan mengurus jasmaninya, kecerdasan, kehidupan sosial, serta 

perkembangan emosinya, menuntut bahwa orang tua perlu memiliki 

pengetahuan tentang tingkah laku sedemikian, hingga mereka dapat 

menyesuaikan keputusan-keputusan mengenai anak-anak mereka dan dapat 

bertindak dalam cara yang ditata untuk mendorong perkembangan mereka. 
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Keluarga merupakan masyarakat pendidikan pertama yang nantinya 

akan memberikan pendidikan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang 

dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima dan mengolah serta 

mewariskan kebudayaannya, dengan demikian orang tua harus menciptakan 

suasana keluarga yang kondusif untuk mewujudkan pola asuh yang baik, 

sehingga akan tercipta perilaku yang baik, baik itu dalam lingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyarakat. Pola pengasuhan tersebut akan lebih 

maksimal apabila dilakukan bersama-sama antara seorang suami dan istri atau 

antara ayah dan ibu dengan membagi tugas yang jelas berdasarkan kesepakatan 

yang telah diambil antara suami dan istri.  

Mendidik dan membesarkan anak bukanlah hal yang mudah, perlu 

konsentrasi dan perencanaan, perlu adanya kerjasama yang sistematis dan 

terencana antara kedua orang tua dalam mendidik mereka, oleh karena itu perlu 

adanya kesepahaman antara kedua orang tua dalam mengasuh anak, dan ini 

akan terasa berat apabila hanya ditanggung oleh satu orang saja. Lalu 

bagaimana jika mengasuh anak dalam rumah tangga itu hanya dilakukan oleh 

satu orang saja? hanya istri/ibu rumah tangga saja yang mengasuh anak?. Bagi 

para istri/ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya pergi merantau, tentunya 

suami-suami mereka jarang sekali hadir dalam hangatnya rumah tangga, sudah 

barang tentu pengasuhan anak dilibatkan seutuhnya pada seorang istri. 

Kiranya dalam kenyataan menunjukkan bahwa peran ibu untuk anak-

anak mereka sangatlah besar sekali, sejak dilahirkan peranan itu tampak sekali, 

sehingga dapat dikatakan bahwa dalam awal proses sosialisasi seorang ibu 
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mempunyai peranan yang sangat besar sekali (bahkan lebih besar dari seorang 

ayah), pembinaan pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan 

pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan, oleh karena itu seorang ibu 

hendaknya bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya, dengan demikian 

disamping mengatur rumah tangga ibu juga bertugas sebagai pendidik, baik 

buruknya pendidikan seorang ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar 

terhadap perkembangan watak anaknya di kemudian hari. 

Bagi ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau, ia harus 

berperan ganda dalam rumah tangga, selain peran reproduktif, dan peran sosial, 

mereka juga melakukan peran produktif, mereka harus bekerja demi 

mencukupi kebutuhan  sehari-hari, karena jika hanya mengandalkan pemberian 

uang dari suami, maka kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga mereka akan 

sangat tidak mungkin dapat tercukupi. 

Dengan pendapatan suami yang tidak menentu hal tersebut yang 

menyebabkan mereka ikut andil dalam peran produktif (kegiatan yang dapat 

menghasilkan produksi barang atau jasa, untuk dikonsumsi sendiri, atau 

dijual), jika nasib lagi mujur suami mereka dapat membawa hasil yang cukup 

lumayan, dan itupun terkadang langsung untuk membayar kebutuhan mereka, 

semisal untuk membayar cicilan hutang sepeda motor, membayar rekening 

listrik, membayar pajak sepeda tanah, dan membayar SPP anak-anak mereka. 

Pendapatan suami mereka perbulan berkisar antara Rp 1.500.000,00 sampai Rp 

2.000.000,00 hal tersebut tergatung pada jenis pekerjaannya. Suami mereka 
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dalam perantauan mayoritas bekerja sebagai pedagang buah, berjualan bakso, 

es cendol, ada pula yang bekerja di proyek. 

Dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan, mau tidak mau para ibu 

rumah tangga di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara, selain melakukan peran reproduktif, dan peran sosial, ibu-ibu disana 

juga ikut berperan produktif (kegiatan yang dapat menghasilkan produksi 

barang atau jasa, untuk dikonsumsi sendiri, atau dijual), dengan membuat batu 

bata di sawah, atau dilahan yang digunakan sebagai pembuatan batu bata milik 

Home industry batu bata, ibu-ibu pekerja batu bata memulai aktivitas membuat 

batu bata jika mereka telah selesai mengerjakan pekerjaan rumah seperti 

mencuci, membersihkan rumah, masak, dan menyiapkan sarapan. 

Tabel 1 Deskripsi tentang Alokasi Waktu Bekerja, Pendapatan, dan Pendidikan  

             Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Desa Kalipucang Kulon 

Perempuan Alokasi waktu untuk 

bekerja 

Pendapatan Pendidikan 

Ibu rumah 

tangga 

pekerja batu 

bata. 

1. Berangkat kerja pada 

pukul 05.15-06.00 WIB. 

2. Istirahat pada waktu 

shalat dzuhur. 

3. Pulang kerja  pada pukul 

17.00-17.15 WIB. 

Antara Rp 

500.000,00 

sampai Rp 

1.000.000,00 

perbulan. 

1. Tidak 

sekolah 

2. SD 

3. SMP 

     Sumber: Hasil penelitian 2010 

 

Tabel di atas menjelaskan tentang alokasi waktu bekerja, pendapatan dan 

pendidikan ibu-ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon. 

Alokasi waktu bekerja biasanya ibu-ibu rumah tangga pekerja batu bata berangkat 

kerja antara pukul 05.15-06.00 WIB, dan beristirahat pada waktu Shalat Dzuhur, 

mereka dapat beristirahat di gubuk (tenda yang tebuat dari bambu dan beratapkan 

ilalang) tempat tersebut digunakan untuk menampung batu bata yang sudah kering 
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dan siap untuk dibakar, atau jika lahan yang dijadikan tempat pembuatan batu 

bata dekat dengan rumah mereka, mereka dapat beristirahat di rumah, dan pulang 

bekerja pada pukul 17.00-17.15 WIB. 

Penghasilan ibu rumah tangga pekerja batu bata perbulannya tergantung 

pada berapa kali mereka membongkar batu bata, dalam satu bulan ibu rumah 

tangga pekerja batu bata bisa membongkar batu bata hingga satu sampai dua kali, 

jika dalam satu bulan mereka dapat membungkar batu bata hanya satu kali, maka 

upah yang didapatkan hanya Rp 500.000,00, dan jika dapat membongkar batu 

bata dua kali maka dapat menghasilkan upah Rp 1.000.000,00. 

Uang hasil upah batu bata tersebut tidak hanya digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi langsung digunakan untuk membayar 

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan batu bata dengan cara parohan 

harga dengan majikannya, seperti untuk membayar sekam/berambut (kulit padi), 

kemudian untuk membayar tanah liat, untuk membayar kayu bakar yang 

digunakan dalam pembakaran batu bata, dan untuk membayar plastik/terpal yang 

digunakan untuk menutupi batu bata yang masih basah. 

Rata-rata ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon 

pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar, dan sebagian ada yang 

sampai pada tingkat SMP, tetapi ada pula yang tidak sekolah. Dari kesemua 

aktivitas yang telah dilakukan oleh ibu-ibu pekerja batu bata tersebut, sekiranya 

cukup berat, namun dari kesemua itu tidak dianggapnya sebagai beban hidup, 

semua mereka lakukan dengan ikhlas dan bertanggggung jawab, akan tetapi 

dibalik dari kesibukan mereka, ternyata hal tersebut dapat berdampak negatif 
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terhadap perkembangan perilaku/kepribadian anak-anak mereka, banyak diantara 

anak-anak mereka yang rata-rata masih duduk di bangku SMP dan SMA memiliki 

berkepribadian yang tidak sehat, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku atau 

kebiasaan mereka yang suka berbohong, hiperaktif, tidak mau bertanggung jawab 

terhadap perbuatan yang telah dilakukan, berani membantah pada orang tua/orang 

yang lebih tua darinya, sudah mengenal minuman keras, dan trek-trekan. 

Berpinjak dari acuan di atas dan melihat realita di dalam kehidupan ibu 

rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon, maka penulis 

terdorong untuk mangadakan penelitian dengan judul: “PERAN IBU RUMAH 

TANGGA PEKERJA BATU BATA DALAM MENGASUH ANAK DI DESA 

KALIPUCANG KULON KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN 

JEPARA”. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan judul 

dan uraian diatas adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak di 

Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara? 

2. Hambatan apa saja yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

dalam mengasuh anak di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan 

Kabupaten Jepara? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak di Desa Kalipucang 

Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara? 
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C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain. 

1. Mengetahui bagaimana peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

mengasuh anak di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara. 

2. Mengetahui hambatan yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

dalam mengasuh anak di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan 

Kabupaten Jepara. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

manfaat serta sumbangan pemikiran ilmiah, dan menambah pengetahuan baru 

bagi penulis. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Peran  

Peran adalah keikut sertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok 

dalam pengambilan keputusan. 

Ada tiga peran yang dapat dilakukan oleh seorang perempuan setelah 

mengalami mobilitas perkawinan, tiga diantaranya yaitu: 

a. Peran reproduktif,  
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b. Peran produktif, dan  

c. Peran sosial. 

 

2. Ibu rumah tangga  

Ibu rumah tangga adalah wanita yang sudah menikah yang mengatur 

penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, istri (ibu) yang hanya 

mengurusi berbagai pekerjaan di rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 

Dalam penelitian ini ibu rumah tangga yang dimaksud adalah ibu rumah 

tangga  pekerja batu bata yang bekerja membuat batu bata di tempat pemilik home 

industri batu bata,  ibu-ibu rumah tangga pekerja batu bata tersebut ditinggal 

suami mereka bekerja merantau. 

 

3.  Pekerja Batu bata 

Pekerja batu bata adalah orang yang bekerja membuat batu bata di 

tempat pemilik home industry batu bata dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain.  

Pekerja batu bata dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga pekerja 

batu bata yang bekerja membuat batu bata di tempat pemilik home industri batu 

bata di Desa Kalipucang Kulon, dan mendapatkan upah atas hasil kerja mereka. 

 

4. Mengasuh  

Mengasuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membantu dan melatih 

anak, dalam tujuan agar anak menjadi orang yang berkepribadian yang sehat, 

yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Cara mengasuh anak dapat dilakukan 

dengan menggunakan tiga indikator pola asuh yaitu: 
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a. Pola asuh otoriter, 

b. Pola asuh demokratis, dan 

c. Pola asuh laisses fire. 

5.  Anak  

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, yang 

membutuhkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan dari kedua orang tuanya, 

yang hingga dewasa ia dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan 

agama.  

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 

antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun (yang masih duduk di 

bangku SMP dan SMA. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memperjelas garis besar dari penyusunan skripsi maka penulis 

mencantumkan sistematika penyusunan. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagian awal terdiri dari: 

Halaman judul, sari, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, 

daftar isi dan lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB ini latar belakang, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Kajian teori ini terdiri dari peran ibu rumah tangga, pekerja batu bata, 

mengasuh, anak. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dibicarakan mengenai pendekatan penelitian, lokasi   penelitian, 

fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, validitas  

data, metode analisis gender, kerangka berfikir. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini merupakan pelaporan dari hasil penelitian dan pembahasannya 

yang mengkaitkan dengan teori-teori yang ada dengan perincian sebagai 

berikut. 

1. Gambaran umum penduduk  yang berprofesi sebagai pekerja batu bata 

Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

2. Peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak. 

3. Hambatan yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

mengasuh anak. 

4. Upaya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak. 

BAB V PENUTUP 

Diuraikan mengenai simpulan yang didasarkan pada hasil penelitian kemudian 

dilanjutkan dengan saran-saran. 

3. Bagian Akhir terdiri dari: 

Daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran - Ibu Rumah Tangga 

1. Peran  

1. Pengertian peran 

Peran adalah keikut sertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok 

dalam suatu kegiatan atau dalam pengambilan keputusan (Bunga Rampai 

Pelatihan Pengarusutamaan Gender, 2004: 106). Peran merupakan perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat. 

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. (Soekanto, 2004: 

243). Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social-

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada 

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, 

penyesuaiaan diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 

tiga hal, yaitu. 

1) Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

11 
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2) Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

3) Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. 

Dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah keikutsertaan ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dalam menjalankan tiga peranannya di dlam 

keluarga. 

 

2. Macam-macam peran  

Dalam kerangka Harvard membagi peranan perempuan menjadi 3 

(tiga) peranan yakni: produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan atau kerja 

sosial (Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, 2004: 112). 

a.  Peran reproduktif 

Yaitu kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan 

pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan 

biasanya dilakukan dalam keluarga (Bunga Rampai Pelatihan Pengarusutamaan 

Gender, 2004: 107). 

Kegiatan reproduktif tidak menghasilkan uang secara langsung, seperti 

contoh peran perempuan setelah perkawinan adalah melahirkan. Peran ini 

memang tidak bisa diganti oleh laki-laki karena memang sifatnya kodrati dan 

tidak bisa dihindari, disamping melahirkan perempuan secara tradisional harus 

melakukan pekerjaan di rumah tangga seperti: memasak, mencuci, 

membersihkan rumah, mengasuh anak, mempersiapkan keperluan keluarga 

sehari-hari. 
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Peran reproduktif adalah peran-peran yang dijalankan tidak 

menghasilkan uang dan biasanya dilakukan di dalam rumah (Gender bagi 

pendidik, 2004: 33). Peran reproduktif ini terdiri dari: pengasuhan anak atau 

pemeliharaan anak, menjamin seluruh anggota keluarga sehat, menjamin seluruh 

anggota keluarga tidak lelah, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti 

memasak, mencuci baju, memncuci piring, dan membersihkan rumah. 

Dalam wacana perempuan pengertian peran reproduktif dibagi menjadi 

dua yaitu, reproduktif biologis dan reproduktif sosial. Reproduktif biologis 

berkaitan dengan proses-proses biologis  dan seksualitas, sedangkan reproduktif 

sosial berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan sosialisasi di rumah 

(Penyadaran Gender, 2000: 5). 

Dari pengertian tersebut dapat disumpulkan bahwasanya peran 

reproduktif adalah kegiatan yang tidak dapat menghasilkan uang, yang berkaitan 

dengan pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. Bentuk 

peran reproduktif ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam penelitian ini 

adalah mengasuh anak, mencuci, memasak, menyiapkan makan untuk anak, 

membersihkan rumah, dan menjalankan peran kodrati. 

b.  Peran produktif 

Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan 

ini disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara 

langsung (Bunga Rampai Pelatihan Pengarusutamaan Gender, 2004: 107). 

Peran produktif adalah peran-peran yang jika dijalankan mendapatkan 

uang atau upah langsung atau bentuk upah-upah yang lain (Gender bagi 
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pendidik, 2004: 35). Peran produktif adalah kegiatan atau pekerjaan yang 

memperoleh atau menghasilkan imbalan materi, uang atau barang (Penyadaran 

Gender, 2000: 7). Perempuan dan lelaki melakukan kegiatan produktif akan 

tetapi pada umumnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing berbeda sesuai 

dengan pembagian kerja gender yang berlaku. Kegiatan produktif yang 

dilakukan oleh perempuan seringkali kurang diakui dibanding yang dilakukan 

oleh laki-laki. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya peran 

produktif adalah kegiatan yang dapat menghasilkan uang sebagai imbalannya, 

adapun bentuk peran produktif ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

penelitian ini yakni dengan bekerja membuat batu bata di tempat bos/pemilik 

home industri batu bata. 

c.  Peran kemasyarakatan atau kegiatan sosial. 

Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan bidang politik, sosial, dan 

kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumberdaya yang 

digunakan oleh setiap orang seperti air, sekolah, dan pendidikan (Bunga Rampai 

Pelatihan Pengarusutamaan Gender, 2004: 107). Kegiatan ini bisa menghasilkan 

uang dan bisa tidak. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya peran sosial 

adalah segala hal kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, dan 

kegiatan ini kadang bisa menghasilkan uang. Bentuk peran sosial ibu rumah 

tangga pekerja batu bata dalam penelitian ini yakni ikut dalam kegiatan PKK, 

yasinan/kumpulan yatama, berjanjen, dan kondangan. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran perempuan dalam 

kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat dan berbangsa adalah 

menjalankan tiga peran sekaligus, baik peran reproduktif, peran produktif dan 

peran kemasyarakatan atau kerja sosial. 

 

2. Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan 

berbagai macam pekerjaan rumah tangga (Sugono, 2008: 537). Ibu adalah 

seorang yang pertama berkomunikasi langsung dengan anaknya (Zuhaida, 2008: 

8). Menurut sensus pertanian Tahun 1983 halaman 6 (dalam Rosnida, 1988: 31) 

rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau 

seluruhnya bagian fisik serta makan dari “satu dapur”. Menurut adat 

Minangkabau (dalam Rosnida, 1988: 31) rumah tangga adalah sepasang suami 

istri bersama anak-anak mereka. 

Dalam penelitian ini ibu rumah tangga yang dimaksud adalah ibu 

rumah tangga  pekerja batu bata yang ditinggal suami bekerja merantau, dan 

bekerja membuat batu bata di tempat pemilik home industri batu bata di Desa 

Kalipucang Kulon. 

Ibu sangat berperan bagi anak karena hubungan anak lebih dekat 

dengan ibu dari pada dengan ayah dalam kehidupan sehari-hari (Zuhaida, 2008: 

8), oleh karena itu seorang ibu benar-benar berfungsi dalam menunaikan 

tugasnya, seperti pemeliharaan pendidikan anak agar mereka menjadi anak yang 

shaleh. 
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Peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sumber dan 

pemberi rasa kasih sayang, pengasuh dan pemelihara, tempat mencurahkan isi 

hati pengatur kehidupan dalam rumah tangga, dan pendidikan dalam segi 

emosional. 

Peran ibu sangat menentukan dalam pengendalian rumah tangga, nilai-

nilai yang harus dikembangkan oleh perempuan pada masa sekarang bagaimana 

diungkapkan oleh Hemas (1992: 89) sebagai berikut: 

a. Kalau dahulu syarat seorang wanita atau ibu harus pintar memasak, maka 

sekarang diartikan sebagai mengerti masalah gizi keluarga. 

b. Kalau dulu ibu harus pintar macak atau berhias diri, maka sekarang diartikan 

mengerti masalah kesehatan karena wanita yang sehat akan lebih tampak 

menarik. 

c. Pintar manak atau harus dapat mempunyai keturunan, maka sekarang dituntut 

untuk mengerti masalah KB dan mengatur jarak kelahiran. 

Tugas dari seorang ibu yakni mengatur segala sesuatu di dalam rumah 

tangga, mulai dari memasak, mencuci pakaian, mengatur keuangan, bahkan 

sampai membersihkan kamar kecil, semua dikerjakan oleh ibu. Ibu juga 

bertugas menjaga, mengasuh, dan mendidik anak (Kristiana, 2008: 7). 

 

B.  Pekerja - Batu Bata 

1. Pengertian pekerja 

Pengertian pekerja, dalam Undang-undang ketenaga kerjaan yang baru 

(Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) istilah yang 

dipakai adalah pekerja/buruh. Pekerja atau buruh diartikan sebagai orang yang 
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bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atua 

barang untuk menuhi kebutuhan masyarakat (Manunggal, 1990: 3). Menurut 

Simanjuntak dalam (Manunggal, 1990: 3) tenaga kerja adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 

Untuk melaksanakan pembangunan tenaga kerja harus bekerja, 

pengertian atau makna bekerja menurut panjelasan UU. No 14 Tahun 1969 

tentang ketenagakerjaan (dalam Manunggal, 1990: 9) mempunyai makna 

banyak, luas dan dalam, yaitu: 

a.  Di tinjau dari segi perorangan: 

Bekerja adalah gerak daripada baadan dan pikiran setiap orang   guna    

memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniah. 

b. Ditinjau dari segi kemasyarakatan: 

Bekerja adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa 

guna memuaskan kebutuhan masyarakat. 

c.  Ditinjau dari segi sepiritual: 

Bekerja merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan 

mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pekerja dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga pekerja batu 

bata yang bekerja membuat batu bata pada majikannya dan mendapatkan upah 

atas hasil kerja mereka. 

  

2. Hak-hak tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada 

pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan 

masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga 
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kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur 

kewajibannya dan dikembangkan dayagunanya. Berhubungan dengan itu maka 

Undang-Undang No. 14 tahun 1969 yang merupakan Undang-Undang Pokok 

mengenai tenaga kerja, mengatur hak-hak daripada tenaga kerja yaitu: 

a. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang  layak bagi  

kemanusiaan. 

b. Tiap tenaga kerja berhak memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan 

bakat dan kemampuan. 

c. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk 

memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga 

potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi 

kecerdasan dan keterampilan kerja sebagai bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pembinaan bangsa. 

d. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, 

kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai 

dengan martabat manusia dan moral agama. 

e. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan 

tenaga kerja. 

 

3. Ciri-ciri pekerjaan  

Menurut Oakley  (dalam Sajogyo, 1983: 301) pekerjaan (work) adalah 

kegiatan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang memberikan sumbangan terhadap produksi barang dan  jasa. 

b. Kegiatan yang mencerminkan interaksi sosial. 

c. Kegiatan yang memberikan status sosial kepada si pekerja. 
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d. Kegiatan yang memberikan hasil langsung berupa uang, natura maupun dalam 

bentuk curahan waktu. 

 

Batu bata merupakan salah satu bahan utama yang digunakan dalam 

membuat sebuah bangunan. 

Tempat pembuatan batu bata yakni di brak yang terdapat/terletak di area 

persawahan/lahan yang dijadikan tempat pembuatan batu bata. 

Bahan yang digunakan sebagai bahan batu bata adalah sebagai berikut:  

a. Tanah liat merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan batu 

bata, tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata tidak hanya 

sebarangan tanah dapat digunakan, tetapi harus dipilih tanah liat yang 

berkualitas baik, karena jika hanya menggunakan tanah yang tidak berkualitas 

baik maka hasil batu batapun tidak mencapai hasil yang baik pula.  

b. Air merupakan bahan utama yang nomor dua setelah tanah, karena jika tidak 

ada air maka tidak akan bias menjadi pekat adonan tanah dengan bahan-bahan 

lainnya yabg digunakan dalam pembuatan batu bata, air yang digunakan bias 

semua jenis air seperti air sumur dan air sungai. Air di sana tida harus 

membeli karena biasanya para pembuat batu bata membuat belek (sumur yang 

berdiameter kecil, dengan kedalaman kira-kira 5-10 m) di sekitar tempat 

pembuatan batu bata, namun juga ada yang memakai air sungai jika tempat 

pembuatan batu bata mereka dekat dengan sungai.  

c. Berambut/sekam adalah kulit padi yang digunakan untuk bahan tambahan 

dalam pembuatan batu bata agar tidak terlalu banyak menghabiskan tanah liat. 

Berambut (sekam) juga digunakan untuk membakar batu bata yang akan 

dimatangkan agar tidak terlalu banyak pula menghabiskan kayu bakar.  
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d. Abu gosok merupakan bahan yang digunakan untuk pelekat, dengan 

dicampuri abu gosok maka adonan tanah akan semakin lekat dan jika dicetak 

akan mudah dan menghasilkan batu bata yang bagus. 

 

C.  Mengasuh 

1. Pengertian mengasuh 

Pengertian mengasuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak, 

membimbing, membantu dan melatih anak. Menurut Wagnel dan Funk 1965 

(dalam Soetomo WE, dkk, 1989: 1) menyebutkan bahwa mengasuh meliputi 

menjaga serta memberikan bimbingan menuju pertumbuhan kearah 

kedewasaan. Mengasuh itu membimbing menuju ke arah pertimbangan 

kedewasaan dengan memberikan pendidikan, makanan dan sebagainya terhadap 

mereka yang diasuh. 

Pola asuh adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh 

orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung 

jawab kepada anak-anaknya (Mansur, 2007: 350). Pola asuh adalah cara 

mengasuh anak, usaha membina, membimbing, mendidik, dan melindungi anak 

dalam suatu keluarga. 

Pola asuh adalah model yang digunakan dalam memimpin orang atau 

mendidik anak. Pola asuh adalah upaya orang tua yang diaktualisasikan 

terhadap penataan: lingkungan fisik, lingkungan sosial, internal dan eksternal, 

pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anaknya, suasana 

psikologis, sosiobudaya, perilaku yang ditampilkan pada saat pertemuan dengan 

anak-anak, kontrol terhadap perilaku anak-anak, dan menentukan nilai-nilai 
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moral sebagai dasar perilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak. Pola asuh 

orang tua akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak, pola asuh orang tua 

disini bersentuhan langsung dengan masalah tipe kepemimpinan orang tua 

dalam keluarga. Tipe kepemimpinan orang tua dalam keluarga itu bermacam-

macam, sehingga pola asuh orang tua terhadap anaknya juga berlainan. 

Tipe kepemimpianan orang tua dalam keluarga ada tiga macam yaitu: 

tipe kepemimpinan orang tua secara otoriter (ditandai dengan keputusan 

kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin orang tua), tipe 

kepemimpinan demokratis (menampilkan pemimpin yang mendorong dan 

membantu anggota keluarga untuk membicarakan dan memutuskan semua 

kebijakan), tipe kepemimpinan laisses fire (memberikan kebebasan penuh bagi 

anggota keluarga untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi 

orang tua yang minimal) (Djamarah, 2004: 66). 

Selain dari ketiga tipe kepemimpinan  orang tua tersebut, hendaknya 

orang tua perlu memperhatikan akan sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai 

pemimpin keluarga, karena sifat-sifat seorang pemimpin akan banyak 

menentukan berhasil tidaknya dalam memimpin bawahannya, adapun sifat-sifat 

yang harus dimiliki oleh orang tua sebagai pemimpin keluarga yakni sebagai 

berikut: energi jasmani dan mental, kesadaran akan tujuan dan arah pendidikan 

anak, antusiasme (semangat, kegairahan, dan kegembiraan yang besar), 

keramahan dan kecintaan, integritas kepribadian (keutuhan, kejujuran, dan 

ketulusan hati), penguasaan teknis mendidik anak, ketegasan dalam mengambil 

keputusan, cerdas, memiliki kepercayaan diri, kemampuan mengenal 
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karakteristik anak, obyektif dan ada dorongan pribadi (Djamarah, 2004: 27). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud mengasuh adalah memberikan 

bimbingan dan didikan dengan menggunakan pola asuh yang digunakan dalam 

mengasuh anak oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang 

Kulon. 

 

2. Macam-macam pola asuh 

Menurut Hurlock (dalam Mansur, 2007: 353) ada tiga macam pola 

asuh yang dilakukan oleh orang tua yaitu: 

a. Pola asuh otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara 

mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, kebebasan anak dalam 

berperilaku dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran 

dengan orang tua. Pola asuh otoriter ditandai dengan hukuman yag bersifat fisik. 

b. Pola asuh demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orang tua yang ditandai dengan 

pengakuan orang tua terhadap kemampuan anaknya.  Anak diberi kesempatan 

untuk tidak bergantung pada orang tua. Orang tua memberikan sedikit 

kebebasan pada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang 

diinginkannya. Pola asuh demokratis memberikan kesempatan pada anak untuk 

berpartisipasi dalam mengatur hidupnya. 

c. Pola asuh laisses fire 

Pola asuh laisses fire adalah pola asuh orang tua dengan cara mendidik 

anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa dan diberikan kelonggaran 

seluas-luasnya terhadap apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua tehadap 

anak sangat lemah. Orang tua jarang sekali memberikan bimbingan, teguran dan 

arahan pada anaknya, semua apa yang dilakukan oleh anak dianggap benar. 

 

Pola asuh laisses fire (terlalu memberi kebebasan) pada anak akan 

mengembangakan pribadi anak yang tidak bertanggung jawab atau kurang 

mempedulikan tata nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungannya (Yusuf, 

2009: 138). 
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Menurut Braumrind (dalam Yusuf, 2009: 51) Parenting Styles/pola 

perlakuan orang tua Permissive/laisses fire yang memberikan kebebasan kepada 

anak untuk menyatakan dorongan/keinginannya dan control terhadap anak 

rendah dapat menyebabkan anak berperilaku implusif dan agresf, suka 

memberontak, kurang memiliki percaya diri dan pengendali diri, suka 

mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, dan prestasinya rendah. 

Pikunas (1976: 72) mengemukakan pendapat Bekcer, Deutsch, Kohn, 

dan Sheldon (dalam Yusuf, 2009: 53) tentang kelas sosial dengan pola orang tua 

dalam mengasuh/memperlakukan anak, yaitu bahwa: 

a. Kelas bawah (Lower Class) cendrung lebih keras dan sering menggunakan 

hukuman dalam mengatur anak, anak-anak di kelas bawah cendrung lebih 

aresif, independen, dan lebih awal dalam pengalaman seksual. 

b. Kelas menengah (Middle Class) cendrung lebih memberikan pengawasan, dan 

perhatian sebagai orang tua. Para ibunya merasa bertanggung jawab terhadap 

tingkah laku anak-anaknya, dan menerapkan control yang lebih halus. Mereka 

mempunyai ambisi untuk merai status yang lebih tinggi, dan menekan anak 

untuk mengejar status melalui pendidikan atau latihan professional. 

c. Kelas atas (Upper class) cendrung lebih memanfaatkan waktu luangnya 

dengan kegiatan-kegiatan tertentu, lebih memiliki latar belakang pendidikan 

yang reputasinya tinggi, dan biasanya senang mengembangkan apresiasi 

esteikanya. Anak-anaknya cenderung memiliki rasa percaya diri. 

 

D. Anak 

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)). Anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin 

(Soekanto, 2004: 130). 

Anak adalah manusia yang berumur 0 sampai kurang lebih 20 tahun 

yaitu mereka yang dalam pertumbuhannya terus menerus merubah  



24 

 

 

(berkembang), menjadi potensi yang ada pada dirinya, kemampuan, sifat serta 

sikap dan perilaku, konkret mencapai kematangan serta menuju kepada 

kedewasaaan secara fisik maupun psikis (Semiawan, 2009: 108). 

Anak (dalam Syafei, 2002: 100) adalah. 

1. Bahwa  anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. 

2. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 

 

Hak-hak anak (dalam Syafei, 2002: 103) adalah sebagai berikut. 

1. Non diskriminasi 

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

3. Hak untuk hidup 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak 

 

Semua orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang 

penuh percaya diri, sukses, serta bisa mencapai kebahagiaan dan cita-cita dalam 

hidupnya. Untuk merealisasikan hal ini, mustahil kita selaku orang tua hanya 

berpangku tangan saja menunggu sampai saat itu tiba. Orang tua harus 

membantu anak-anaknya untuk bisa mencapai semua itu. 

Ada lima hal fundamental yang harus ditanamkan oleh orang tua 

dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya (Sukapsih, 2008: 52). 

1. Kepercayaan 

Percaya pada orang lain adalah hal yang paling mendasar bagi seorang 

anak agar nantinya ia dapat membina hubungan dengan orang lain, membentuk 

rasa percaya dirinya, dan maju dalam setiap tahap proses perkembangannnya. 

2. Kesabaran. 

Orang tua dapat menanamkan kesabaran pada diri anak dengan cara 

memberi contoh melakukan sesuatu yang membutuhkan kesabaran, karena anak 

memiliki perilaku untuk meniru orang-orang yang disekitarnya. Ia melihat 

kemudian ia melakukannya, untuk melatih kesabaran anak ajarilah dia untuk 

menunggu bukan dalam hitungan waktu, tapi dengan ukuran suatu keadaan. 
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3. Tanggung jawab. 

Orang tua dalam menanamkan tanggung jawab tidak dapat 

memaksakan atau sekaligus menanamkan begitu banyak pada seorang anak. 

Jika orang tua mengintervensi terlalu banyak anak akan sulit menumbuhkan rasa 

percaya diri akan kemampuannya sendiri dan ia tidak dapat belajar untuk 

bertahan saat ia menghadapi kesulitan. Selaras dengan pertumbuhan dan 

perkembangan-perkembangannya anak membutuhkan waktu untuk memahami 

kemudian melakukan  sesuatu yang kita minta dalam rangka mendidiknya untuk 

mempunyai rasa tanggung jawab. 

4. Kemandirian. 

Kemandirian akan membantu anak untuk mempunyai rasa percaya diri 

dalam menginginkan dan memutuskan suatu bagi anak. Orang tua dapat 

menumbuhkan kemandirian pada anak degan cara membiarkannya melakukan 

sesuatu yang dapat dilakukan oleh anak seusianya. Kunci keberhasilan untuk 

menumbuhkan kemandirian pada anak adalah fleksibilitas, menyesuaikan 

perilaku saat kita berinteraksi dengan anak, arahkan mereka hanya pada awalnya 

kemudian biarkan mereka melakukan dan memutuskan sendiri sesuatu sesuai 

dengan proses perkembangan mereka menjadi dewasa. Sesuai dengan 

pertambahan usianya buatlah situasi dimana ia harus memilih satu dari beberapa 

pilihan. 

5. Empati. 

Empati merupakan salah satu kunci untuk menuju keberhasilan 

seseorang dalam bersosialisasi. Seorang anak kadang menunjukkan bentuk 

primitif dari sikap empati, untuk membantu anak memiliki rasa empati orang tua 

harus memberitahukan kepada anak saat ia melakukan sesuatu yang dapat 

menyakiti, membuat sedih atau marah orang lain. Pada dasarnya orang tua harus 

memberi contoh dengan melakukan segala hal yang ingin anak-anak lakukan 

terhadap orang lain, maksudnya adalah dengan memberikan perhatian pada setia 

kebutuhan mereka serta menghargai perasaan mereka. 

 

Selain itu pula sebagai orang tua harus pandai dalam memilih cara 

yang tepat yang dapat digunakan dalam menasehati anak agar anak mau 

menerima dan melaksanakan nasehat orang tua (Sukapsih, 2008: 144) berikut 

cara memberikan nasehat yang tepat pada anak. 

1. Mulai dari pertanyaan dan bukan dari pernyataan 

2. Jangan paksa apabila anak belum ingin bicara 

3. Tugas orang tua hanya bertanya dan mendengarkan saja 

4. Pada saat anak beranjak dewasa, ubahlah cara mendidiknya 
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5. Sampikan nasehat dalam bentuk metafora/cerita pengalaman masalalu 

6. Jangan terpancing untuk memberi nasehat langsungsung 

7. Akhiri pembicaraan dengan membiarkan anak menentukan pilihan yang 

terbaik bagi dirinya 

8. Jangan risaukan pilihan atau keputusan anak. 

Menurut Daniel Amen, M.D (dalam Sukapsih, 2008: 78) membeasrkan 

anak dengan baik memang tidak mudah bagi pasangan suami istri yang bekerja, 

ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dalam 

mengasuh/mendidik anak-anaknya dengan baik.  

1. Waktu 

Hubungan orang tua dan anak yang baik memerlukan waktu yang 

memungkinkan mereka berkumpul secara fisik, tidak perlu berjam-jam, yang 

penting orang tua secara konsisten meluangkan waktu bersama anak-anak 

hampir setiap hari, ketika bersama anak jauhkan dari gangguan dan 

konsentrasikan perhatian orang tua kepada anak, karena waktu adalah tonggak 

yang baik dalam pengasuhan.                             

2. Memberikan hukuman yang mendidik 

Orang tua yang bekerja diluar rumah cenderung mengalami kelelahan dan 

mudah jengkel, maka lebih mudak kehilangan kontrol terhadap anak-anak ini 

dapat menimbulkan masalah. Jangan pernah menghukum anak ketika orang 

tua sendiri tidak bisa mengontrol diri, gunakan hukuman yang dapat mendidik 

anak, bukan untuk melampiaskan kemarahan, berikan teladan dalam relasi. 

3. Pengawasan  

Seringkali ketika ditinggalkan orang tua, anak terjerumus dalam masalah, 

anak bermasalah sering berasala dari keluarga yang kurang atau tidak diawasi, 

anak-anak tidak begitu saja tau mana perilaku yang baik dan mana yang salah, 

mereka perlu diajari dan kemudian diawasi, karenanya sanagat penting orang 

tua untuk mengetahui dimana anaknya, sedang bersama siapa dan sedang 

melakukan apa. Memang anak kadang mengeluh jika diawasi terlalu ketat, 

akan tetapi tidak diawasi juga sering merasa bahwa orang tuanya tidak peduli 

kepada mereka. 

 

Adapun anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang 

berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun (yang masih 

duduk di bangku SMP dan SMA).  
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Masa usia menengah bertepatan dengan masa remaja, masa remaja 

adalah masa yang penuh menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan 

peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat 

orang dewasa (Yusuf, 2009: 26) masa ini dapat diperinci menjadi tiga yaitu. 

1. Masa praremaja (remaja awal) 

Masa praremaja biasanya hanya berlangsung singkat, ditandai dengan sifat-

sifat negatif pada diri remaja, sehingga pada masa ini sering disebut masa 

negatif, dengan gejala tidak tenang, kurang suka bekerja, pesimis dan 

sebagainya. Secara garis besar negatif tersebut dapat diringkas yaitu: Negatif 

dalam prestasi, baik prestasi jasmani maupun prestasi mental. Negatif dalam 

sikap sosial, baik dalam bentuk menarik diri dalam masyarakat, maupun 

dalam bentuk agresif terhadap masyarakat.  

2. Masa remaja (remaja madya) 

Pada masa ini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk hidup, 

kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya, 

teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Pada masa ini sebagai 

masa mencari sesuatu yang dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan 

dipuja-puja sehingga pada masa ini sering disebut masa merindu puja, yaitu 

sebagai gejala remaja. Proses terbentuknya pendirian atau pandangan hidup 

dan cita-cita dapat dipandang sebagai penemuai nilai-nilai kehidupan, proses 

penemuan nilai kehidupan tersebut adalah pertama,  karena tidak adanya 

pedoman, remaja menginginkan sesuatu yang dianggap bernilai, pantas dipuja 

walaupun sesuatu itu belum mempunyai bentuk tertentu, bahkan seringkali 

remaja hanya mengetahui bahwa dia ingin sesuatu, akan tetapi dia tidak tau 

sesuatu apa yang dia inginkan. kedua,objek pemujian itu telah lebih jelas, 

yaitu pribadi-oribadi yang dianggap mendukung nilai-nilai tertentu, bagi 

remaja laki-laki lebih identik suka meniru, sedangkan pada remaja perempuan 

kebanyakan pasif, hanya mengagumi dan memuja dalam khayalan. 

3. Masa remaja akhir  

Setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah 

tercapailah maasa remaja akhir dan telah terpenuhinya tugas-tugas 

perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuknya 

individu ke dalam masa dewasa. 

 

Kelompok teman sebaya mempunyai kontribusi yang positif terhadap 

anak remaja, menurut Hans Sebald (dalam Yusuf, 2009: 60) mengemukakan 

bahwa teman sebaya lebih memberikan pengaruh dalam memilih cara 

berpakaian, hobi, perkumpulan (club), dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. 
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Namun disisi lain tidak seidit remaja yang berperilaku menyimpang karena 

pegaruh teman sebayanya, keadaan itu seperti yang telah diungkapkan oleh. 

1. Healy dan Browner (dalam Yusuf, 2009: 61) menyatakan bahwasanya anak 

nakal ternyata mendapat pengaruh dari teman sebayanya. 

2. Glueck & Glueck (dalam Yusuf, 2009: 61) menyatakan bahwa anak nakal 

adalah akibat dari pengaruh anak nakal lainnya. 

Hurlock (1978:212) pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi keadaan 

keluarga, perasaan anak yang lebih tua menghadapi ibu yang bekerja bergantung 

sebagian pada betapa seriusnya pekerjaan ibu mengganggu pola kehidupan 

keluarga, bila ibu bekerja di luar rumah kesempatan untuk kehidupan sosial dan 

interaksi dengan keluarga sangatlah terbatas. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan 

dalam penelitian, karena dengan metode yang tepat suatu penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. Perilaku ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut 

secara utuh (Moleong, 2007: 4). 

Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari 

pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 

2007:4). 

Beberapa alasan digunakannya pendekatan kualitatif antara lain : 

Pertama, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu teori atau 

konsep, tetapi lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang terjadi berkaitan 

dengan aktivitas ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak 

sehingga pola pikir yang digunakan adalah bersifat induktif. Yaitu bahwa 

pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelum penelitian dilaksanakan. Kedua, sesuai dengan 

29 
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karakteristik perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka cara memperoleh 

data untuk kepentingan tersebut, peneliti sebagai instrumen dan sebagai 

pengumpul data turun ke objek penelitian dan peneliti melakukan aktivitasnya. 

Menurut Bogdan dan Bliken (dalam Moleong 2007: 8-9) hal tersebut 

merupakan salah satu ciri atau karakteristik penelitian kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini 

adalah tepatnya di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara. Dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan di lokasi tersebut banyak terdapat 

para ibu rumah tangga pekerja batu bata selain mereka mempunyai peran 

reproduktif dan peran sosial dalam rumah tangga, mereka juga mempunyai 

peran produktif yang dijalankan di luar rumah mereka yakni dengan membuat 

batu bata, dan mereka ditinggal suami bekerja merantau. Dari kesibukannya 

dalam bekerja sehingga waktu yang digunakan untuk megontrol kegiatan anak 

menjadi sedikit/sangatlah terbatas, orang tua hanya memberi kebebasan 

terhadap anak, dari kebebasan itu mengakibatkan anak memilki kepribadian 

yang tidak sehat. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus peneliti adalah. 

1. Peran Ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak di Desa 

Kalipucang Kulon, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara yang kemudian 

dijabarkan menjadi beberapa hal : 
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a. Profil Keluarga Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Di Desa Kalipucang 

Kulon. 

b. Peran ibu rumah tangga dalam keluarga, antara lain: Peran reproduktif, 

Peran produktif, Peran kemasyarakatan atau kegiatan sosial.  

c. Metode yang digunakan dalam mengasuh anak yakni dengan 

menggunakan pola asuh laisses fire. Dampak pola asuh yang diterapkan 

oleh ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pekerja batu bata, yakni 

terhadap perilaku anak, dan hubungan orang tua dengan anak. 

2. Hambatan yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

mengasuh anak antara lain sebagai berikut: 

a.  Kelompok teman sebaya 

b. Pekerjaan orang tua. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengasuh anak: 

a. Pemberian hukuman 

b. Pembagian waktu. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2002: 

122). Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala desa  Desa Kalipucang 

Kulon. 

b. Responden 

Responden adalah orang yang diminta memberi keterangan tentang 
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suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk 

tulisan yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, ketika menjawab wawancara 

(Arikunto, 2002: 122). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah ibu rumah tangga 

pekerja batu bata yang di tinggal suaminya pergi merantau, dan anak-anak yang 

masih duduk di bangku SMA dan SMP yang ibu-ibu mereka bekerja membuat 

batu bata di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Metode Wawancara 

Proses wawancara penelitian ini menggunakan alat bantu wawancara 

berupa, heandphone dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil 

wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

memberikan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2006:186). 

Dalam melakukan wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen 

yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada responden untuk 

mendapatkan jawaban yang sesuai dan mencakup mengenai fakta, data, yang 

berkenaan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 

mengenai peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak, 



33 

 

 

hambatan dan solusi yang diambil dalam mengasuh anak oleh ibu rumah tangga 

pekerja batu bata. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada ibu rumah 

tangga pekerja batu bata, dan anak ibu rumah tangga pekerja batu bata. 

2. Metode Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut 

observasi langsung (Margono, 2005: 158). 

Berkaitan dengan jelas observasi yang digunakan, peneliti 

menggunakan metode observasi langsung yaitu di Desa Kalipucang Kulon 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Pengamatan dilakukan sendiri secara 

langsung ditempat obyek yang diamati yaitu bagaimana peran ibu rumah tangga 

pekerja batu bata dalam mengasuh anak-anak mereka, hambatan dan solusi yang 

diambil dalam mengasuh anak oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata. 

observasi dalam penelitian ini dilakukan di tempat pembuatan batu bata, dan di 

rumah ibu rumah tangga pekerja batu bata, serta tempat bermain anak-anak dari 

ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipycang Kulon.  

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, notulen, dan 

sebagainya (Arikunto, 2002: 236). Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini 

agar dapat memberikan keterangan jelas mengenai penelitian yang diteliti. 
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Dokumentasi dilakukan dengan cara memotret atau mengambil foto dengan 

kamera pada saat kegiatan penelitian dilakukan. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2006: 330). Ada 

empat jenis Triangulasi yaitu: Triangulasi sumber, triangulasi metode, 

triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. 

Teknik triangulasi yang sering digunakan adalah pemeriksaan melalui 

sumber. Teknik triangulasi sumber diperoleh dengan jalan membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yaitu pendapat masyarakat 

tentang peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak, 

kemudian hasil wawancara dibandingkan dengan pengamatan yang telah 

dilakukan apakah sesuai atau tidak. 

 

G. Metode Analisis Gender 

Metode analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi 

secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan 

mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi (dalam Gambaran Umum 

Proyek Pengarusutamaan Gender, 2003: 108). Ada beberapa model teknis 

analisis gender yang pernah dikembangkan oleh para ahli antara lain: model 
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Harvard, model Moser, model SWOT (Strengthen, Weakness, Opportunity, and 

Threat), model GAP (Gender Analysis Pathway), model ProBA (Problem Based 

Approach). 

Dalam penelitian ini menggunakan model kerangka Harvard dengan 

tujuan. 

1. Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang 

dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, secara rasional. 

2. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan 

melihat faktor penyebab perbedaan. 

3. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan 

efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal. 

Analisis model Harvard atau kerangka analisis Harvard, dikembangkan 

oleh Harvard Institute For International Development, model Harvard ini 

didasarkan pada pendekatan efesiensi WID yang merupakan kerangka analisis 

gender dan perencanaan gender yang paling awal. Kerangka ini terdiri atas 

sebuah matriks yang mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan 

rumah tangga), meliputi empat komponen yang berhubungan antar satu dengan 

yang lainnya. Empat komponen tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 

1. Profil kegiatan 

Didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis 

kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan yang nyata menurut umur (siapa 

mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok 

sosial ekonomi. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil kegiatan 



36 

 

 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori kegiatan yaitu: 

a) Kegiatan produktif 

Parameter yang digunakan untuk melukiskan kegiatan produktif ibu rumah 

tangga pekerja batu bata adalah: umur, alokasi waktu, lokasi kegiatan, dan 

pendapatan. 

b) Kegiatan reproduktif 

Parameter yang digunakan untuk melukiskan kegiatan reproduktif ibu rumah 

tangga pekerja batu bata adalah: umur, alokasi waktu, lokasi kegiatan, dan 

bentuk kegiatan. 

c) Kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

Parameter yang digunakan untuk melukiskan kegiatan-kegiatan   tersebut 

adalah: umur, alokasi waktu, lokasi kegiatan, dan bentuk kegiatan. 

2. Profil akses dan kontrol 

Merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan 

perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh 

setiap orang dari hasil kegiatan tersebut.  

3. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan. 

Berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja 

berdasarkan gender: 

a. faktor yang mempengaruhi kegiatan produktif  

b. faktor yang mempengaruhi kegiatan reproduktif  

c. faktor yang mempengaruhi kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan  
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4. Analisis siklus dan kegiatan 

Terdiri dari penelaahan kegiatan berdasarkan data yang diperoleh dari 

analisis terdahulu, dengan menayangkan kegiatan-kegiatan dan bagaimana  

permasalahan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada tiga kegiatan yang 

dilakukan ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam keluarga, pertama kegiatan 

reproduktif, ke dua kegiatan, ke tiga kegiatan sosial.  

 

H.  Kerangka Berfikir 

Dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata mempunyai 3 

(tiga) peran, yakni peran produktif, peran reproduktif dan peran sosial. 

1. Peran produktif  

Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari nafkah. Kegiatan ini 

disebut juga kegiatan ekonomi karena kegiatan ini menghasilkan uang secara 

langsung. Perempuan dan lelaki melakukan kegiatan produktif akan tetapi 

pada umumnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing berbeda sesuai 

dengan pembagian kerja gender yang berlaku. Kegiatan produktif yang 

dilakukan oleh perempuan seringkali kurang diakui dibanding yang 

dilakukan oleh laki-laki. 

2. Peran reproduktif  

Yaitu peran kegiatan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan dan 

pengembangan serta menjamin kelangsungan sumber daya manusia dan 

biasanya dilakukan dalam keluarga. Kegiatan ini tidak menghasilkan uang 

secara langsung. 
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3. Peran kemasyarakatan atau kerja sosial  

Yaitu kegiatan yang berhubungan dengan bidang politik, sosial, dan 

kemasyarakatan dan mencakup penyediaan dan pemeliharaan sumber daya 

yang digunakan oleh setiap orang seperti air, sekolah, dan pendidikan, dll. 

Kegiatan ini bisa menghasilkan uang dan bisa tidak. 

Dari ke tiga peran tersebut akan mempengaruhi terhadap pola asuh 

yang digunakan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata, dalam mengasuh anak 

ibu rumah tangga pekerja batu bata menggunakan pola asuh laisses fire, pola 

asuh laisses fire yang diterapkan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

terhadap anaknya berdampak tidak baik, anak-anak ibu rumah tangga pekerja 

batu bata menjadi berkepribadian yang tidak sehat, hal ini ditandai dengan anak-

anak ibu rumah tangga pekerja batu bata yang masih duduk di bangku SMP dan 

SMA yang suka berbohong, merokok, minuman keras, dan suka 

membantah/melawan orang tua, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam 

pengasuhan anak. 

Dari hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak akan dicari solusi 

untuk mengatasinya, solusi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu 

bata yakni dengan cara memberikan hukuman yang mendidik, dan membagi 

waktu  antara bekerja dengan mengasuh anak, dari solusi/upaya mengatasi 

hambatan dalam mengasuh anak yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja 

batu bata akan diketahui jenis pola asuh yang mana yang dominan digunakan 

oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Tinjauan  Umum Desa Kalipucang Kulon 

Desa Kalipucang Kulon merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis 

luas wilayah Desa Kalipucang Kulon ± 370,69 Ha dari permukaan laut dengan 

memiliki curah hujan 40 mm/Tahun dan suhu udara rata-rata 30˚C. 

Desa Kalipucang Kulon secara administratif terbagi menjadi 4 RW dan 

25 RT, dan dibagi menjadi 4 dukuh yakni, Dukuh Jerukwangi, Dukuh 

Karangmalang, Dukuh Batangwarak, dan Dukuh Dukoh. Jarak Desa Kalipucang 

Kulon dengan Kecamatan  ± 1 KM. Jarak Desa Kalipucang Kulon dengan ibu 

kota kabupaten/kota madya dati II adalah ± 30 KM. Jarak antara Desa 

Kalipucang Kulon dengan ibu kota propinsi dati I adalah ± 45 KM. Sedangkan 

jarak dengan ibu kota Negara adalah ± 350 KM. 

Desa Kalipucang Kulon secara administratif masuk dalam wilayah 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Luas dan batas wilayah Desa 

Kalipucang Kulon. 

a. Luas Desa     : 370,69 ha. 

b. Batas Wilayah : Sebelah Utara  : Desa Telok 

 Sebelah Selatan  : Desa Ngidang Ngelo 

 Sebelah Barat  : Desa Sidi Alet 

 Sebelah Timur           : Desa Kalipucang Wetan 

40 
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Sejarah Desa Kalipucang Kulon berawal ketika seseorang yang 

menemukan daerah tersebut bernama Mbah Nolowongso beliau dahulu pernah 

menjadi seorang prajurit dari sunan Muria Kudus, beliau dahulu gemar sekali 

menanam pohon pucang/pohon jambi di setiap bantaran sungai, yang kemudian 

Mbah Nolowongso dijadikan masyarakat setempat sebagai sesepuh desa. 

Namun tidak dapat diketahui secara pasti pada tahun berapa beliau menempati 

daerah tersebut. Ketika Mbah Nolowongso meninggal dunia kemudian oleh 

sebagian penduduk menyepakati daerah tersebut diberi nama Desa Kalipucang 

Kulon. Karena di Desa tersebut terletak di sebelah kulon (barat) sungai yang 

banyak ditanami pohon pucang/jambe oleh sesepuh Desa Kalipucang Kulon. 

Dan di sebelah wetan (timur) sungai juga terdapat Desa yang hingga sampai 

sekarang  Desa tersebut diberi nama Desa Kalipucang Wetan. 

Untuk mengenang jasa beliau setiap tahun diadakan acara sedekah 

desa di makam Mbah Nolowongso atau sering dikenal dengan Mbah Buyut 

dengan mengadakan tahlilan dan pengajian di sekitar pekarangan makam Mbah 

Nolowongso. Banyak penduduk yang berbondong-bondong menuju makam 

Mbah Nolowongso untuk mengadakan tahlilan bersama dan mendengarkan 

pengajian. Desa Klaipucang Kulon kemudian dibagi lagi menjadi 4 Dukuh 

yakni Dukuh Dukoh, Dukuh Karang Malang, Dukuh Batang Warak, dan Dukuh 

Jerukwangi. 

Keadaan demografi merupakan keadaan yang terkait dengan masalah 

kependudukan. Susunan penduduk merupakan penggolongan penduduk 

berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, kebangsaan, suku bangsa, 
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agama, pendidikan, tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon Berdasarkan Jenis Kelamin 

 No Jenis Kelamin Jumlah 

1  Laki-laki 5694 

2 Perempuan 6560 

Jumlah 12254 

 Sumber : Monografi kantor Desa Kalipucang Kulon 01 Februari 2009 

 

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk  di Desa Kalipucang Kulon 

12254 orang. Dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 5694 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6560 jiwa. 

Dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas penduduk Desa Kalipucang Kulon 

berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin 

perempuan 6560 orang. 

Tabel 3 Jumlah Penduduk RW I (Dukuh Dukoh) Berdasarkan Jenis Kelamin 

No RT Jumlah KK L P Jumlah Jiwa 

1 I 80 211 200 411 

2 II 83 200 216 416 

3 III 135 330 345 675 

4 IV 91 214 216 430 

5 V 128 340 315 655 

6 VI 81 150 210 360 

Jumlah  598 1445 1502 2947 

 Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari  2009 

 

Berdasarkan tabel di atas Dukuh Dukoh dibagi menjadi 6 RT yang 

dihuni 598 KK dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

1445 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1502 sehingga 

jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2947 jiwa. 

 

Jumlah KK RT I sebanyak 80 dengan jumlah penduduk berjenis 
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kelamin laki-laki sebanyak 211 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 200 jiwa. Jumlah KK RT II sebanyak 83, jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 200 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 216 jiwa. Jumlah KK RT III sebanyak 135, jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 330 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 345 jiwa. Jumlah KK RT IV sebanyak 21, jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 214 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 216 jiwa. Jumlah KK RT V sebanyak 128 dengan jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 340 jiwa, dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 315 jiwa. Jumlah KK RT IV sebanyak 81 dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 150 jiwa, dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 210 jiwa. Dari penjelasan tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya jumlah penduduk di Dukuh Dukoh mayoritas berjenis 

kelamin perempuan, dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 

1502 orang, terdiri dari jumlah penduduk perempuan dari RT I sampai dengan 

RT IV. 

Tabel 4 Jumlah Penduduk RW II (Dukuh Batang Warak) Berdasarkan Jenis  

Kelamin 

No RT Jumlah KK L P Jumlah Jiwa 

1 I 93 233 222 455 

2 II 96 231 222 453 

3 III 71 198 162 360 

4 IV 102 212 300 512 

5 V 63 169 132 301 

6 VI 158 376 333 709 

Jumlah  223 1419 1371 2790 

 Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari  2009 

 

Berdasarkan tabel di atas RW II dibagi menjadi 6 RT yang dihuni 223 
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KK dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1419 dan 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1371 sehingga jumlah 

penduduk keseluruhan sebanyak 2790 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga RT I sebanyak 93 dengan jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 233 jiwa, dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 222 jiwa. Jumlah KK RT II sebanyak 96 dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 231 jiwa, dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 222 jiwa. Jumlah KK RT III sebanyak 71 dengan 

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 198 jiwa, dan yang 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 162 jiwa. Jumlah KK RT IV sebanyak 

102 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 212 jiwa, dan 

yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 300 jiwa. Jumlah KK RT V 

sebanyak 63 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 169 

jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 132 jiwa. Jumlah KK RT 

VI sebanyak 158 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 

376 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 333 jiwa. 

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah 

penduduk di Dukuh Batang Warak mayoritas berjenis kelamin laki-laki, dengan 

jumlah penduduk laki-laki 1419 orang, jumlah penduduk yang berjenis kelamin 

laki-laki tersebut terdiri dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 

dari RT I sampai dengan RT VI di Dukuh Batang Warak Desa Kalipucang 

Kulon. 

Tabel 5 Jumlah Penduduk RW III (Dukuh Jeruk Wangi) Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
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No RT Jumlah KK L P Jumlah Jiwa 

1 I 103 224 280 504 

2 II 107 288 224 512 

3 III 101 278 236 514 

4 IV 97 222 268 490 

5 V 85 239 191 430 

6 VI 104 223 278 501 

Jumlah  597 1474 1477 2951 

Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari 2009 

 

Berdasarkan tabel di atas Dukuh Jeruk Wangi  (RW III) dibagi menjadi 

6 RT yang dihuni 597 KK dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 1474 dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 

1477 sehingga jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 2951 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga RT I sebanyak 103 dengan jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 224 jiwa. Jumlah penduduk berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 280 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT II sebanyak 

107 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 288 jiwa. 

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 224 jiwa. Jumlah 

kepala keluarga RT III sebanyak 101 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 278 jiwa.  

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 236 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga RT IV sebanyak 97 dengan jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 222 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 268 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT V sebanyak 85 

dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 239 jiwa. Jumlah 

penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 191 jiwa. Jumlah kepala 

keluarga RT VI sebanyak 104 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-
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laki sebanyak 223 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 278 jiwa. 

Dari data yang didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwasanya jumlah penduduk di Dukuh Jeruk Wangi mayoritas berjenis 

kelamin perempuan, dengan jumlah cacah jiwa penduduk yang berjenis kelamin 

perempuan 1477 orang, dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 

1474 orang, dari RT I sampai dengan RT VI. 

Tabel 6 Jumlah Penduduk RW IV (Dukuh Karang Malang) Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No  RT  Jumlah KK L P Jumlah Jiwa 

1 I 96 209 243 452 

2 II 83 209 194 403 

3 III 99 233 261 494 

4 IV 106 170 150 320 

5 V 124 140 200 340 

6 VI 140 180 171 351 

7 VII 80 119 174 293 

Jumlah  728 1260 1239 2653 

 Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari  2009 

               

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya Dukuh Karang 

Malang (RW IV) dibagi menjadi 7 RT yang dihuni 728 KK dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1260 dan jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 1239 sehingga jumlah penduduk 

keseluruhan sebanyak 2653 jiwa. 

Jumlah kepala keluarga RT I sebanyak 96 dengan jumlah penduduk 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 209 jiwa. Jumlah penduduk berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 243 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT II sebanyak 

83 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 209 jiwa. 

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 194 jiwa. Jumlah 
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kepala keluarga RT III sebanyak 99 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 233 jiwa.  Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 261 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT IV sebanyak 106 dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 170 jiwa. Jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 150 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT V 

sebanyak 124 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 140 

jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 200 jiwa. Jumlah 

kepala keluarga RT VI sebanyak 140 dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 180 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 171 jiwa. Jumlah kepala keluarga RT VII sebanyak 80 dengan jumlah 

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 119 jiwa. Jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 174 jiwa. 

Dari penjelasan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah 

penduduk di Dukuh Karang Malang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, 

dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 1260 orang. 

Tabel 7 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon Menurut Agama 

 No Agama Jumlah 

1 Islam 12249 

2 Kristen - 

3 Katholik 5 

4 Hindu - 

5 Budha - 

     Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari  2009 

             

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang menganut agama 

islam adalah 12249 orang. Jumlah penduduk yang menganut agama Katholik  

nol orang. Jumlah penduduk yang menganut agama katholik sebanyak 5 orang. 

Jumlah penduduk yang menganut agama Hindu adalah sebanyak nol 
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orang, dan jumlah penduduk yang menganut agama Budha adalah sebanyak nol 

orang. Dari penjelasan data di atas dapat dijelaskan bahwasanya penduduk di 

Desa Kalipucang Kulon mayoritas menganut agama Islam, dengan jumlah cacah 

jiwa penduduk yang memeluk agama Islam 12249 orang, dan jumlah pemeluk 

agama katholik menduduki peringkat ke (2) dua, dengan penduduk yang 

menganut agama katholik 5 orang. 

Tabel 8 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon Menurut Pendidikan 

 No Jenis Pendidikan Banyaknya Orang 

1 Tamat Perguruan Tinggi/Akademik 103 

2 Tamat SLTA/sederajat 105 

3 Tamat SLTP/sederajat 450 

4 Tamat SD/sederajat 6057 

5 Tidak tamat SD 2292 

6 Belum tamat SD 900 

7 Sekolah Taman Kanak-kanak 103 

8 Belum Sekolah/tidak sekolah 2340 

     Sumber : Monografi kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari 2009 

              

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya jumlah 

penduduk lulusan Akademik/Perguruan Tinggi 103 orang. Jumlah penduduk 

lulusan SLTA/sederajat 105 orang. Jumlah penduduk lulusan SLTP/sederajat 

adalah sebanyak 450 orang. Jumlah penduduk lulusan SD adalah sebanyak 6057 

orang. Jumlah penduduk tidak lulus SD sebanyak 2292 orang. 

Jumlah penduduk belum lulus SD sebanyak 900 orang. Jumlah 

penduduk lulusan Sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 103 orang. Jumlah 

penduduk tidak/belum sekolah sebanyak 2340 orang. 

Dari data yang telah didapatkan, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwasanya penduduk di Desa Kalipucang Kulon mayoritas berpendidikan 

hanya sampai tingkat SD/sederajat, dengan jumlah cacah jiwa penduduk yang 
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berpendidikan SD/sederajat 6057 orang, penduduk yang belum sekolah/tidak 

sekolah menduduki peringkat ke (2) dua, dengan jumlah cacah jiwa penduduk 

yang belum sekolah/tidak sekolah 2340 orang, penduduk yang belum tidak 

tamat SD menduduki peringkat ke (3) tiga, dengan jumlah cacah jiwa penduduk 

yang tidak tamat SD 2292 orang. 

Tabel 9 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon Berdasarkan Mata 

Pencaharian 

No Jenis Kegiatan Banyaknya Orang 

1 Petani   1400 

2 Buruh tani 1150 

3 Pengusaha 15 

4 Buruh industry 2500 

5 Buruh bangunan  500 

6 Pedagang 1450 

7 Pengangkutan 125 

8 PNS 25 

9 ABRI/POLRI 8 

10 Pensiunan  10 

11 Lain-lain 1753 

   Sumber : Monografi Kantor Kepala Desa Kalipucang Kulon 01 Februari 2009 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya jumlah 

penduduk di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 

yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1400 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai buruh tanisebanyak 1150 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai pengusaha sebanyak 15 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai buruh industri sebanyak 2500 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai buruh bangunan sebanyak 500 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai pensiunan sebanyak 10 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai pedagang sebanyak 1450 orang. Jumlah penduduk yang 

berprofesi sebagai jasa pengangkutan sebanyak 125 orang. Jumlah penduduk 
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yang berprofesi sebagai PNS  sebanyak 25 orang, berprofesi sebagai 

ABRI/POLRI  sebanyak 8 orang.  Sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi 

sebagai lain-lain adalah sebanyak 1753 orang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas penduduk 

Desa Kalipucang Kulon bermatapencaharian sebagai buruh industri, dengan 

jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh industri 2500 orang. 

Industri yang paling banyak dijumpai di Desa Kalipucang Kulon adalah home 

industri batu bata. 

  Tabel 10 Jumlah Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata di Desa Kalipucang 

Kulon yang di Tinggal Suami Bekerja Merantau 

No Pekerjaan Banyaknya orang 

 1 Buruh batu bata yang bekerja di tempat 

pemilik home industri batu bata, di Desa 

Kalipucang Kulon (ditinggal suami bekerja 

merantau). 

10 

  Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasannya jumlah ibu rumah 

tangga yang bekerja sebagai buruh batu bata di tempat pemilik home industri 

batu bata yang ditinggal bekerja merantau suaminya adalah 10 orang. 

 

2. Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Dalam Mengasuh Anak di Desa 

Kalipucang Kulon 

a. Profil Keluarga Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Di Desa 

Kalipucang Kulon 

Berdasarkan observasi pada tanggal 4 Agustus 2010, Desa Kalipucang 

Kulon merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat 

kurang lebih 11187 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Kalipucang Kulon 
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bermatapencaharian sebagai buruh industri. Industri yang banyak di jumpai 

di sana adalah home industri batu bata. 

Ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon, 

memilih bekerja sebagai buruh batu bata karena mereka ingin membatu 

suami demi mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Suami ibu 

rumah tangga pekerja batu bata bekerja merantau ke luar daerah, mereka di 

perantauan ada yang bekerja proyek, berjualan buah, bakso, mie ayam, dan 

es cendol. Ibu rumah tangga pekerja batu bata bekerja membuat batu bata di 

tempat pemilik home industri batu bata di Desa Kalipucang Kulon. 

Menurut pernyataan Ibu Sanir 40 Tahun (wawancara 4 Agustus 2010) 

bahwa: 

“Saya bekerja membuat batu bata di tempat juragan saya bapak 

Khandik sejak ditinggal merantau suami saya ke Jakarta sekitar tiga 

tahun yang lalu”.  

 

Dengan pendapatan suami yang tidak menentu hal tersebut yang 

menyebabkan ibu-ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang 

Kulon ikut andil dalam peran produktif, jika hasil kerja dan hasil 

dagangannya laris, suami ibu rumah tangga pekerja batu bata dapat 

membawa hasil yang cukup lumayan, dan itupun terkadang langsung untuk 

membayar kebutuhan dalam keluarga, semisal untuk membayar cicilan 

hutang sepeda motor, membayar rekening listrik, membayar pajak tanah, dan 

untuk membayar SPP anak. Pendapatan suami mereka perbulan berkisar 

antara Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 hal tersebut tergatung pada 

jenis pekerjaannya, dalam perantauan mayoritas suami ibu rumah tangga 
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pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon bekerja sebagai pedagang. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Tutik (wawancara 4 Agustus 

2010): 

“Pendapatan suami saya per bulan tidak tentu, kadang cuma dapat 

Rp 2.000.000,00, kadang bisa lebih, tergantung dagangannya laku 

laris atau tidak”. 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Rumi 36 Tahun (wawancara 4 

Agustus 2010): 

“Pendapatan suami saya per bulan antara Rp 2.000.000,00, kalau 

dagangannya banyak yang terjual, penghasilannya kadang bisa lebih 

dari itu”. 

 

Dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan, mau tidak mau para ibu 

rumah tangga di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara, selain mempunyai peran reproduktif, ibu-ibu disana juga ikut 

berperan produktif, dengan bekerja membuat batu bata di tempat bos/pemilik 

home industri batu bata, ibu-ibu pekerja batu bata memulai aktivitas bekerja 

membuat batu batanya jika mereka telah selesai mengerjakan pekerjaan 

rumah seperti: mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan 

rumah, belanja untuk kebutuhan rumah tangga, memasak, dan menyiapkan 

makan untuk keluarga. 

Sebagai kelompok sosial masyarakat dalam keluarga ibu rumah 

tangga pekerja batu bata terjadi suatu interaksi sosial. Interaksi sosial antara 

ibu-ibu pekerja batu bata dengan warga desa selain pekerja batu bata sudah 

terjalin sejak lama dengan baik, dapat dilihat dari hasil interaksi antara 

mereka adalah kerjasama saling menguntungkan, hubungan yang akrab dan 
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partisipasi ibu rumah tanga pekerja batu bata dengan kegiatan sosial yang 

dilaksanakan oleh desa tersebut.  

Semangat kegotong-royongan merupakan salah satu ciri dari 

masyarakat di Desa Kalipucang Kulon yang sampai sekarang masih sangat 

kuat. Setiap salah satu warga baik sesama pekerja batu bata, ataupun bukan 

pekerja batu bata, apabila mereka ada yang memiliki hajat atau acara 

misalakan pernikahan, mereka berpartisipasi dalam acara tersebut, guna 

menyumbangkan jasa untuk mensukseskan acara tersebut. 

Selain itu kegiatan yang berhubungan dengan desa, ibu rumah tangga 

pekerja batu bata juga turut ikut berpartisipasi semisal dalam kegiatan arisan 

PKK yang biasanya dilakukan satu bulan sekali pada hari minggu. Pada 

umumnya hubungan masyarakat di Desa Kalipucang Kulon sangat baik, baik 

itu sesama pekerja batu bata itu sendiri atau dengan masyarakat yang bukan 

pekerja batu bata, dari segi pergaulan sangat akrab, hubungan antara ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dengan warga masyarakat yang bukan 

pekerja batu bata terjalin dengan baik dan rukun, mereka selalu berpartisipasi 

dalam semua kegiatan yang dilaksanakan dimasyarakat, meskipun mereka 

harus meninggalkan pekerjaannya. 

Menjadi seorang pekerja batu bata tidak menentu hasilnya. Terkadang 

banyak kadang juga sedikit. Banyak faktor yang menyebabkan penghasilan 

tidak menentu, diantaranya faktor cuaca, dan kondisi tubuh. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Tari 40 Tahun (wawancara 4 

Agustus 2010): 
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“Pendapatan saya setiap bulan itu tidak tentu, tergantung pada cuaca 

dan kesehatan saya, jika cuaca baik/tidak hujan dan dibantu anak-

anak saya dalam satu bulan bisa menghasilkan uang upahan antara 

Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.00,00 hal itu juga tergantung pada 

harga jual batu bata serta harga bahan baku dalam pembuatan batu 

bata. 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Broto 17 Tahun, kelas XII, anak dari 

ibu Tari (wawancara 4 Agustus 2010): 

“Pendapatan ibu per bulan itu tergantung ibu bisa mbongkar berapa 

kali, biasanyan antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00”. 

 

Jika dilihat dari keadaan ekonomi keluarga ibu rumah tangga pekerja 

batu bata sangat jauh dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. 

Berdasarkan informasi mengenai pendapatan ibu rumah tangga pekerja batu 

bata yang tidak menentu, menjadikan keadaan ekonomi keluarga ibu rumah 

tangga pekerja bau bata kurang sejahtera, karena kehidupan yang sejahtera 

menunjukkan adanya keseimbangan antara semua kebutuhan terpenuhi. 

 

b. Peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam keluarga.         

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tangga 13 sampai 

dengan tanggal 15 September 2010, peran ibu rumah tangga pekerja batu bata  

dalam keluarga ada tiga, yakni: peran produktif, peran reproduktif, dan peran 

social, yang kemudian ketiganya akan dijelaskan dengan menggunakan 

model kerangka Harvard. Kerangka ini terdiri atas sebuah matriks yang 

mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), 

meliputi empat komponen yang berhubungan antar satu dengan lainnya. 

Empat komponen tersebut antara lain sebagai berikut. 
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1) Profil kegiatan 

Profil kegiatan ini merinci kegiatan yang nyata menurut umur (siapa 

mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok 

sosial ekonomi. Untuk memudahkan analisis, maka secara umum profil 

kegiatan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori kegiatan yaitu: kegiatan 

reprpoduktif, kegiatan produktif, dan kegiatan sosial. 

a) Kegiatan produktif 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam keluarga ibu rumah tangga 

pekerja batu bata, analisis kegiatan produktif ibu rumah tangga pekerja batu 

bata dapat dicantumkan melalui tabel, adapun parameter yang digunakan 

untuk melukiskan kegiatan produktif ibu rumah tangga pekerja batu bata 

adalah: umur, alokasi waktu, lokasi kegiatan, dan pendapatan, utuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 11 Kegiatan Produktif Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata di Desa  

Kalipucang Kulon 

Umur Alokasi waktu Lokasi kegitan Pendapatan 

Antara usia 35 

sampai dengan 

usia 45 tahun. 

1. Berangkat kerja 

pada pukul 05.15-

06.00 WIB. 

2. Istirahat pada 

waktu shalat 

dzuhur. 

3. Pulang kerja  pada 

pukul 17.00-17.15 

WIB. 

Sawah, 

pekarangan 

rumah, dan 

lahan kosong 

yang dapat 

dijadikan 

sebagai tempat 

pembuatan batu 

bata. 

Antara Rp 

500.000,00 

sampai 

dengan Rp 

1.000.000,00 

setiap bulan. 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam penelitian ini 

mayoritas ibu-ibu pekerja batu bata berusia antara 35 sampai 45 tahun. 

Alokasi waktu: alokasi waktu ibu rumah tangga pekerja batu bata yang 
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digunakan untuk melakukan kegiatan produktif mereka biasanya berangkat 

bekerja pukul 05.15-06.00 WIB dan pulang/selesai bekerja antara pukul 

17.00 sampai dengan 17.15 WIB. 

Lokasi kegiatan: lokasi kegiatan yang digunakan oleh ibu rumah 

tangga pekerja batu bata untuk melakukan kegiatan produktif yakni: di 

sawah, sekitar pekarangan rumah, dan lahan kosong yang dijadikan sebagai 

tempat pembuatan batu bata, milik home industri batu bata. 

Pendapatan dari hasil produktif ibu rumah tangga pekerja batu bata 

per bulan antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 tergantung pada 

harga jual dan harga bahan baku batu bata, cuaca dan kondisi kesehatan. 

Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh ibu Prapti 37 Tahun 

(wawancara 13 September 2010): 

“Saya bekerja di tempat bos saya berangkat sekitar pukul 05.15-

06.00, dan pulang kerja pukul 17.15, saya digaji bos saya tiap bulan 

antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00“. 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Toyib 13 Tahun, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti (wawancara 13 September 2010): 

“Ibu bekerja di tempat pembuatan batu bata milik bosnya. Jam lima 

lebih seperempat pagi berangkatnya, dan pulang jam lima sore. 

Pendapatannya tidak tentu, kadang bisa Rp 1.000.000,00, kadang ya 

cuma Rp 500.000,00 per bulan”. 

 

b) Kegiatan reproduktif 

Dari hasil penelitian pada tanggal 13 September 2010, dalam keluarga 

ibu rumah tangga pekerja batu bata, analisis kegiatan reproduktif dapat 

dicantumkan melalui tabel, parameter yang digunakan untuk melukiskan 

kegiatan reproduktif mereka adalah: umur, alokasi waktu, lokasi kegiatan, 
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dan bentuk kegiatan, utuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 12 Kegiatan Reproduktif Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata di Desa  

Kalipucang Kulon 

Umur Alokasi waktu Lokasi kegitan Bentuk kegiatan 

Antara usia 35 

sampai dengan 

usia 45 tahun. 

1. Sebelum 

berangkat kerja 

pukul 04.30 WIB 

sampai selesai 

2. Sepulang bekerja 

antara pukul 

17.00 WIB 

sampai selesai. 

Di rumah dan 

sekitar 

lingkungan 

halaman 

rumah 

Memasak, 

mencuci, 

menyapu 

halaman rumah, 

menyiapkan 

makan, 

mengasuh anak 

        Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam penelitian ini 

mayoritas ibu-ibu pekerja batu bata berusia antara 35 sampai 45 tahun. 

Alokasi waktu: alokasi waktu yang digunakan oleh ibu rumah tangga pekerja 

batau bata dalam melakukan kegiatan reproduktif yakni: biasanya dilakukan 

sebelum berangkat bekerja antara pukul 04.30 WIB sampai selesai, dan 

sepulang/selesai dari bekerja antara pukul 17.00 WIB sampai selesai. 

Lokasi kegiatan: lokasi yang digunakan oleh ibu rumah tangga 

pekerja batu bata untuk melakukan kegiatan reproduktif yakni: di rumah dan 

sekitar lingkungan halaman rumah. 

Bentuk kegiatan: bentuk kegiatan reproduktif ibu rumah tangga 

pekerja batu bata adalah: memasak, mencuci, menyapu halaman rumah, 

menyiapkan makan, mengasuh anak. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Sutiatun 38 Tahun 

(wawancara 13 Septeber 2010): 
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“Sebelum berangkat kerja (pukul 04.30 WIB sampai selesai) di 

rumah saya masak dulu, mencuci, membersihkan rumah, 

menyiapkan makan untuk anak-anak, dan dalam hal mengasuh anak 

saya lakukan setelah saya pulang dari kerja (pukul 17.00 WIB 

sampai selesai)”. 

 

c) Kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

Dari  hasil penelitian yang dilakukan dalam keluarga ibu rumah 

tangga pekerja batu bata, analisis kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

ibu rumah tangga pekerja batu bata dapat dicantumkan melalui tabel, 

parameter yang digunakan untuk melukiskan kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan ibu rumah tangga pekerja batu bata adalah: umur, alokasi 

waktu, lokasi kegiatan, dan bentuk kegiatan, utuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam tabel kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan ibu rumah tangga 

pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon berikut ini: 

Tabel 13 Kegiatan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Ibu Rumah Tangga 

Pekerja   Batu Bata di Desa Kalipucang Kulon 

Umur Alokasi waktu Lokasi kegitan Bentuk kegiatan 

Antara usia 35 

sampai dengan 

usia 45 tahun. 

1. Ba’da shalat 

dzuhur di hari 

minggu. 

2. Ba’da shalat 

magrib setiap 

malam senin dan 

jum’at. 

Di rumah  yang 

mendapat 

giliran 

kumpulan 

yasinan. 

Arisan Pkk, 

pertemuan 

fatayat, 

tahlilan/yasinan, 

kondangan. 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

       

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam penelitian ini 

mayoritas ibu-ibu pekerja batu bata berusia antara 35 sampai 45 tahun. 

Alokasi waktu: alokasi waktu yang digunakan oleh ibu rumah tangga 

pekerja batu bata dalam melakukan kegiatan sosial budaya dan 

kemasyarakatan mereka yakni: setiap satu bulan sekali di hari minggu ba’da 
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shalat dzuhur, setiap malam senin ba’da shalat mahgrib, setiap malam  jum’at 

ba’da shalat maghrib. 

Lokasi kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan ibu rumah tanga 

pekerja batu bata di rumah ketua PKK, di rumah yang mendapat giliran 

kumpulan fatayat/yasinan dan berjanjen. 

Bentuk kegiatan: bentuk kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan 

ibu rumah tangga pekerja batu bata adalah arisan PKK, kumpulan 

fatayat/yasinan, berjanjen, kondangan, dan mlandang. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Hidayah 36 Tahun 

(wawancara 13 September 2010): 

“Saya ikut kumpulan PKK setiap hari minggu, kumpulan yatama/ 

yasinan pada malam jum’at, berjanjen pada malam senin, adapun 

tempatnya di rumah ketua PKK, dan yang mendapatkan giliran 

kumpulan”. 

 

2) Profil akses dan kontrol 

Merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh suami dan istri untuk 

melaksanakan kegiatan produktif, reproduktif, dan kegiatan sosial, serta 

manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. 

a. Profil akses dan kontrol kegiatan produktif 

Merinci mengenai sumber apa saja yang dikuasai oleh suami dan istri 

dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang 

Kulon, serta manfaat apa saja yang diperoleh oleh setiap orang dari hasil 

kegiatan produktif yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga ibu 

rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan 

Welahan, Kabupaten Jepara. 
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Tabel 14 Deskripsi Profil Akses dan Kontrol Kegiatan Produktif, dan 

Manfaat yang diperoleh 

 

 

No  

 

 

Jenis kegiatan  

Manfaat yang diperoleh 

 

 

Suami                                     Istri 

 

1 Penguasaan tanah 

 

Mempunyai tempat 

Tinggal                                    × 

2 Penguasaan alat-alat 

produksi 

Kebutuhan ekonomi Membantu                       

suami 

3 Penguasaan kegiatan 

ekonomi di pasar 

                × 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam 

penguasaan tanah, suami yang menguasai atas hak tanah, istri tidak 

mempunyai penguasaan atas tanah. Manfaat penguasaan tanah oleh suami 

dapat dirasakan oleh anak-anak dan semua anggota keluarga, dengan 

demikian mereka dapat membangun rumah di atas pekarangan tanah tersebut, 

yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh b ibu Rumi 36 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Suami saya yang meguasai dalam akses tanah, manfaatnya dapat 

kami rasakan bersama dalam keluarga, dengan suami saya punya 

tanah bisa kami bangun rumah yang dapat kami jadian tempat 

tinggal kami sekeluarga”. 

 

Dalam penguasaan alat-alat produksi, suami dan istri sama-sama 

memiliki kuasa, suami mempunyai keahlian dalam berdagang yang dapat 

dijadikan sebagai kapital dalam bekerja, begitupun dengan istri, istri juga 

mempunyai keahlian dalam membuat batu bata yang dapat dijadikan sebagai 

kapital dalam bekerja, sehingga istri juga mempunyai hak kuasa dalam 
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penguasaan alat-alat produksi. 

Manfaat dari penguasaan akses ini dapat digunakan sebagai kapital 

untuk bekerja, sehingga ke duanya dapat memperoleh pekerjaan, dengan 

memperoleh pekerjaan, maka kebutuhan ekonomi dalam keluarga dapat 

terpenuhi. 

Hal ini sesuai yang diakatakan oleh ibu Rumi 36 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Suami saya dan saya yang menguasai akses alat-alat kegiatan 

produksi, manfaatnya dapat dijadikan suami saya dan saya sebagai 

kapital dalam berdagang, dan membuat batu bata, dengan begitu 

kami bisa dapat uang untuk menafkahi keluarga”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Danang (siswa kelas VIII) 

anak dari ibu Rumi: 

“Iya saya tau, bapak dan ibu saya. Bermanfaat untuk keluarga saya, 

karena bapak dan ibu bisa cari uang”. 

 

Dalam penguasaan kegiatan ekonomi di pasar, suami yang memiliki 

kuasa, ia dapat menguasai dengan mudah akan kegiatan ekonomi di pasar, 

penguasaan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perekonomian keluarga. 

Hal ini sesuai yang diatakan oleh ibu Rumi 36 Tahun (wawancara 14 

September 2010): 

“Suami saya yang menguasai akses kegiatan ekonomi di pasar, 

manfaatnya suami saya bisa mengetahui harga barang yang 

diperdagangkan, supaya tidak rugi, dan bisa lancar dalam mencari 

rejeki untuk menafkahi keluarga”. 

 

Dari ke tiga penguasaan kegiataan produktif di atas, dapat 

disimpulkan bahwasanya yang paling dominan menguasai dalam penguasaan 

kegiatan produktif yakni suami. 
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b. Profil akses dan kontrol kegiatan reproduktif  

Merinci mengenai sumber apa saja yang dikuasai oleh suami dan istri 

dalam kehidupan ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang 

Kulon dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan yang 

telah dilakukan oleh suami dan istri dalam kegiatan reproduktif tersebut. 

Tabel 15 Deskripsi Akses dan Kontrol Kegiatan Reproduktif, dan Manfaat 

yang diperoleh  

No  Akses kegiatan  Manfaat yang diperoleh 

 

        Suami                            Istri 

1 Peran kodrati      ×                  Menambah keturunan 

 

2 Kegiatan domestit                         Kebutuhan keluarga terjamin 

     ×                         

3 Pengasuhan anak          Anak-anak terawatt 

     ×                       

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam penguasaan 

peran kodrati, suami tidak menguasai , karena peran kodrati itu dipunyai oleh 

seorang perempuan yang tidak dapat digantikan kedudukannya, yakni 

melahirkan, istri yang menguasai dalam akses kegiatan kodrati, akses ini 

bermanfaat untuk semua, dengan lahirnya keturunan baru akan muncul 

generasi penerus keluarga dan bangsa. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Maryanti 36 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Saya yang menguasai dalam akses kegiatan kodrati, akses ini 

bermanfaat untuk semua, dengan saya dapat melahirkan keturunan 

baru akan muncul generasi penerus keluarga dan bangsa”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Rizal (siswa kelas VII), 

anak dari ibu Maryanti: 
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“Saya tau, ibu, ibu bisa punya anak lagi”. 

 

Dalam pekerjaan domestik, suami tidak menguasai dalam akses ini, 

karena suami merantau, jadi suami mereka tidak di rumah sehingga tidak bisa 

menguasai dalam peran domestik ini. 

Istri yang mempunyai kuasa dalam peran ini, karena istri yang setiap 

hari di rumah dan dapat menjalankan kegiatan domestik, sehingga istrilah 

yang mempunyai kuasa dalam kegiatan domestik. Penguasaan kegiatan 

domestik ini mempunyai manfaat yang bisa dirasakan oleh anak dan anggota 

keluarga, karena dengan penguasaan kegiatan domestik ini, segala hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan di dalam rumah dapat terjamin. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Maryanti 36 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Dalam hal penguasaan kegiatan domestik saya yang menguasai, 

hal ini mempunyai manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak 

saya dan anggota keluarga saya, karena dengan penguasaan 

kegiatan domestik ini, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan 

di dalam rumah dapat terjamin”. 

 

Hal serupa sesuai dengan yang dikatakan oleh Rizal (siswa kelas VII) 

anak dari ibu maryanti: 

“Ya tau, ibu, rumah jadi bersih, makanan sudah ada, saya tidak usah 

mencuci baju saya sendiri”. 

 

Dalam hal pengasuhan/pemeliharaan anak, suami tidak begitu 

mempunyai kuasa, karena suami bekerja di perantauan dan tidak di rumah 

sehingga tidak dapat memberikan pengasuhan/pemeliharaan anak. Istri yang 

banyak menguasai dalam akses pengasuhan dan pemeliharaan anak, hal ini 

bermanfaat untuk anak-anaknya dan kelangsungan hidup keluarga. 
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Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Maryanti 36 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Saya yang banyak menguasai dalam akses pengasuhan dan 

pemeliharaan anak, hal ini bermanfaat untuk anak-anaknya dan 

kelangsungan hidup keluarga”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Rizal (siswa kelas VII) 

anak dari ibu Maryanti:. 

“Ya tau, ibu, saya bisa besar”. 

 

Dari ke tiga penguasaan kegiatan reproduktif di atas, dapat 

disimpulkan bahwasanya istrilah yang paling dominan menguasai kegiatan 

reproduktif, hal ini dikarenakan suami mereka tidak di rumah, suami mereka 

bekerja merantau ke luar daerah, jadi istri yang harus nyuluri/menggantikan 

suami untuk melakukan kegiatan reproduktif, disamping itu para ibu rumah 

tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon juga sadar bahwa 

kegiatan reproduktif itu memang telah menjadi sebagian besar dari kewajiban 

mereka sebagai ibu rumah tangga untuk kehidupan keluarga mereka. 

c. Profil akses dan kontrol kegiatan sosial. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata, profil akses dan kontrol 

kegiatan sosial merinci mengenai sumber apa saja yang dikuasai oleh suami 

dan istri dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata, serta manfaat 

apa saja yang diperoleh oleh keluarga dan masyarakat sekitar dari hasil 

kegiatan sosial yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga ibu rumah 

tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon. 



65 

 

 

Tabel 16 Deskripsi Profil Kegiatan Sosial Kemasyarakatan, dan  Manfaat 

yang didapatkan 

 

 

No  

 

 

Jenis kegiatan  

Manfaat yang didapatkan 

 

 

   Suami                                     Istri 

 

1 Kegiatan yang 

berkenaan dengan 

masyarakat 

 

     ×                        Menjalin silaturahmi 

 Kondangan       ×                       Menggantikan suami 

 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya, dalam penguasan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat sekitar, dan kondangan di Desa 

Kalipucang Kulon, dalam hal ini suami tidak berkuasa, karena suami bekerja 

merantau, jadi setiap ada kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan 

kondangan istri yang nyuluri/mewakili, jadi dalam hal ini istri yang berkuasa. 

Manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, 

karena dengan demikian tali persaudaraan antar keluarga ibu rumah tangga 

pekerja batu bata dengan masyarakat sekitar tetap terjalin dengan baik. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Tari 40 Tahun (wawancara 14 

September 2010): 

“Saya menggantikan suami saya dalam kegiatan yang berkenaan 

dengan masyarakata, termasuk juga kondangan, hal ini dapat 

bermanfaat dapat menyambung tali silaturahmi kami dengan 

masyarakat”. 

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Broto 17 Tahun, kelas XII, anak dari 

ibu Tari (wawancara 14 September 2010): 

“Ibu yang menguasai, manfaatnya untuk menjalin silaturahmi 

dengan warga masyarakat di Desa kami”. 
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Dari penguasaan ke dua kegiatan sosial tersebut, dapat disimpulkan 

bahwasnya, suami tidak bisa menguasai dalam kegiatan ini, hal ini 

dikarenakan suami bekerja merantau, istri yang paling dominan menguasai 

dalam kegiatan sosial ini. 

3) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan. 

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga 

ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon. 

a. faktor yang mempengaruhi kegiatan produktif 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 14 September 2010 dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu 

bata, bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi suami dan istri dalam 

keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata  melakukan kegiatan produktif, 

dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 17 Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Produktif 

 

 

No  

 

 

Jenis kegiatan  

Faktor yang mempengaruhi kegiatan  

 

 

Suami                                     Istri 

 

1 Penguasaan tanah 

 

Kebutuhan hidup                    × 

 Penguasaan alat-alat 

produksi 

Kebutuhan ekonomi Membantu                       

suami 

3 Penguasaan kegiatan 

ekonomi di pasar 

Kebutuhan ekonomi                × 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Dalam hal penguasaan tanah, suami yang mempunyai kuasa, faktor 

yang mempengaruhi suami dalam penguasaan tanah karena sebagai tanggung 
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jawab seorang suami untuk menanggung kebutuhan primer hidup dalam 

keluarga, yakni dengan penguasaan tanah dapat dibanguni rumah sebagai 

tempat tinggal keluarga. 

Hal ini sesuai yang daikatakan oleh ibu Mirah 39 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Dalam hal penguasaan tanah, suami saya yang menguasai, hal ini 

berfaktor karena suami saya sebagai kepala rumah tangga jadi yang 

berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup primer dalam 

keluarga”. 

 

Hal serupa juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Agus (siswa kelas 

VII) anak dari ibu Mirah: 

“Tidak tau, faktornya juga tidak tau”. 

 

Dalam hal penguasaan alat-alat produksi suami dan istri sama-sama 

mempunyai kuasa, faktor yang mepengaruhi suami dalam penguasan alat-alat 

roduksi yakni faktor kebutuhan ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan hidup 

keluarga, adapun istri juga menguasai dalam alat-alat produksi, faktor yang 

mempengaruhi yakni faktor ekonomi juga, istri berkeinginan membantu 

suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Mirah 39 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Suami saya, dan saya yang menguasai akses dalam alat-alat 

kegiatan produksi, faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan 

ekonomi, dan karena saya ingin membantu suami dalam mencari 

nafkah”. 

 

Hal serupa juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Agus (siswa kelas 

VII) anak dari ibu Mirah: 
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“Tidak tau saya, faktornya juga tidak tau”. 

 

Penguasaan kegiatan ekonomi di pasar, dalam hal ini suami yang 

mempunyai kuasa, fakor yang mempengaruhi yakni faktor ekonomi, dengan 

menguasai kegiatan ekonomi pasar, sebagai suami yang bermatapencahariaan 

sebagai pedagang mereka menguasai dalam hal ini, agar mereka mengetahui 

harga jual barang yang mereka dagangkan. 

Hal ini sesuai dengan yang di katakana oleh ibu Mirah 39 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Suami saya yang menguasai dalam kegiatan ekonomi di pasar, 

faktor yang mempengaruhinya adalah karena kebutuhan ekonomi 

dalam kehidupan keluarga kami”. 

 

Hal serupa juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Agus (siswa kelas 

VII) anak dari ibu Mirah: 

“Saya sedikit tau, paling bapak saya, karena bapak jadi pedagang”. 

 

b. faktor yang mempengaruhi kegiatan reproduktif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi suami dan istri dalam keluarga ibu 

rumah tangga pekerja batu bata melakukan kegiatan reproduktif, dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 18 Deskripsi Tentang Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan 

Reproduktif 

No  Akses kegiatan  Faktor yang mempengaruhi 

 

        Suami                            Istri 

1 Peran kodrati ×                       Menjadi kodrat seorang istri  

 

2 Kegiatan domestic  

×                        Tanggung jawab istri 

3 Pengasuhan anak  

×                        Kewajiban istri 

Sumber: Hasil Penelitian 2010 
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Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwasanya dalam hal peran 

kodrati, suami tidak memiliki kuasa, istri yang mempunyai kuasa, hal ini 

disebabkan karena peran kodrati merupakan peran perempuan yang tidak bisa 

digantikan oleh siapapun yakni melahirkan. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Tutik 36 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Dalam hal peran kodrati saya sebagai istri yang berkuasa, faktor 

yang mempengaruhi karena peran ini tidak dapat digantikan oleh 

siapapun, sudah menjadi kodrat sebagai seorang perempuan yang 

sudah menikah”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Hasan (siswa kelas XI) 

anak ibu Tutik: 

“Saya tau, ibu. Faktor yang mempengaruhi karena ha ini menjadi 

kodrat seorang perempuan yang sudah menikah”. 

 

Dalam hal kegiatan domestik istri yang mempunyai kuasa, karena 

sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga dalam 

kegiatan domestik. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Tutik 36 Tahun (wawancara 14 

September 2010): 

“Kegiatan domestik dalam keluarga saya yang menguasai, faktor 

yang mempengaruhi karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya 

sebagai ibu rumah tangga”. 

 

Dalam hal pengasuhan/pemeliharaan anak istri juga yang menguasai, 

hal ini karena istri yang berada di rumah, dan telah menjadi tanggung jawab 

istri di dalam keluarga. 
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Hal ini sesuai yang dikataka oleh ibu Tutik 36 Tahun (wawancara 14 

September 2010): 

“Dalam hal pengasuhan anak, saya yang berkuasa, faktor yang 

mempengaruhi karena ini sudah menjadi tanggung jawab, dan 

kewajiban saya sebagai seorang ibu, meskipun saya juga sibuk 

bekerja”.  

 

c. Faktor yang mempengaruhi kegiatan sosial budaya dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 14 September 2010, dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu 

bata di Desa Kalipucang Kulon, faktor yang mempengaruhi kegiatan sosial 

budaya dan kemasyarakatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

        Tabel 19 Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Sosial 

Kemasyarakatan 

No  Akses kegiatan  Faktor yang mempengaruhi 

 

            Suami                            Istri 

1 Kegiatan yang 

berkenaan dengan 

masyarakata 

                                       Menggantikan 

suami 

    ×                                Menjalin silaturahmi   

 

2 Kondangan  

 

   ×                               Menggantikan suami 

                                     Menjalin silaturahmi

  

        Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Dalam hal kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan 

kondangan suami tidak bisa mengikuti, hal ini karena suami bekerja 

merantau, istri yang menggantikan dalam kegiatan yang berkanaan dengan 

masyarakat, dan kondangan. Fakor yang mempengaruhi yakni karena suami 

bekerja merantau, dan demi tetap menjalin silaturahmi antar sesama 

masyarakat. 

 



71 

 

 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Maryanti 36 Tahun 

(wawancara 14 September 2010): 

“Kalau ada kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan 

kondangan saya yang nyuluri, faktor yang mempengaruhi karena 

suami saya tidak ada di rumah, dan saya melakukan ini supaya 

silaturahmi kami tidak terputus dengan warga masyarakat Desa 

sini”. 

 

4) Analisis siklus dan kegiatan 

Terdiri dari penelaahan kegiatan berdasarkan data yang diperoleh dari 

analisis terdahulu, dengan menayangkan kegiatan-kegiatan dan bagaimana 

permasalahan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. 

a. Analisis siklus kegiatan produktif dan permasalahannya 

Analisis siklus kegiatan produktif dan permasalahannya menayangkan 

bentuk kegiatan produktif dan bagaimana permasalahan yang dihadapi suami 

istri dalam kegiatan produktif, hal ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut. 

Tabel 20 Dekripsi Siklus Kegiatan Produktif dan Permasalahannya 

 

 

No  

 

 

Jenis kegiatan  

Permasalahan yang dihadapi dalam 

kegiatan 

 

 

Suami                                     Istri 

 

1 Penguasaan tanah 

 

Pajak                                          × 

 Penguasaan alat-alat 

produksi 

Tingkat pendidikan    Tingkat 

pendidikan                    

3 Penguasaan kegiatan 

ekonomi di pasar 

Pasar bebas                                 × 

        Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam penguasaan 

tanah suami yang menguasai, permasalahan yang dihadapi ketika akan 

membayar pajak tanah kadang mereka tidak punya uang untuk membayar. 
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Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Prapti 37 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Suami saya yang menguasai tanah, permasalahan yang dihadapi 

adalah ketika kami mau mbayar pajak tanah kadang pas kami tidak 

punya uang untuk membaya”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Toyib (siswa kelas VIII) 

anak dari ibu Prapti: 

“Permasalahannya saya tidak tau, yang menguasai bapak”. 

 

Dalam penguasaan alat-alat produksi suami dan istri sama-sama 

mempunyai kuasa, permasalahan yang kami hadapi dalam penguasaan alat-

alat produksi yakni pendidikan kami yang relatif rendah, seiring dengan 

perkembangan zaman banyak persaingan yang muncul, tenaga kerja yang 

berpendidikan lebih tinggi menjadi ancaman dalam penguasaan alat-alat 

produksi. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Prapti 37 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Dalam hal penguasaan alat-alat produksi saya, dan saumi saya 

menguasai, permasalahan yang kami hadapi adalah pendidikan 

kami yang rendah”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Toyib (siswa kelas VIII) 

anak dari ibu Prapti: 

“Tau, bapak dan ibu. Permasalahannya karena pendidikan mereka 

yang rendah”. 

 

Dalam hal penguasaan kegiatan ekonomi pasar, suami yang 

menguasai, permasalahan yang dihadapi adalah pasar bebas, yang 

menjadikan pasar tradisional menjadi kurang diminati oleh pembeli. 
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Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Prapti 37 Tahun (wawancara 

14 September 2010): 

“Dalam hal penguasaan kegiatan ekonomi di pasar, suami saya yang 

menguasai, permasalahan yang dihadapi yaitu, maraknya pasar bebas 

yang menjadikan pedagang-pedagang kecil seperti suami saya 

menjadi sepi pelanggannya”. 

 

b. Analisis siklus kegiatan reproduktif dan permasalahannya 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

September 2010, dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa 

Kalipucang Kulon, dalam analisis siklus kegiatan reproduktif dan 

permasalahannya yakni dengan menayangkan bentuk kegiatan produktif dan 

bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh suami dan istri dalam keluarga 

ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk melakukan kegiatan tersebut, hal 

ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut. 

Tabel 21 Deskripsi Analisis Siklus Kegiatan Reproduktif dan 

Permasalahannya 

No  Akses kegiatan  Permasalahan yang dihadapi 

 

       Suami                            Istri 

1 Peran kodrati           ×              Biaya hidup, Usia , 

              Kepadatan penduduk 

2 Kegiatan domestik   Kondisi tubuh 

×  

3 Pengasuhan anak            ×            Pekerjaan, kepribadian anak 

  

       Sumber: Hasil Penelitian 2010 

 

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwasanya istri yang menguasai 

peran kodrati, permasalahan yang dihadapi adalah biaya hidup yang semakin 

mahal, usia dan kepadatan penduduk juga yang menjadi permasalahan dalam 

hal peguasaan peran kodrati, istri harus berpandai-pandai dalam menentukan 
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kapan mempunyai anak lagi, jadi istri harus bisa memberikan tenggang untuk 

mempunyai keturunan lagi, dengan ikut program KB. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Piati 37 Tahun (wawancara 15 

September 2010):  

“Dalam hal penguasaan peran kodrati saya yang menguasai, 

permasalahnnya adalah biaya hidup yang semakin mahal, usia saya 

yang sudah tua, dan kepadatan penduduk”. 

 

Hal serupa juga sesuai yang dikatakan oleh Dayat (siswa kelas XI) 

anak dari ibu Pi’ati: 

“Ya tau, ibu saya, biaya hidup dan kepadatan penduduk”. 

 

Dalam hal kegiatan domestik istri juga yang menguasai, 

permasalahan yang dihadapi mengingat istri tidak hanya berperan dalam 

kegiatan rumah saja, akan tetapi juga bekerja di luar rumah, jadi 

permasalahan yang dihadapi adalah kondisi tubuh yang kadang tidak 

menentu, terlalu banyak beban yang dijalankan sehingga mengganggu 

kesehatan tubuh. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Piati 37 Tahun (wawancara 15 

September 2010):  

“Saya yang menguasai kegiatan domestik dalam rumah, 

permasalahan yang saya hadapi adalah kondisi tubuh saya yang 

sudah tua, dan kesehatan saya”. 

 

Dalam hal pengasuhan anak, istri juga yang menguasai, permasalahan 

yang dihadapi dalam pengasuhan/pemeliharaan anak adalah pekerjaan, 

dengan kesibukan bekerja membuat batu bata yang menjadikan waktu dalam 

pengasuhan anak menjadi sedikit terganggu, selain pekerjaan kepribadian 
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anak juaga menjadi permasalahan dalam akses kegiatan reproduktif. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Piati 37 Tahun (wawancara 15 

September 2010):  

“Dalam penguasaan pengasuhan anak, saya yang menguasai, 

permasalahan yang saya hadapi, yakni pekerjaan saya yang tidak 

hanya mengasuh anak saja, tapi saya juga harus bekerja membuat 

batu bata, sehingga waktu untuk mengasuh anak sangatlah minim”. 

 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Sanir 40 Tahun (wawancara 15 

September 2010):  

“Dalam akses kegiatan reproduktif pada pengasuhan anak adalah 

saya, permasalahan pekerjaan, dan kepribadian anak saya”. 

 

c. Analisis akses kegiatan sosial dan permasalahannya 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

September 2010, analisis akses dan kegiatan sosial dan permasalahannya 

yakni dengan menayangkan bentuk kegiatan sosial dan bagaimana 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan tersebut, hal ini dapat dijelaskan 

melalui tabel berikut: 

Tabel 22 Deskripsi  Akses Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan 

Permasalahannya 

No  Akses kegiatan  Permasalahan yag dihadapi 

 

            Suami                            Istri 

1 Kegiatan yang 

berkenaan dengan 

masyarakata 

                                    

×                                   Pekerjaan   

 

2 Kondangan  

 

×                                   Pekerjaan 

                                

       Sumber: Hasil Penelitian 2010 

Dalam hal akses kegiatan sosial kemasyarakatan istri yang 

mengauasai, hal ini dikarenakan suami mereka bekerja merantau, 
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permasalahan yang dihadapi yakni pekerjaan mereka, dengan menggantikan 

suami mereka dalam kegiatan sosial maka akan mendatangkan permasalahan 

pada pekerjaan mereka, jika mereka izin untuk tidak bekerja maka gaji 

mereka dipotong/dihitung sesuai hari yang mereka libur. 

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan ibu Mirah 39 Tahun 

(wawancara 15 September 2010):  

“Saya yang menguasai dalam akses kegiatan yang berkenaan 

dengan masyarakat, dan kondangan, permasalahannya gaji saya 

dipotong sesuai dengan berapa banyak hari libur saya bekerja”. 

 

 

d. Metode yang digunakan dalam mengasuh anak. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

September 2010, dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata, dalam 

hal pengasuhan anak, ibu rumah tangga pekerja batu bata mayoritas 

menggunakan pola asuh laisses fire, hal ini ditandai dengan cara mereka yang 

memberikan kebebasan dalam segala bentuk kegiatan kapada anak-anak, 

langkah ini diambil dikarenakan kesibukan mereka dalam bekerja, sehingga 

waktu yang digunakan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan anak-anak 

mereka sangatlah minim.  

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Tari 40 Tahun 

(wawancara 15 September 2010). 

“Dalam mengasuh anak, saya memberikan kebebasan kepada anak-

anak saya, karena anak-anak saya sudah besar jadi mereka sudah 

bisa mengurus dirinya sendiri”. 

 

Hal serupa juga sesuai dengan yang dituturkan oleh ibu Hidayah 36 

Tahun (wawancara 15 September 2010).  
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“Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam kegiatannya, 

saya sedikit memberikan nasehat pada anak, anak saya sudah besar 

jadi saya percaya kalau dia sudah tau mana yang terbaik untuknya”.  

 

Layaknya anak-anak pada umumnya, anak-anak dari ibu rumah 

tangga pekerja batu bata juga menginginkan perhatian dan pengasuhan dari 

kedua orang tua mereka dengan penuh kasih sayang, akan tetapi karena 

kedua orang tua mereka sama-sama sibuk bekerja, sehingga mereka kurang 

sekali mendapatkan pengasuhan dari kedua orang tua, dan menyebabkan 

mereka banyak mempunyai kepribadian yang tidak sehat. Anak-anak ibu 

rumah tangga pekerja batu bata hanya dapat berkumpul dengan orang tua 

(ayah) jika lebaran/pada hari-hari tertentu, dan berkumpul dengan ibu hanya 

pada malam hari atau ketika ibu mereka libur bekerja membuat batu bata. 

Dari fenomena kehidupan dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja 

batu bata, yang memberikan kebebasan dalam segala bentuk kegiatan kepada 

anak-anaknya, hal ini ternyata mendatangkan dampak yang negatif, baik itu 

terhadap kepribadian anak, dan terhadap hubungan anak dengan orang tua. 

1. Terhadap kepribadian anak 

Pola pengasuhan ibu rumah tangga pekerja batu bata yang terlalu 

memberikan kebebasan dalam setiap kegiatan anak, dan menganggap apa 

yang telah dilakukan anak adalah benar, ternyata hal ini mendatangkan 

dampak yang negatif terhadap kepribadian anak, hal ini dapat ditandai 

dengan sifat anak yang mudah marah, mempunyai kebiasaan berbohong, 

kurang memiliki rasa tanggung jawab, suka membantah, senang mengganggu 

orang lain, dan lain sebagainya. 
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Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Tari 40 Tahun (wawancara 15 

September 2010): 

“Sebenarnya saya sudah memberikan kepercayaan kepada anak 

saya dalam setiap kegiatannya, akan tetapi anak saya malah tidak 

mau memanfaatkan dengan baik, dan tidak dapat bertanggung 

jawab atas kepercayaan yang sudah saya berikan”. 

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Sanir 40 (wawancara 15 

September 2010): 

“Anak saya itu kurang mau nuruti perintah saya, malah kadang suka 

berbohong, tapi kalau saya nasehati malah marah-marah, dan 

mbantah”. 

 

2. Hubungan anak dengan orang tua 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 

September 2010, dalam kenyataan yang terjadi pada kehidupan ibu rumah 

tangga pekerja batu bata sanagtlah memprihatinkan, komunikasi dalam 

kehidupan keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata sangatlah minim, 

komunikasi terjalin antar anak dengan orang tua terjalin hanya pada malam 

hari atau jika ibu rumah tangga pekerja batu bata libur kerja itupun hanya 

sebentar saja karena pada malam hari anak-anak lelah dan beristirahat, 

begitupun dengan ibu rumah tangga pekerja batu bata, sehingga dalam 

keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata tidak terjalin hubungan yang 

harmonis antar anak dengan orang tua, hal itu terjadi karena kesibukan orang 

tua bekerja. 

Hal serupa sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Sutiatun 38 Tahun 

(wawancara, 16 September 2010): 
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“Hubungan kulo kaleh anak-anak kulo niku kirang raket, amargi 

kulo kaleh anak-anak kulo jarang saget kempal, sagete kempal 

nangeng wayah dalu, nikumawon kulo mboten pati saget mituturi 

anak-anak kulo amargi kiambak’e sampun podo tilem, lan kulo 

nggeh mpun sayah kelawan sedintenan kerjo”. 

 

Dari fenomena kehidupan ibu rumah tangga pekerja batu bata di 

Desa Kalipucang kulon memanglah sangat memprihatinkan, anak-anak 

yang seusia mereka yang pada umumnya sangat membutuhkan perhatian 

dari kedua orang tuanya, akan tetapi mereka harus menerima kenyataan 

yang berbeda, kesibukan dalam bekerja yang menjadikan orang tua 

mereka memberikan kebebasan dalam segala kegiatan, akan tetapi hal itu 

tidak dimanfaatkan dengan baik, hingga akhirnya dapat berdampak negatif 

terhadap kepribadian anak, dan hubungan anak dengan orang tua. 

 

2. Hambatan yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

mengasuh anak di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara. 

 Berdasarkan observasi pada tanggal 1 Oktober 2010 hambatan 

yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak 

di Desa Kalipucang Kulon adalah sebagai berikut. 

a. Pekerjaan orang tua 

Ibu rumah tangga pekerja batu bata yang sibuk dalam bekerja 

menjadikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak menjadi sangat 

minim. Serta kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak menjadikan ibu 

rumah tangga pekerja batu bata harus bekerja membuat batu bata demi 

membantu suami mereka dalam mencukupi kebutuhan keluarga, karena jika 

mengandalkan pemberian uang dari suami maka kebutuhan dalam keluarga 
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akan tidak tercukupi. 

Ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam kesehariaannya tidak 

hanya menjalankan satu peranan saja dalam keluarga, selain harus 

menjalankan peranan domestik sebagai ibu rumah tangga, mereka juga harus 

bekerja membuat batu bata demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Pagi hari ibu rumah tangga berangkat bekerja dan sore hari ibu 

rumah tangga pekerja batu bata pulang dari sawah/tempat pembuatan batu 

bata, sampai di rumah ibu rumah tangga pekerja batu bata tidak langsung 

beristirahat akan tetapi mereka harus menyelesaikan tugas domestiknya di 

dalam rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah, dan menyiapkan 

makan malam buat keluarga, jika dirasa sudah selesai baru ibu rumah tangga 

pekerja batu bata dapat beristirahat dan berkumpul dengan anak-anak 

mereka, disaat itulah mereka dapat menjalankan peran reproduksinya dalam 

hal mengasuh anak, disisa waktu yang sangat terbatas itulah mereka 

memberikan pengasuhan terhadap anak-anaknya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 

Oktober 2010, kenyataan yang ada dalam kehidupan ibu rumah tangga 

pekerja batu bata, sangat terbatas sekali waktu yang digunakan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak, ibu rumah tangga 

pekerja batu bata hanya bisa memberikan kebebasan pada anak-anak mereka 

dalam segala hal, akan tetapi pemberian kepercayaan terhadap anak-anak 

mereka itu tidak dijalankan dengan baik, anak-anak  tidak dapat bertanggung 

jawab yang berdampak pada kepribadian anak yang tidak sehat. 
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Pekerjaan ibu rumah tangga pekerja batu bata, menyebabkan 

terbatasnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga sangatlah minim, 

pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan anak kurang efisien, sehingga 

intensitas berkumpul dengan anak relatif singkat dalam sebuah keluarga, hal 

inilah yang menjadikan salah satu penghambat dalam pengasuhan anak. 

Hampir sebagian besar ibu rumah tangga pekerja batu bata tidak bisa 

mengontrol kegiatan anak-anak mereka dengan efisien. 

Pernyataan ini dikemukakan oleh ibu Piati 37 Tahun (wawancara 1 

Oktober 2010):  

“Semenjak saya bekerja membuat batu bata, saya jadi kurang 

memperhatikan anak-anak saya dalam setiap kegiatannya, saya 

hanya bisa memberikan kebebasan pada anak-anak saya, karena 

anak-anak saya sudah besar, tapi dengan saya memberikan 

kebebasan pada anak-anak  malah mereka jadi ndableg-ndableg, dan 

suka mbangkang kalau saya perintah, kadang malah maneni kalau 

saya beri nasehat”.  

 

b. Kelompok teman sebaya 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 

Oktober 2010, dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata, anak-anak 

di sana cenderung berperilaku sama dengan teman sebayanya dibandingkan 

orang tuanya. Lingkungan teman sebaya/pergaulan anak sangat 

mempengaruhi perilakunya, dan menjadi salah satu hal yang dapat 

menghambat dalam pengasuhan anak. 

 

Berkumpul setiap hari tanpa mengenal batas waktu sudah menjadi 

suatu rutinitas bagi anak-anak ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk 
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bermain di luar rumah dengan teman sebayanya. Ibu rumah tangga pekerja 

batu bata di Desa Kalipucang Kulon dengan berbagai kesibukannya tidak 

dapat mengawasi anak dalam bermain serta bergaul dengan teman-temannya. 

Karena teman-teman disekitar anak mereka tidak semuanya 

berkepribadian yang sehat, akan tetapi ada pula sebagian teman-temannya 

yang mempunyai kepribadian yang tidak sehat, sehingga secara tidak 

langsung anak-anak akan mudah terpengaruh dan cenderung bersikap dan 

perilaku seperti temannya. 

Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh ibu Hidayah 36 Tahun 

(wawancara 1 Oktober 2010): 

“Semenjak anak-anak kulo kumpule kaleh rencang-rencange niku, 

saniki dados ndableg-ndableg, kandanane angel, kalau dolan 

mboten kenal wayah, nak kulo kandani malah dados mureng-

mureng, dadose nggeh kulo jarne mawon”. 

 

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang dialami oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak di Desa Kalipucang 

Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

 

a. Pemberian hukuman yang mendidik 

Sebagai orang tua yang bekerja di luar rumah cendrung mengalami 

kelelahan dan mudah jengkel, maka mereka lebih mudah kehilangan kontrol 

terhadap anak-anak yang dapat menimbulkan masalah, jangan pernah 

menghukum anak ketika orang tua sendiri kehilangan kontrol diri, pilih cara 

yang tepat dan mendidik untuk memberikn hukuman bagi anak agar anak 

dapat mengambil manfaat dari tindakan yang telah dilakukan orang tua 

kepada anak dan anak mau menerimanya dengan baik pula. 

Memberikan hukuman kepada anak tidaklah harus berbentuk 
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hukuman fisik, bisa berbentuk pekerjaan yang dapat melatih anak belajar 

mandiri dan mengerti akan tanggung jawab anak baik terhadap diri sendiri 

maupun untuk keluarga, seperti menghukum dengan menyuruh anak mencuci 

bajunya sendiri, membersihkan rumah, mencuci piring, dan masih banyak 

cara lain yang dapat digunakan untuk menghukum anak yang mendidik.  

Melalui memberikan nasehat kepada anak juga salah satu upaya 

yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengatasi 

hambatan mengasuh anak, adapun anak mau menerima dan melaksanakan 

akan apa yang telah dinasehatkan kepadanya, itu tergantung pada anak 

sendiri. 

Bila orang tua bisa membiasakan diri memberikan hukuman kepada 

anak yang telah melakukan kesalahan dengan cara pemberian hukuman yag 

mendidik/dengan cara-cara yang baik, maka akan dengan mudah anak-anak 

dapat menerima hukuman dan menjalankan apa yang telah dinasehatkan oleh 

orang tuanya. 

Demikian pula dengan ibu rumah tangga pekerja batu bata jika anak 

mereka ada yang melakukan kesalahan mereka sering memberikan hukuman 

kepada anak-anak mereka, agar anak mau menerima dan melakukan apa yang 

telah dinasehatkan orang tua kepada anak. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Tutik 36 Tahun salah 

satu ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon 

(wawancara 15 Oktober 2010): 
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"Kalau anak saya melakukan kesalahan saya beri nasehat, kalau 

diberi nasehat masih mbandel anak saya tak hukum biasanya tak 

suruh nyuci bajunya sendiri, kadang tak suruh beres-beres pekerjaan 

rumah”. 

 

Hal serupa ini juga sesuai yang dikatakan oleh Hasan, kelas XI, 

anak dari ibu Tutik (wawancara 15 Oktober 2010): 

“Saya disuruh mencuci baju saya sendiri, dan kadang disuruh beres-

beres pekerjaan rumah, sebagai hukuman atas kesalahan yang saya 

lakukan”. 

 

b. Pembagian waktu 

Agar hubungan orang tua dengan anak menjadi baik/harmonis 

memerlukan waktu yang memungkinkan untuk mereka dapat berkumpul 

secara fisik, tidak perlu berjam-jam, yang penting orang tua secara konsisten 

meluangkan sedikit waktu untuk bersama anak dalam setiap hari. Ketika 

orang tua bersama anak jauhkan dari gangguan dan konsentrasikan perhatian 

orang tua kepada anak, waktu adalah tonggak penyangga dalam pengasuhan 

anak yang utama, karena jika sebagai orang tua sudah tidak peduli lagi dalam 

pembagian waktu antara bekerja dan mengasuh anak, maka akan  

mengganggu dalam perkembangan kepribadian anak. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 

2010, dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata di desa Kalipucang 

Kulon, untuk mengatasi hambatan dalam mengasuh anak, ibu rumah tangga 

pekerja batu bata  di Desa Kalipucang Kulon mereka membagi waktu antara 

bekerja dan pengasuhan anak, dengan cara pembagian waktu yang seefektif 

mungkin, bekerja dilakukan pada pagi hari sampai sore hari dan malam 

harinya digunakan untuk pengasuhan anak. 
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Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Prapti 37 Tahun salah 

(wawancara 15 Oktober 2010): 

“Untuk mengatasi hambatan dalam mengasuh anak, saya membagi 

waktu antara bekerja saya dengan mengasuh anak, pada pagi sampai 

sore hari saya gunakan waktu untuk bekerja kemudian malam 

harinya saya gunakan untuk mengasuh anak, walaupun tidak bisa 

efisien tetapi paling tidak saya bisa sedikit tahu kegiatan anak saya 

dalam sehari”. 

 

Pemberian hukuman dan pembagian waktu yang dilakukan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dalam menghadapi hambatan mengasuh 

anak, jika kedua langkah tersebut tidak dapat direspon dengan baik oleh 

anak, maka ibu rumah tangga pekerja batu bata hanya bisa mendiamkan anak 

mereka, karena jika ibu rumah tangga pekerja batu bata mengerasi anak-anak 

mereka, maka anak-anak mereka akan membalas dengan kekerasan, dan 

bahkan akan memarai kembali. 

B. Pembahasan 

1. Peran ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengasuh anak di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

 

Seperti orang tua pada umumnya ibu rumah tangga pekerja batu bata 

mempunyai harapan yang kuat terhadap anak-anaknya kelak menjadi anak 

yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, memiliki tingkat pendidikan dan 

ekonomi yang lebih tinggi dari pada orang tuanya. 

Ibu rumah tangga pekerja batu bata berkeinginan dapat mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya dengan baik, akan tetapi karena tuntutan kebutuhan 

hidup sehari-hari yang menyebabkan ibu rumah tangga pekerja batu bata 

harus berperan ganda, selain menjalankan peran reproduktif dengan 
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menjalankan tugas domistiknya di dalam keluarga, ibu rumah tangga pekerja 

batu bata juga harus menjalankan peran produktif (kegiatan yang 

menghasilkan uang/upah) dengan bekerja membuat batu bata, peran produktif 

dilakukan karena tuntutan ekonomi dalam keluarga, membantu suami dalam 

mencukupi kebutuhan keluarga juga menjadi salah satu sebabnya. Sebagai 

warga masyarakat sosial selain peran reproduktif dan peran produktif ibu 

rumah tangga pekerja batu bata juga menjalankan peran sosial, kegiatan 

sosial tersebut dijalankan untuk tetap melanggengkan tali silaturahmi mereka 

dengan warga masyarakat Desa Kalipucang Kulon. 

Bentuk peran produktif ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni 

dengan bekerja menjadi buruh batu bata di tempat pemilik home industri  

batu bata di Desa Kalipucang Kulon, kegiatan ini dilakukan karena ibu rumah 

tangga pekerja batu bata ingin membantu suami mereka dalam menopang 

perekonomian keluarga. 

Bentuk peran reproduktif ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni 

dengan melakukan semua kegiatan domestik di dalam rumah, serta 

menjalankan peran kodratinya sebagai perempuan yang telah menikah. 

Kegiatan domestik ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni: mengasuh 

anak, membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci baju, masak, dan 

menyiapkan makan untuk keluarga, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk 

rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga. 

Peran kodrati ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni berkaitan 

dengan mengandung, dan melahirkan anak, peran kodrati ini tidak bisa 
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digantikan oleh siapapun, karena hanya perempuan yang bisa melakukannya. 

Dalam kenyataan kesehariannya mayoritas ibu rumah tangga pekerja batu 

bata mengasuh anak-anak mereka menggunakan pola asuh laisses fire, hal ini 

ditandai dengan jarangnya ibu rumah tangga pekerja batu bata memberikan 

nasehat, arahan, dan bimbingan kepada anak-anaknya, mereka menganggap 

anak-anak mereka sudah besar  dan sudah mengerti mana yang terbaik untuk 

dirinya. Pola asuh yang digunakan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

tersebut sesuai dengan teori Hurlock dalam (Mansur, 2007: 353) pola asuh 

laisses fire yakni cara mendidik anak secara bebas, anak dianggap sebagai 

orang dewasa dan diberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa 

saja yang dikehendaki, kontrol orang tua terhadap anak sangatlah lemah, 

orang tua jarang sekali memberikan bimbingan, teguran dan arahan pada 

anaknya, semua apa yang dilakukan oleh anak dianggap benar.  

Bentuk peran sosial ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni dengan 

melakukan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, jenis kegiatan sosial 

yang dilakukan oleh  ibu rumah tangga pekerja batu bata yakni arisan PKK, 

kondangan, yasinan, dan berjanjen. Arisan PKK dilakukan tiap satu bulan 

satu kali pada hari mingu. Kondangan dilakukan jika ada undangan hajatan 

nikah, dan sunatan, selain kondangan, mlandang juga dilakukan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata sebagai bentuk  kepedulian sosial mereka 

pada tetangganya yang sedang ada hajatan. Yasinan/kumpulan yatama 

dilakukan pada setiap malam jum’at, dan berjanjen dilakukan pada setiap 

malam senin. 
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Dari ke tiga peran yang dijalankan oleh ibu rumah tangga pekerja  batu 

bata, hal tersebut sesuai dengan teori gender dalam kerangka Harvard 

membagi peranan perempuan menjadi 3 (tiga) peran yakni: produktif, 

reproduktif, dan kemasyarakatan atau kerja sosial (Bunga Rampai Panduan 

dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional, 2004: 112). 

 

2. Hambatan yang dialami oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam 

mengasuh anak di Desa Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara. 

 

Yang menjadi hambatan dalam pengasuhan anak diantaranya yakni 

pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua menyebabkan waktu bertemu 

keluarga menjadi relatif sedikit sehingga menjadi kendala dalam memberikan 

pengasuhan anak, dengan kesibukannya orang tua tidak dapat mengontrol 

secara baik terhadap semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh anak. 

Sibuk dalam hal bekerja menyebabkan waktu untuk mengasuh anak sangatlah 

minim, orang tua hanya bisa memberikan kebebasan pada anak-anaknya 

tanpa mengontrol segala kegitan yang dilakukan oleh anak sehingga 

berdampak terhadap kepribadian anak menjadi tidak sehat, hal ini ditandai 

dengan perilaku anak-anak ibu rumah tangga pekerja batu bata yang masih 

duduk di bangku SMP dan SMA yang telah mengenal minuman keras, suka 

berbohong, merokok, dan suka membantah. Hal ini diperkuat dengan teori 

Hurlock (1978:212) pekerjaan orang tua dapat mempengaruhi keadaan 

keluarga, perasaan anak menghadapi ibu yang bekerja bergantung sebagian 

pada betapa seriusnya pekerjaan ibu mengganggu pola kehidupan keluarga, 
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bila ibu bekerja di luar rumah kesempatan untuk kehidupan sosial dan 

interaksi dengan keluarga sangatlah terbatas. 

Selain pekerjaan orang tua, teman sebaya juga memberikan pengaruh 

yang sangat besar bagi perkembangan perilaku/kepribadian anak, teman 

sebaya juga memberikan pengaruh yang negatif dalam pengasuhan anak yang 

berlangsung dalam keluarga ibu rumah tangga pekerja batu bata. 

Teman sebaya menjadi sumber kendala dalam pengasuhan anak, karena 

dari pengaruh teman itulah anak menjadi memiliki kepribadian tidak sehat, 

anak-anak ibu rumah tangga pekerja batu bata lebih dominan suka meniru 

perilaku yang mereka dapatkan dari  teman-teman sebayanya, hal ini 

diperkuat dengan teori Healy dan Browner (dalam Yusuf, 2009: 61) 

menyatakan bahwasanya anak nakal ternyata mendapat pengaruh dari teman 

sebayanya. Dan teorinya Glueck & Glueck (dalam Yusuf, 2009: 61) 

menyatakan bahwa anak nakal adalah akibat dari pengaruh anak nakal 

lainnya. 

 

3. Upaya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mengasuh anak di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

 

Pemberian hukuman yang mendidik merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata dalam mengatasi 

hambatan mengasuh anak, pemberian hukuman yang mendidik dilakukan 

dengan cara memberikan hukuman menyuruh anak mencuci pakaiannya 

sendiri, mencuci piring, dan membersihkan rumah. Hal ini dilakukan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata di Desa kalipucang Kulon, dengan tujuan 
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agar anak jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan 

lagi. 

Selain memberikan hukuman yang mendidik, ibu rumah tangga pekerja 

batu bata juga berusaha membagi waktu antara bekerja dengan mengasuh 

anak, mengasuh anak dilakukan sepulang dari kerja. Pemberian hukuman 

yang mendidik dan membagi waktu dengan efektif telah dilakukan oleh ibu 

rumah tangga pekerja batu bata dalam mengatasi hambatan mengasuh anak, 

anak mau menerima dan melaksanakan atau tidak itu tergantung pada anak-

anak ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon, jika 

tidak mau menerima dan melaksanakan maka langkah yang dilakukan ibu 

rumah tangga pekerja batu bata hanya bisa mendiamkan saja, karena jika 

menggunakan kekerasan maka dikhawatirkan anak akan melawan. 

Langkah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata ini 

sesuai dengan teorinya Daniel Amen, M.D (dalam Sukapsih, 2008: 78) 

bahwasanya pembagian waktu dan pemberian hukuman yang mendidik 

merupakan langkah yang baik dalam mendidik anak secara sehat dalam 

keluarga dengan kedua orang tua bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada tiga peran yang dijalankan oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata 

dalam kehidupan keluarga sehari-hari, tiga peran diantaranya yaitu: peran 

roduktif, peran reproduktif, dan peran sosial. Dalam mengasuh anak 

mayoritas ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, menggunakan pola pengasuhan 

laisses fire, hal ini terbukti dengan cara pemberian kebebasan kepada anak-

anak mereka dalam segala bentuk kegiatannya. 

2. Faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pengasuhan anak di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah pekerjaan 

orang tua, dan pengaruh teman sebaya. 

3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam mengasuh anak 

oleh ibu rumah tangga pekerja batu bata di Desa Kalipucang Kulon 

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah dengan cara memberikan 

hukuman yang mendidik, serta pembagian waktu yang efektif. 

 

B. Saran  

1. Orang Tua agar dapat menerapkan pola asuh yang demokratis. Dapat lebih 

memperhatikan arti penting pengasuhan dan pendidikan bagi anak, pola serta 

cara dalam mengasuh anakpun harus sesuai dengan norma moral yang 
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berlaku dalam masyarakat. Dapat lebih bijaksana dalam pembagian waktu 

antara bekerja dengan mengasuh anak, sehingga hambatan dalam pengasuhan 

anak akan dapat terhindari. 

2. Anak, seyogianya mau mentaati peraturan yang ada dalam keluarga, mau 

menerima dan melaksanakan nasehat dari orang tua, dapat membagi waktu 

antara bermain dan belajar agar tidak mudah terpengaruh terhadap teman dan 

arus globalisasi yang berkembang cukup pesat. 
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KISI-KISI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Fokus penelitian 

 

Kisi-kisi pertanyaan 

 

No 

A. Peran ibu 

rumah tangga 

pekerja batu 

bata. 

 

 

 

 

 

 

B. Mengasuh 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10 

 

1,2,3,4 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,2,3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Produktif 

Peran Reproduktif 

Peran Sosial 

Metode dalam mengasuh anak 

Hambatan dalam mengasuh anak 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam mengasuh 

anak. 
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PEDOMAN WAWANCARA I  

(INSTRUMEN) 

Identitas Responden 

Nama    : 

Umur    : 

Pendidikan : 

Pekerjaan   : 

Alamat    : 

1. Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata 

A. Peran Produktif 

1. Sejak kapan anda bekerja membuat batu bata? 

Jawab: 

2. Dimana tempat anda bekerja membuat batu bata? Pada pukul berapa 

anda berangkat dan pulang kerja? Serta berapa pendapatan anda 

perbulan? 

Jawab : 

3. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

4. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produktif, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

5. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan ekonomi di 

pasar, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

6. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 
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7. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produksi, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

8. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

9. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

10. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produksi, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

11. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Permasalahan apa 

yang dijumpai dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

 

B. Peran Reproduktif 

1. Dalam peran reproduktif kegiatan apa saja yang anda lakukan? 

Dimana tempat dan kapan waktu anda dalam mengerjakan kegiatan 

tersebut? 

Jawab: 

2. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut ? 

Jawab : 
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3. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan domestik, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

4. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan anak, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

5. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

6. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan domestik, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

7. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan anak, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

8. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

9. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan domestik, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

10. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan anak, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 
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Jawab : 

 

C. Peran Sosial. 

1. Dalam peran sosial kegiatan apa saja yang anda lakukan? Dimana 

tempat dan kapan waktu anda dalam mengerjakan kegiatan tersebut? 

Jawab: 

2. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang berkuasa? 

Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

3. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang menguasai? 

Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

4. Dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang menguasai? 

Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

 

2. Mengasuh Anak 

A. Metode Yang Digunakan Dalam Mengasuh Anak 

1. Dalam hal mengasuh anak, bagaimana cara anda dalam 

mengasuhnya? 

Jawab: 

2. Apakah anda selalu memberikan kebebasan pada anak anda dalam 

segala kegiatannya? Mengapa? 

Jawab:  

3.  Apakah anak-anak ibu tergolong anak yang dapat bertanggung jawab 

atas segala kegiatannya?  

Jawab: 

4. Apakah anak-anak ibu termasuk anak yang mau menuruti perintah 

orang tua, dan berbakti pada orang tua? 

Jawab: 
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5. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda, apakah terjalin dengan 

harmonis, atau tidak?Mengapa? 

Jawab: 

 

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Mengasuh Anak 

1. Jika orang tua yang selalu sibuk bekerja sehingga pengawasan 

terhadap anak kurang apakah hal tersebut dapat menjadikan hambatan 

dalam pengasuhan anak? Mengapa? 

Jawab: 

2. Apakah menurut anda lingkungan teman sebaya dapat mempengaruhi 

kepribadian anak anda, sehingga menjadikan hambatan anda dalam 

pengasuhan anak anda? 

Jawab: 

 

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Mengasuh Anak 

1. Tindakan apa yang anda lakukan jika anak anda melakukan 

kesalahan? 

Jawab: 

2. Solusi apa yang anda lakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

mengasuh anak? 

Jawab: 

3. Solusi apa yang anda lakukan jika upaya dalam mengatasi hambatan  

mengasuh anak tidak direspon baik oleh anak ibu? 

Jawab: 
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KISI-KISI 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Fokus penelitian 

 

Kisi-kisi pertanyaan 

 

No 

B. Peran ibu 

rumah tangga 

pekerja batu 

bata. 

 

 

 

 

 

 

B. Mengasuh 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10 

 

1,2,3,4 

 

 

1,2,3 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,2,3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Produktif 

Peran Reproduktif 

Peran Sosial 

Metode dalam mengasuh anak 

Hambatan dalam mengasuh anak 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan dalam mengasuh 

anak. 
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PEDOMAN WAWANCARA II  

(INSTRUMEN) 

Identitas Responden 

Nama    : 

Umur    : 

Pendidikan   : 

Alamat    : 

1. Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata 

A. Peran Produktif 

1. Apa pekerjaan orang tua adik? 

Jawab: 

2. Apakah adik tau dimana tempat ibu adik bekerja membuat batu bata? 

Pada pukul berapa ibu adik berangkat dan pulang kerja? Serta berapa 

pendapatan ibu adik perbulan? 

Jawab : 

3. Apakah adik tau dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

4. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produktif, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

5. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan ekonomi di pasar, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

6. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 



104 

 

 

Jawab : 

 

7. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

8. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Faktor apa 

yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

9. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

10. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang 

didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

11. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? 

Permasalahan apa yang dijumpai dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

 

B. Peran Reproduktif 

1. Apakah adik tau, dalam peran reproduktif kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh ibu adik? Dimana tempat dan kapan waktu ibu adik 

dalam mengerjakan kegiatan tersebut? 

Jawab: 

2. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

peran kodrati, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut ? 
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Jawab : 

3. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

kegiatan domestik, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

4. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

pengasuhan anak, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan 

dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

5. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

peran kodrati, siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi 

dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

6. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

kegiatan domestik, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

7. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

pengasuhan anak, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

8. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif seperti penguasaan 

peran kodrati, kegiatan domestik, dan pengasuhan anak, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

9. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif seperti penguasaan 

peran kodrati, kegiatan domestik, dan pengasuhan anak, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

10. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif seperti 

penguasaan peran kodrati, kegiatan domestik, dan pengasuhan anak, 
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siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

 

C. Peran Sosial. 

1. Apakah adik tau, dalam peran sosial kegiatan apa saja yang anda 

lakukan? Dimana tempat dan kapan waktu anda dalam mengerjakan 

kegiatan tersebut? 

Jawab: 

2. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 

yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

3. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 

yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

4. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 

yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

 

2. Mengasuh Anak 

A. Metode Yang Digunakan Dalam Mengasuh Anak 

1. Dalam hal mengasuh anak, bagaimana cara ibu adik dalam 

mengasuhnya? 

Jawab: 

2. Apakah ibu adik selalu memberikan kebebasan pada adik dalam 

segala kegiatannya? Mengapa? 

Jawab:  
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3. Bagaimana hubungan adik dengan ibu adik, apakah terjalin dengan 

harmonis, atau tidak?Mengapa? 

Jawab: 

 

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Mengasuh Anak 

1. Kegiatan apa saja yang adik lakukan sepulang dari sekoah? 

Jawab: 

2. Apakah menurut adik lingkungan teman sebaya dapat mempengaruhi 

kepribadian adik? 

Jawab: 

 

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Mengasuh Anak 

1. Tindakan apa yang  dilakukan ibu adik jika adik melakukan 

kesalahan? 

  Jawab: 

2. Apakah ibu adik pernah menghukum, atau menasehati adik ketika 

adik melakukan kesalahan? Mengapa? 

  Jawab: 

3. Menurut adik, apakah ibu adik sudah dapat membagi waktu dengan 

efektif, antara waktu untuk bekerja, dengan waktu untuk mengasuh 

adik? 

  Jawab: 
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REKAP HASIL WAWANCARA 

“PERAN IBU  RUMAH TANGGA PEKERJA BATU BATA DALAM 

MENGASUH ANAK DI DESA KALIPUCANG KULON 

KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA” 

 

Responden:  Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Di Desa Kalipucang 

Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. 

3. Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata 

A. Peran Produktif 

3. Sejak kapan anda bekerja membuat batu bata? 

Jawab: 

a. Saya bekerja membuat batu bata di tempat juragan saya bapak 

Khandik  sejak ditinggal merantau suami saya ke Jakarta sekitar 

tiga tahun yang lalu (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya bekerja membuat batu bata sudah dua tahun ini (Suti’atun 38 

Tahun) 

c. Sudah lima tahun (Maryanti 36 Tahun). 

d. Saya bekerja membuat batu bata kurang lebih satu setengah tahun 

ini (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Sekitar empat tahun ini saya buruh membuat batu bata (Prapti 37 

Tahun). 

f. Kurang lebih dua tahun, saya bekerja membuat batu bata (Tutik 36 

Tahun). 

g. Sejak suami saya bekerja merantau ke Tuban, sudah empat 

setengah tahun ini (Hidayah 36 Tahun). 

h. Baru tiga tahun (Rumi 36 Tahun). 

i. Sudah tuju tahun saya bekerja membuat batu bata (Mirah 39 

Tahun). 

j. Saya bekerja membuat batu bata sudah lima tahun (Tari 40 Tahun). 
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4. Dimana tempat anda bekerja membuat batu bata? Pada pukul berapa 

anda berangkat dan pulang kerja? Serta berapa pendapatan anda 

perbulan? 

Jawab : 

a.  Di tempat bos daya, berangkat kerja jam 05.15 pagi, dan pulang jam 

17.00 sore, pendapatan saya per bulan kadang Rp 500.000,00 tapi 

kadang bisa Rp 1.000.000,00 (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya bekerja membuat batu bata di lahan milik bos saya, berangkat 

kerja pada pagi hari, dan pulang sore, pendapatan saya tergantung 

pada berapa kali saya bias membongkar dalam satu bulan itu 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Sawah yang dijadikan lahan pembuatan batu bata, jam lima lebih 

seperempat berangkat saya, dan pulang jam lima sore, pendapatan 

saya perbulan kadang lima ratus ribu, kadang bias satu juta 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Di sawah milik bos saya, berangkat pagi, dan pulang sore. 

Pendapatan saya tiap bulan kadang cuma Rp 500.000,00 tapi 

kadang bias Rp 1.000.000,00 (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya bekerja di tempat bos saya berangkat sekitar pukul 05.15-

06.00, dan pulang kerja pukul 17.15, saya digaji bos saya tiap 

bulan antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 (Prapti 37 

Tahun). 

f. Tempat saya bekerja di sawah milik bos saya, berangkat pagi, 

pulang sore, pendapatan perbulan bias mencapai Rp 1.000.000,00 

(Tutik 36 Tahun). 

g. Saya bekerja membuat batu bata di tempat bos saya, berangkat 

saya jam 04.30 pagi, dan pulang jam 05.00 sore, pendapatan saya 

antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 per bulan (Hidayah 

36 Tahun). 

h. Saya bekerja di tempat bos saya, berangkat kerja jam 04.30 pagi, 

pulang kerja jam 17.15 sore, saya diberi upah oleh bos saya tiap 
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bulannya kadang Rp 500.000,00 kadang Rp 1.000.000,00 (Rumi 

36 Tahun). 

i. Tempat kerja saya di sawah, berangkat kerja pukul lima lebih 

seperempat pagi, pulang kerja pukul lima sore, pendapatan saya 

tiap bulan kadang Rp 500.000,00 kadang bias mencapai Rp 

1.000.000,00 (Mirah 39 Tahun). 

j. Saya bekerja di sawah milik bos saya, berangkat kerja jam lima 

pagi, pulangnya jam lima sore. Pendapatan saya setiap bulan itu 

tidak tentu, tergantung pada cuaca dan kesehatan saya, jika cuaca 

baik/tidak hujan dan dibantu anak-anak saya dalam satu bulan bisa 

menghasilkan uang upahan antara Rp 500.000,00 sampai Rp 

1.000.00,00 hal itu juga tergantung pada harga jual batu bata serta 

harga bahan baku dalam pembuatan batu bata (Tari 40 Tahun). 

3. Berapa pendapatan suami anda per bulan? 

Jawab: 

a. Suami saya pendapatannya tiap bulan Rp 2.000.000,00 (Sanir 40 

Tahun). 

b. Pendapatan suami saya per bulan tidak tentu (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Pendapatannya tiap bulan Rp 2.000.000,000 (Maryanti 36 Tahun). 

d. Suami saya pendapatannya setiap bulan tidak tentu, kadang bisa 

mencapai Rp 2.000.000,00 kadang juga bisa Rp 3.000.000,00 

(Pi’ati 37 Tahun). 

e. Pendapatan suami saya Rp 2.000.000,00 per bulan (Prapti 37 

Tahun). 

f. Pendapatan suami saya per bulan tidak tentu, kadang cuma dapat 

Rp 2.000.000,00, kadang bisa lebih, tergantung dagangannya laku 

laris atau tidak (Tutik 36 Tahun). 

g. Suami saya pendapatannya per bulan Rp 2.000.000,00 (Hidayah 

36 Tahun). 
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h. Pendapatan suami saya per bulan antara Rp 2.000.000,00, kalau 

dagangannya banyak yang terjual, penghasilannya kadang bisa 

lebih dari itu (Rumi 36 Tahun). 

i. Kalau dagangan suami saya laku laris pendapatannya per bulan 

bisa mencapai Rp 2.500.000,00 (Mirah 39 Tahun). 

j. Pendapatan suami saya per bulan bias Rp 2.000.000,00 (Tari 40 

Tahun). 

4. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

a. Suami saya yang menguasai, manfaatnya kami bisa punya rumah 

sebagai tempat tinggal kami sekelurga yang dibangun di atas tanah 

milik suami saya  (Sanir 40 Tahun). 

b. Dalam akses ini suami saya yang punya hak milik atas tanah, 

manfatnya bias dibanguni rumah (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Suami saya, dengan begitu suami saya bisa buat rumah di tanahnya 

(Maryanti 36 Tahun) 

d. Suami saya yang menguasai, karena itu milik suami saya, manfaat 

yang didapatkan yakni dengan kepemilikan tanah yang dimiliki 

oleh suami saya, bisa didirikan rumah di atasnya, yang kemudian 

dapat kami jadikan sebagai tempat tinggal keluarga kami (Pi’ati 37 

Tahun). 

e. Yang bekuasa suami saya, bisa untuk tempat tinggal kami (Prapti 

37 Tahun). 

f. Dalam akses penguasaan tanah, suami yang berkuasa. Hal ini dapat 

bermanfaat bisa didirikan rumah di atasnya, yang kemudian dapat 

kami jadikan sebagai tempat tinggal keluarga kami (Tutik 36 

Tahun). 

g. Dalam hal ini suami saya yang berkuasa, dengan begitu suami saya 

bisa buat rumah di tanahnya (Hidayah 36 Tahun). 
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h. Suami saya yang meguasai dalam akses tanah, manfaatnya dapat 

kami rasakan bersama dalam keluarga, dengan suami saya punya 

tanah bisa kami bangun rumah yang dapat kami jadian tempat 

tinggal kami sekeluarga (Rumi 36 Tahun). 

i. Yang berkuasa suami, karena itu milik suami, manfaat yang 

didapatkan adalah bisa didirikan rumah di atasnya sebagai tempat 

tinggal keluarga (Mirah 39 Tahun). 

j. Suami saya, hal ini dapat bermanfaat untuk seluruh anngota 

keluarga kami, karena dengan kepemilikan tanah suami saya, bisa 

membuat rumah di atas pekarangan tanah milik suami saya (Tari 

40 Tahun). 

4. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produktif, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

a. Dalam hal ini, kami berdua yang menguasai, manfaatnya sebagai 

capital kerja kami, sehingga kami bisa dapat pekerjaan, dan bis 

mencari nafkah untuk kehidupan keluarga (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya dan suami saya, bermanfaat untuk perekonomian keluarga 

kami (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya dan suami saya, hal ini akan bermanfaat untuk seluruh 

anggota keluarga, karena dengan hal ini kami berdua bisa bekerja 

untuk mencari nafkah keluarga kami (Maryanti 36 Tahun). 

d. Suami dan saya, manfaat yang didapatkan dari penguasaan alat-

alat produksi ini bisa sebagai kapital kami dalam bekerja (Pi’ati 37 

Tahun). 

e. Dalam hal penguasaan alat-alat produksi, saya dan suami saya 

yang berkuasa, dengan demikian kami bisa dapat pekerjaan, dan 

bisa dapat uang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidaup 

dalam keluarga kami (Prapti 37 Tahun). 
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f. Dalam hal ini saya dan suami saya yang berkuasa, hal ini akan 

bermanfaat untuk seluruh anggota keluarga, karena dengan hal ini 

kami berdua bisa bekerja untuk mencari nafkah keluarga kami 

(Tutik 36 Tahun). 

g. Suami saya dan saya, sebagai kapital kami dalam bekerja 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Suami saya dan saya yang menguasai akses alat-alat kegiatan 

produksi, manfaatnya dapat dijadikan suami saya dan saya sebagai 

kapital dalam berdagang, dan membuat batu bata, dengan begitu 

kami bisa dapat uang untuk menafkahi keluarga (Rumi 36 Tahun) 

i. Saya dan suami saya, bermanfaat untuk kapital dalam bekerja, 

sehingga saya dan suami saya bisa dapat uang dan bisa menafkahi 

keluarga saya (Mirah 39 Tahun). 

j. Yang berkuasa, saya dan suami saya. Hal ini dapat bermanfaat 

sebagai kapital dalam mencari pekerjaan (Tari 40 Tahun). 

5. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan ekonomi di 

pasar, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

a. Dalam hal ini suami saya yang mempunyai kuasa, manfaatnya 

usaha suami bisa lancar dan dapat hasil yang bisa mencukupi 

kebutuhan keluarga kami (Sanir 40 Tahun). 

b. Dalam akses penguasaan kegiatan ekonomi di pasar suami saya 

yang berkuasa, karena suami saya pedagang, manfaatnya bisa tau 

naik turunnya harga dagangan di pasar, agar tidak rugi dan bisa 

lancar dalam mencari nafkah untuk keluarga kami (Suti’atun 38 

Tahun). 

c. Yang menguasai suami saya, karena suami sebagai pedagang jadi 

harus bisa menguasai tentang harga-harga dagangan di pasar, 

bermanfaat untuk keluarga karena suami bisa mencari uang 

(Maryanti 36 Tahun). 
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d. Suami saya yang menguasai. Manfaatnya dapat dirasakan oleh 

seluruh anggota keluarga kami bisa makan, dan tercukupi 

kebutuhan hidupnya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang menguasai adalah suami saya. Hal ini dapat bermanfaat 

untuk mengetahui harga barang dagangan suami, sehingga suami 

bisa lancar dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga (Prapti 37 Tahun). 

f. Suami saya, manfaatnya bisa tau naik turunnya harga dagangan di 

pasar, agar tidak rugi dan bisa lancar dalam mencari nafkah untuk 

keluarga kami (Tutik 36 Tahun). 

g. Dalam akses penguasaan kegiatan ekonomi di pasar saumi yang 

menguasai, hal ini dapat bermanfaat untuk keluarga, kebutuhan 

makan dapat tercukupi (Hidayah 36 Tahun). 

h. Suami saya yang menguasai akses kegiatan ekonomi di pasar, 

manfaatnya suami saya bisa mengetahui harga barang yang 

diperdagangkan, supaya tidak rugi, dan bisa lancar dalam mencari 

rejeki untuk menafkahi keluarga (Rumi 36 Tahun). 

i. Suami saya, bermanfaat untuk mengetahui harga jual, sehingga 

tidak rugi dan dapat hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan 

dalam keluarga kami (Mirah 39 Tahun). 

j. Yang mengusai suami saya, bermanfaat untuk dagangan suami, 

karena  dengan demikian suami saya bisa tau harga jual barang 

dagangannya (Tari 40 Tahun). 

6. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah suami saya 

yang menguasai, faktor yang mempengaruhi karena suami sebagai 

kepala keluarga (Sanir 40 Tahun). 

b. Suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan tanah, faktornya karena suami saya sadar akan 
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tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang wajib 

memberikan kebutuhan primer dan sekunder untuk anak dan isri 

(Suti’atun 38 Tahun) 

c. Yang menguasai suami saya, tanggung jawab suami saya 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Suami saya yang menguasai, sudah menjadi kewajiban suami saya 

sebagai kepala rumah tangga (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Suami saya yang menguasai, faktor yang mempengaruhi karena 

suami saya sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga 

yang wajib memberikan sandang, pakan, dan papan untuk anak 

dan istri (Prapti 37 Tahun). 

f. Yang mempunyai kuasa adalah suami saya, faktornya karena 

suami saya sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga 

yang wajib memberikan kebutuhan primer dan sekunder untuk 

keluarganya (Tutik 36 Tahun). 

g. Suami saya yang menguasai, faktor yang mempengaruhi karena 

suami sebagai kepala keluarga (Hidayah 36 Tahun). 

h. Dalam hal akses kegiatan penguasaan tanah, suami yang 

menguasai, faktornya adalah kewajiban, dan tanggung jawab 

suami (Rumi 36 Tahun). 

i. Dalam hal penguasaan tanah, suami saya yang menguasai, hal ini 

berfaktor karena suami saya sebagai kepala rumah tangga jadi 

yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup primer 

dalam keluarga (Mirah 39 Tahun). 

j. Suami, faktor yang mempengaruhi karena suami saya sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang wajib 

memberikan sandang, pakan, dan papan untuk anak dan istri (Tari 

40 Tahun). 
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7. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produksi, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Suami saya dan saya, berfaktor ingin mencukupi kebutuhan 

keluarga (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya dan suami saya yang menguasai akses kegiatan produktif 

pada penguasaan alat-alat produksi, faktornya adalah kebutuhan 

hidup keluarga   (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya dan suami saya. Kebutuhan ekonomi (Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai saya dan suami saya. Kebutuhan hidup 

keluaraga, saya juga ingin membantu suami dalam mencukupi 

kebutuhan keluarga (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya dan suami. faktornya adalah keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi dalam keluarga, dan saya ingin membantu 

suami (Prapti 37 Tahun). 

f. Yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi saya dan suami saya, Kebutuhan ekonomi, dan 

ingin membantu suami (Tutik 36 Tahun). 

g. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat 

produksi saya dan suami saya yang menguasai, faktornya adalah 

kebutuhan hidup keluarga   dan saya ingin membantu suami saya 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya dan suami yang menguasai dalam akses kegiatan produktif 

pada penguasaan alat-alat produksi, faktornya adalah keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga (Rumi 36 

Tahun). 

i. Suami saya, dan saya yang menguasai akses dalam alat-alat 

kegiatan produksi, faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan 

ekonomi, dan karena saya ingin membantu suami dalam mencari 

nafkah (Mirah 39 Tahun). 
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j. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat 

produksi saya dan suami saya yang menguasai, faktor yang 

mempengaruhi adalah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga 

(Tari 40 Tahun). 

8. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Suami saya yang menguasai, faktornya suami ingin mencukupi 

kebutuhan ekonomi dalam keluarga (Sanir 40 Tahun). 

b. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar suami yang berkuasa, faktor yang 

mempengaruhi adalah tanggung jawab suami yang ingin 

mencukupi segala kebutuhan hidup dalam keluarga kami 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Suami, faktornya adalah ingin memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga (Maryanti 36 Tahun). 

d. Suami yang berkuasa, ingin mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarga (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang mengausai akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan perekonomian di pasar adalah suami saya, faktor yang 

mempengaruhi adalah tanggung jawab suami yang ingin 

mencukupi segala kebutuhan hidup dalam keluarga (Prapti 37 

Tahun). 

f. Yang mempunyai kuasa adalah suami saya, hal ini berfaktor kaena 

suami saya ingin mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kebutuhan 

hidup keluarga saya (Tutik 36 Tahun). 

g. Suami saya yang menguasai akses kegiatan produktif pada 

penguasaan kegiatan perekonomian di pasar, faktor yang 

mempengaruhi adalah tanggung jawab suami yang ingin 
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mencukupi segala kebutuhan hidup dalam keluarga kami (Hidayah 

36 Tahun). 

h. Yang mempunyai kuasa adalah suami saya, faktor kaena suami 

ingin mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kebutuhan hidup 

keluarga (Rumi 36 Tahun). 

i. Suami saya yang menguasai dalam kegiatan ekonomi di pasar, 

faktor yang mempengaruhinya adalah karena kebutuhan ekonomi 

dalam kehidupan keluarga kami (Mirah 39 Tahun). 

j. Suami saya yang menguasai akses kegiatan produktif pada 

penguasaan kegiatan perekonomian di pasar, berfaktor suami saya 

ingin menafkahi keluarga (Tari 40 Tahun). 

9. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Suami saya yang menguasai, permasalahan yang dihadapi adalah 

ketika kami akan membayar pajak kami pas belum punya uang 

untuk membayar (Sanir 40 Tahun). 

b. Yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah adalah suami, masalah yang dihadapi semakin mahalnya 

pajak (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah suami saya 

yang menguasai. Masalah yang dihadapi adalah kadang kami tidak 

punya uang untuk membayar pajak (Maryanti 36 Tahun). 

d. Suami yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan tanah, permasalahan yang dihadapi adalah uang (Pi’ati 

37 Tahun). 

e. Suami saya yang menguasai tanah, permasalahan yang dihadapi 

adalah ketika kami mau mbayar pajak tanah kadang pas kami tidak 

punya uang untuk membaya (Prapti 37 Tahun). 
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f. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan tanah suami saya 

yang menguasai. Masalahnya adalah patokan pajak tanah yang 

semakin naik (Tutik 36 Tahun). 

g. Yang menguasai suami saya. Masalah yang didapati adalah ketika 

akan membayar pajak kami kadang belum punya uang (Hidayah 

36 Tahun). 

h. Suami, permasalahannya adalah uang tidak ada (Rumi 36 Tahun). 

i. Suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan tanah, ada mafia pajak (Mirah 39 Tahun). 

j. Yang menguasai suami saya dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan tanah, permasalahnnya adalah kalau mau bayar pajak 

uangnya malah dikorupsi sama koruptor pajak (Tari 40 Tahun). 

10. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat produksi, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Suami saya dan saya, permasalahannya adalah pendidikan kami 

yang rendah (Sanir 40 Tahun) 

b. Saya dan suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi, masalahnya adalah 

saingan tenaga kerja sekarang banyak (Suti’atun 38 Tahun) 

c. Yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi saya dan suami saya, permasalahan yang di 

hadapi adalah pendidikan kami yang rendah (Maryanti 36 Tahun) 

d. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan alat-alat 

produksi suami saya dan saya yang menguasai, permasalahan yang 

dihadapi adalah persaingan tenaga kerja yang berpendidikan 

cukup tinggi semakin banyak (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Dalam hal penguasaan alat-alat produksi saya, dan saumi saya 

menguasai, permasalahan yang kami hadapi adalah pendidikan 

kami yang rendah (Prapti 37 Tahun) 
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f. Yang menguasaia saya dan suami saya, dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi, masalahnya adalah 

modal usaha yang sedikit, kalah dengan yang punya modal besar 

(Tutik 36 Tahun) 

g. Suami saya, dan saya yang menguasai dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi, modal usaha 

(Hidayah 36 Tahun) 

h. Saya dan suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi, permasalahannya 

adalah penddikan kami yang rendah, dan modal uang untuk 

dagang suami yang sedikit (Rumi 36 Tahun) 

i. Suami saya dan saya yang menguasai dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi,permasalahan yang 

dihadapi adalah pendidikan kami yang rendah, sekarang banyak 

saingan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, dan modal usaha 

kami yang minim (Mirah 39 Tahun) 

j. Yang menguasai saya dan suami saya dalam akses kegiatan 

produktif pada penguasaan alat-alat produksi. Masalahnya adalah 

persaingan kerja (Tari 40 Tahun) 

11. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Permasalahan apa 

yang dijumpai dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Suami saya, permasalahannya adalah modal uang dan pendidikan 

yang minim (Sanir 40 Tahun). 

b. Suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan kegiatan perekonomian di pasar, masalahnya adalah 

pasar bebas (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar, saya dan suami saya yang menguasai, 

wara laba yang menjadi masalah (Maryanti 36 Tahun). 
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d. Yang menguasai suami saya dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan kegiatan perekonomian di pasar, permasalahannya 

adalah modal usaha yang terbatas (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Dalam hal penguasaan kegiatan ekonomi di pasar, suami saya 

yang menguasai, permasalahan yang dihadapi yaitu, maraknya 

pasar bebas yang menjadikan pedagang-pedagang kecil seperti 

suami saya menjadi sepi pelanggannya (Prapti 37 Tahun) 

f. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar suami saya, masalahnya adalah pasar bebas 

(Tutik 36 Tahun) 

g. Suami saya yang menguasai dalam akses kegiatan produktif pada 

penguasaan kegiatan perekonomian di pasar, permasalahannya 

adalah banyaknya saingan dalam dagang  (Hidayah 36 Tahun) 

h. Suami saya yang menguasai, maslahnya adalah pasar bebas (Rumi 

36 Tahun) 

i. Suami, permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah 

pasar bebas (Mirah 39 Tahun) 

j. Dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan kegiatan 

perekonomian di pasar suami saya yang menguasai, permasalahan 

yang dihadapi adalah modal suami yang terbatas, dan banyaknya 

saingan yang mempunyai modal besar,a apalagi dengan adanya 

pasar bebas, semakin mematikan dagangan suami saya (Tari 40 

Tahun) 

 

B. Peran Reproduktif 

1. Dalam peran reproduktif kegiatan apa saja yang anda lakukan? 

Dimana tempat dan kapan waktu anda dalam mengerjakan kegiatan 

tersebut? 

Jawab: 
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a. Masak, nyuci, bersih-bersih rumah, mengasuh anak, dilakukan 

sebelum berangkat kerja, dan sepulang dari kerja, tempatnya di 

rumah dan sekitar lingkungan rumah (Sanir 40 Tahun). 

b. Sebelum berangkat kerja (pukul 04.30 Wib sampai selesai) di 

rumah saya masak dulu, mencuci, membersihkan rumah, 

menyiapkan makan untuk anak-anak, dan dalam hal mengasuh 

anak saya lakukan setelah saya pulang dari kerja (pukul 17.00 Wib 

sampai selesai) (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Jam setengah lima pagi sebelum berangkat kerja, dan sepulang 

dari kerja, di rumah saya bersih-bersih rumah, mencuci, 

menyiapkan makan buat anak, masak, dan mengasuh anak 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Saya di ruamah sebelum dan sepulang dari kerja melakukan 

pekerjaan rumah dulu, memasak, mencuci, dan menyiapkan 

makan untuk anak (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Sebelum berangkat kerja jam 04.00 sampai selesai di rumah saya 

bersih-bersih rumah, masak, nyuci baju, nyuci piring, dan 

menyiapkan makan untuk sarapan anak (Prapti 37 Tahun). 

f. Sebelum berangkat kerja jam 04.00 pagi sampai selesai, dan 

sepulang dari kerja jam 17.00 sampai selesai, saya di rumah 

menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti:memasak ,mencuci, 

membersihkan rumah, dan mengasuh anak (Tutik 36 Tahun). 

g. Jam 04.00 sampai selesai di rumah saya menyelesaikan pekerjaan 

rumah dulu, setelah itu baru berangkat kerja (Hidayah 36 Tahun). 

h. Di rumah sebelum berangkat kerja, dan sepulang dari kerja, saya 

mencuci piring, menyiapkan makan untuk anak (Rumi 36 Tahun). 

i. Sebelum berangkat kerja, dan sepulang dari kerja, saya 

menyelesaikan pekerjaan rumah, dan menyiapkan makan untuk 

anak, serta mengasuh anak (Mirah 39 Tahun). 

j. Biasanya di rumah kalau saya mau berangkat kerja, dan sepulang 

dari kerja, saya mencuci piring, mencuci baju, masak, 
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mempersiapkan makan buat anak, membersihkan rumah (Tari 40 

Tahun). 

2. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut ? 

Jawab : 

a. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati 

saya yang menguasai, manfaatnya kami bisa menambah keturunan 

(Sanir 40 Tahun). 

b. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati, (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan kodrati, akses ini 

bermanfaat untuk semua, dengan saya dapat melahirkan keturunan 

baru akan muncul generasi penerus keluarga dan bangsa (Maryanti 

36 Tahun). 

d. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

saya yang menguasai, manfaat yang didapatkan oleh orang lain 

menambah SDM (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang menguasai saya, bermanfaat sebagai generasi penerus 

bangsa (Prapti 37 Tahun). 

f. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati,  bermanfaat untuk generasi penerus 

bangsa (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya, sebagai generasi penerus bangsa (Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati, manfaatnya sebagai penerus cita-cita 

bangsa (Rumi 36 Tahun). 

i. Saya yang menguasai, untuk penerus bangsa (Mirah 39 Tahun). 

j. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

saya yang menguasai, manfaat saya ada yang meneruskan (Tari 40 

Tahun). 
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3. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan domestik, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

a. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan kegiatan domestik, manfaatnya anak-anak saya bisa 

nyaman di rumah dan kebutuhan makannya dapat terpenuhi  

(Sanir 40 Tahun). 

b. Yang menguasai saya, kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Dalam hal penguasaan kegiatan domestik saya yang menguasai, 

hal ini mempunyai manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak 

saya dan anggota keluarga saya, karena dengan penguasaan 

kegiatan domestik ini, segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan 

di dalam rumah dapat terjamin (Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai adalah saya, anak-anak terjamin makan, dan 

kehidupannya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan 

domestik adalah saya, pekerjaan rumah jadi beres (Prapti 37 

Tahun). 

f. Saya yang menguasai, makanan sudah tak cawesne, baju dan 

rumah sudah bersih (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan kegiatan domestik, manfaatnya anak-anak sudah 

bersih bajunya, makan sudah saya siapkan (Hidayah 36 Tahun). 

h. Yang menguasai dalam penguasaan kegiatan domestik adalah 

saya, ruangan rumah bersih, baju bersih, makan sudah siap (Rumi 

36 Tahun). 

i. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan 

domestik saya yang berkuasa, dapat bermanfaat untuk anak saya 
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dan keluarga karena rumah sudah bersih, makan sudah ada (Mirah 

39 Tahun). 

j. Saya, manfaatnya kebutuhan makan terjamin (Tari 40 Tahun). 

4. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan anak, 

siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

a. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan 

anak saya yang menguasai, manfaatnya anak saya ada yang 

menjaga (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya yang menguasai dalam penguasaan pengasuhan anak, 

manfaatnya adalah anak-anak saya dapat sehat, dan terawat 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang banyak menguasai dalam akses pengasuhan dan 

pemeliharaan anak, hal ini bermanfaat untuk anak-anaknya dan 

kelangsungan hidup keluarga (Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan pengasuhan anak saya, hal ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan kepribadian anak saya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya, manfaatnya adalah dapat memberikan ketenamgan pada 

anak saya, karena anak saya ada yang mengasuh (Prapti 37 

Tahun). 

f. Dalam akses penguasaan pengasuhan anak saya yang berkuasa, 

manfaatnya anak saya bisa terawat (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya, bermanfaat untuk perkembangan anak saya (Hidayah 36 

Tahun). 

h. Yang menguasai adalah saya, anak-anak bisa aman di rumah 

(Rumi 36 Tahun). 

i. Saya yang menguasai, anak-anak merasa aman (Mirah 39 Tahun). 
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j. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan pengasuhan anak, bermanfaat untuk perkembangan 

kepribadian anak-anak saya (Tari 40 Tahun). 

 

5. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan domestik, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Saya, faktor yang mempengaruhi adalah sudah menjadi tanggung 

jawab saya (Sanir 40 Tahun). 

b. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan kegiatan domestik, faktor yang mempengaruhi adalah 

kesadaran saya dalam kewajiban saya menjadi seorang ibu rumah 

tangga (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan kegiatan domestik saya, hal ini berfaktor kewajiban 

saya sebagai ibu rumah tangga (Maryanti 36 Tahun). 

d. Saya yang menguasai, faktornya adalah tanggung jawab saya 

sebagai ibu rumah tangga (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan kegiatan 

domestik saya yang menguasai, hal ini berfaktor karena saya ingin 

memenuhi kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga (Prapti 37 

Tahun). 

f.  Kegiatan domestik dalam keluarga saya yang menguasai, faktor 

yang mempengaruhi karena ini sudah menjadi tanggung jawab 

saya sebagai ibu rumah tangga (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya yang menguasai, sudah menjadi tanggung jawab saya 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Yang menguasai adalah saya, ingin memenuhi kewajiban saya 

(Rumi 36 Tahun). 

i. Saya, kewajiban saya (Mirah 39 Tahun). 
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j. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan kegiatan domestik adalah saya, faktornya tanggung 

jawab saya (Tari 40 Tahun). 

6. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati adalah saya, faktornya karena ini sudah 

haq saya sebagai perempuan (Sanir 40 Tahun). 

b. Dalam penguasaan peran kodrati, saya yang menguasai, karena ini 

sudah takdir dari Tuhan (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati, faktornya adalah karena peran ini 

adalah peran yang tidak dapat digantikan oleh siapa-siapa 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Saya, sudah takdir dari yang kuasa (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang menguasai adalah saya, hal ini berfaktor karena peran ini 

sudah menjadi kodrat bagi perempuan dari Tuhan (Prapti 37 

Tahun). 

f. Dalam hal penguasaan peran kodrati saya sebagai istri yang 

berkuasa, faktor yang mempengaruhi karena peran ini tidak dapat 

digantikan oleh siapapun, sudah menjadi kodrat sebagai seorang 

perempuan yang sudah menikah (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati, sedah menjadi kodrat saya (Hidayah 36 

Tahun). 

h. Yang menguasai saya dalam penguasaan peran kodrati, sudah 

kehendak Tuhan (Rumi 36 Tahun). 

i. Saya yang menjalankan, karena peran ini tidak dapat digantikan 

(Mirah 39 Tahun). 



128 

 

 

j. Saya, karena ini kodrat perempuan (Tari 40 Tahun). 

7. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan anak, 

siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Saya, kewajiban saya (Sanir 40 Tahun). 

b. Yang menguasai adalah saya dalam akses kegiatan reproduktif 

pada penguasaan pengasuhan anak, kewajiban saya  (Suti’atun 38 

Tahun). 

c. Saya yang menguasai pada penguasaan pengasuhan anak, 

faktornya adalah kesadaran saya akan tanggung jawab saya 

sebagai orang tua yang memenuhi hak anak untuk mendapatkan 

pengasuhan dari orang tua (Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai adalah saya, tanggung jawab saya sebagai orang 

tua (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya yang menguasai, faktor yang mempengaruhi adalah 

kewajiban saya sebagai orang tua terhadap pengasuhan anak 

(Prapti 37 Tahun). 

f. Dalam hal pengasuhan anak, saya yang berkuasa, faktor yang 

mempengaruhi karena ini sudah menjadi tanggung jawab, dan 

kewajiban saya sebagai seorang ibu, meskipun saya juga sibuk 

bekerja (Tutik 36 Tahun). 

g. Yang menguasai adalah saya, hak anak (Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan pengasuhan anak, faktor yang mempengaruhi adalah 

kesadaran saya akan kewajiban orang tua akan mengasuh anak 

(Rumi 36 Tahun). 

i. Saya yang menguasai, tanggung jawab saya (Mirah 39 Tahun). 

j. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan pengasuhan 

anak saya yang berkuasa, faktornya adalah kesadaran saya akan 
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tanggung jawab saya sebagai orang tua dalam mengasuh anak 

(Tari 40 Tahun). 

8. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati, 

siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Saya, usia saya yang semakin tua (Sanir 40 Tahun). 

b. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang menguasai dalam akses ini, masalah yang didapati 

adalah biaya hidup yang semakin mahal (Maryanti 36 Tahun). 

d. Dalam hal penguasaan peran kodrati saya yang menguasai, 

permasalahnnya adalah biaya hidup yang semakin mahal, usia 

saya yang sudah tua, dan kepadatan penduduk (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya, biaya hidup (Prapti 37 Tahun). 

f. Yang menguasai adalah saya, permasalahan yang saya hadapi 

adalah mahalnya biaya hidup, dan kepadatan penduduk (Tutik 36 

Tahun). 

g. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati 

adalah saya, permasalahan yang dihadapi adalah mahalnya biaya 

hidup (Hidayah 36 Tahun). 

h. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

penguasaan peran kodrati adalah saya, masalahnya adalah 

kepadatan penduduk (Rumi 36 Tahun). 

i. Saya, biaya hidup yang mahal, dan usia saya yang sudah tua 

(Mirah 39 Tahun). 

j. Dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan peran kodrati 

saya yang menguasai, permasalahannya adalah biaya hidup yang 

semkin mahal (Tari 40 Tahun). 

9. Dalam akses kegiatan reproduktif pada kegiatan domestik, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 
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Jawab : 

a. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada kegiatan 

domestik saya, permasalahannya adalah kondisi tubuh saya (Sanir 

40 Tahun). 

b. Dalam akses kegiatan reproduktif pada kegiatan domestik saya 

yang menguasai, masalah yang saya hadapi adalah kesahatan saya 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang menguasai, masalahnya adalah kondisi tubuh saya yang 

kadang sudah kelelahan (Maryanti 36 Tahun). 

d. Saya yang menguasai kegiatan domestik dalam rumah, 

permasalahan yang saya hadapi adalah kondisi tubuh saya yang 

sudah tua, dan kesehatan saya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang menguasai adalah saya, permasalahan yang saya hadapi 

adalah pekerjaan saya yang menumpuk, saya jadi kecapek’an 

(Prapti 37 Tahun). 

f. Saya, kondisi tubuh saya (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

kegiatan domestik, hal ini mendapat masalah pada keadan 

kesehatan saya yang kadang sakit karena terlalu banyak bekerja 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Dalam akses kegiatan reproduktif pada kegiatan domestik saya 

yang menguasai, masalahnya adalah kondisi tubuh saya yang 

sudah lelah karena seharian bekerja , (Rumi 36 Tahun). 

i. Saya, kesehatan saya (Mirah 39 Tahun). 

j. Yang menguasai adalah saya, yang jadi permasalahan adalah 

kondisi tubuh saya yang sudah tua, jadi cepat capek (Tari 40 

Tahun). 

10. Dalam akses kegiatan reproduktif pada pengasuhan anak, siapa yang 

menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 
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a. Dalam akses kegiatan reproduktif pada pengasuhan anak adalah 

saya, permasalahan pekerjaan, dan kepribadian anak saya (Sanir 

40 Tahun). 

b. Saya, masalah yang saya hadapi adalah anak saya suka 

mbangkang (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

pengasuhan anak, permasalahan dalam hal ini adalah kepribadian 

anak saya, dan pekerjaan saya yang tidak hanya mengasuh saya 

saja (Maryanti 36 Tahun). 

d. Dalam penguasaan pengasuhan anak, saya yang menguasai, 

permasalahan yang saya hadapi, yakni pekerjaan saya yang tidak 

hanya mengasuh anak saja, tapi saya juga harus bekerja membuat 

batu bata, sehingga waktu untuk mengasuh anak sangatlah minim 

(Pi’ati 37 Tahun). 

e. Yang menguasai saya, anak saya ndableg, kandanane angel (Prapti 

37 Tahun). 

f. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

pengasuhan anak, permasalahannya adalah kepribadian anak saya 

yang tidak sehat (Tutik 36 Tahun). 

g. Dalam akses kegiatan reproduktif pada pengasuhan anak saya, 

permasalahannya adalah anak saya yang mbandel sulit diatur 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya yang menguasai, permasalahannya adalah cuma saya yang 

mengasuh, suami bekerja merantau, dan saya juga tidak hanya 

mengasuh anak saja pekerjaan saya, saya juga bekerja, hal ini akan 

menambah beban hidup saya (Rumi 36 Tahun). 

i. Yang menguasai dalam akses kegiatan reproduktif pada 

pengasuhan anak adalah saya, masalah yang saya jumpai adalah 

pekerjaan saya yang tidak hanya mengasuh anak, sehingga saya 

harus berpaidai-pandai dalam membagi waktu (Mirah 39 Tahun). 
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j. Dalam akses kegiatan reproduktif pada pengasuhan anak, saya 

yang menguasai, masalah yang saya hadapi adalah pekerjaan saya 

yang tidak hanya mengasuh anak (Tari 40 Tahun). 

 

C. Peran Sosial. 

1. Dalam peran sosial kegiatan apa saja yang anda lakukan? Dimana 

tempat dan kapan waktu anda dalam mengerjakan kegiatan tersebut? 

Jawab: 

a. Saya ikut kegiatan PKK pada hari minggu sebulan sekali, di 

rumah petinggi saya, dan yasinan pada malam jum’at, di rumah 

yang dapat jatah kumpulan (Sanir 40 Tahun). 

b. Arisan PKK di rumah ketua PKK pada hari minggu sebulan sekali, 

dan ikut kumpulan yatama pada malam jum’at, di rumah yang 

dapat giliran kumpulan (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya ikut kumpulan berjanjen, dan yatama pada malam senen, dan 

malam jum’at, di rumah yang dapat giliran kumpulan (Maryanti 

36 Tahun). 

d. Yasinan, dan berjanjen pada malam jum’at dan malam senen, di 

tempat yang dapat giliran (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Kumpulan yatama malam jum’at, di rumah yang dapat giliran 

kumpulan (Prapti 37 Tahun). 

f. Ikut arisan PKK di tempate petinggi pada hari minggu setiap satu 

bulan sekali, ikut berjanjen pada malam senin di tempate yang 

dapat giliran kumpulan (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya ikut kumpulan PKK setiap hari minggu, kumpulan yatama/ 

yasinan pada malam jum’at, berjanjen pada malam senin, adapun 

tempatnya di rumah ketua PKK, dan yang mendapatkan giliran 

kumpulan (Hidayah 36 Tahun). 

h. Tahlilan pada malam jum’at, di rumah yang dapat giliran 

kumpulan (Rumi 36 Tahun). 
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i. Ikut arisan PKK setiap bulan sekali pada hari minggu di tempate 

bu petinggi (Mirah 39 Tahun). 

j. Saya ikut berjanjen pada malam senin, dan tahlilan pada malam 

jum’at, di rumah yang punya hajat (Tari 40 Tahun). 

2. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang berkuasa? 

Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

a. Saya, manfaatnya adalah silaturahmi kami tetap terjalin (Sanir 40 

Tahun). 

b. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan 

yang berkenaan dengan masyarakat (Suti’atun 38 Tahun). 

c. (Maryanti 36 Tahun). 

d. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan 

yang berkenaan dengan masyarakat saya yang berkuasa, 

manfaatnya mennjalin tali persaudaraan (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya yang menguasai, bermanfaat bisa saling bantu membatu 

(Prapti 37 Tahun). 

f. Yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti pada 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat adalah 

saya, manfaatnya kami semua dapat menyambung talisilaturahmi 

sebagai warga masyarakat (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya yang menguasai, dapat bermanfaat menolong sesama 

(Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti pada 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dapat 

bermanfaat menambah pahala kami (Rumi 36 Tahun). 

i. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan 

yang berkenaan dengan masyarakat saya yang menguasai, 

manfaatnya dapat menambah wawasan (Mirah 39 Tahun). 
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j. Saya menggantikan suami saya dalam kegiatan yang berkenaan 

dengan masyarakata, termasuk juga kondangan, hal ini dapat 

bermanfaat dapat menyambung tali silaturahmi kami dengan 

masyarakat (Tari 40 Tahun). 

3. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang menguasai? 

Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Saya yang menguasai, faktornya adalah menggantikan suami 

(Sanir 40 Tahun). 

b. Saya, faktor yang mempengaruhi adalah ingin menjalin 

silaturahmi (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Kalau ada kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan 

kondangan saya yang nyuluri, faktor yang mempengaruhi karena 

suami saya tidak ada di rumah, dan saya melakukan ini supaya 

silaturahmi kami tidak terputus dengan warga masyarakat Desa 

sini (Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai adalah saya, menggantikan suami dan menambah 

wawasan (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan 

yang berkenaan dengan masyarakat adalah saya, faktornya adalah 

menjalin silaturahmi (Prapti 37 Tahun). 

f. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti pada 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, 

faktornya adalah menambah wawasan (Tutik 36 Tahun). 

g. Yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti pada 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat adalah 

saya, faktornya adalah ingin menambah raketnya persaudaraan 

dalam masyarakat kami  (Hidayah 36 Tahun). 

h. Saya, menjalin silaturahmi agar tidak putus (Rumi 36 Tahun). 
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i. Saya yang menguasai, faktor yang mempengaruhi adalah ingin 

mengutuhkan tali silaturahmi dan menambah pahala (Mirah 39 

Tahun). 

j. Dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan kegiatan 

yang berkenaan dengan masyarakat saya yang menguasai, 

faktornya adalah menggantikan suami, dan menjalin silaturahmi 

(Tari 40 Tahun). 

4. Dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa yang menguasai? 

Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, 

permasalahan yang saya hadapi adalah pekerjaan saya (Sanir 40 

Tahun). 

b. Yang menguasai adalah saya dalam akses kegiatan sosial seperti 

penguasaan kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, 

permasalahannya adalah gaji saya dipotong (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan kegiatan yang 

berkenaan dengan masyarakat saya yang menguasai, masalah yang 

saya hadapi adalah gaji saya dipotong sesuai hari tidak kerja saya 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Yang menguasai dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat adalah saya, masalah 

yang saya hadapi adalah pekerjaan saya, saya harus ijin kerja, 

yang mengakibatkan gaji saya dipotong sesuai hari saya libur kerja 

(Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya yang menguasai, msalah yang saya hadapi adalah pekerjaan 

saya (Prapti 37 Tahun). 

f. Yang menguasai saya, masalah yang saya hadapi adalah gaji saya 

akan dipotong (Tutik 36 Tahun). 
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g. Saya yang menguasai, masalah yang saya hadapi adalah saya 

harus ijin kerja, dan gaji saya dipotong sebanyak berapa kali saya 

libur kerja (Hidayah 36 Tahun). 

h. Yang mengausaia adalah saya. Masalah yang didapatkan adalah 

gaji saya dipotong, karena saya ijin kerja untuk menggantikan 

suami saya dalam kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat 

(Rumi 36 Tahun). 

i. Saya yang menguasai dalam akses kegiatan yang berkenaan 

dengan masyarakat, dan kondangan, permasalahannya gaji saya 

dipotong sesuai dengan berapa banyak hari libur saya bekerja 

(Mirah 39 Tahun). 

j. Dalam akses kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan 

kondangan, saya yang menyuluri suami saya, karena suami saya 

bekerja merantau, permasalahan yang saya hadapi adalah 

pekerjaan saya (Tari 40 Tahun). 

 

4. Mengasuh Anak 

D. Metode Yang Digunakan Dalam Mengasuh Anak 

6. Dalam hal mengasuh anak, bagaimana cara anda dalam 

mengasuhnya? 

Jawab: 

a. Dalam mengasuh anak saya menggunakan cara pemberian 

kebebasan pada anak saya, karena saya sibu kerja (Sanir 40 

Tahun). 

b. Karena saya sibuk kerja, dan anak saya sudah besar, jadi 

pengasuhan anak tidak begitu saya perhatikan, saya memberikan 

kebebasan pada anak saya (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Ya meskipun saya sibuk kerja, saya juga masih memperhatikan 

anak saya, tapi anak saya tidak terlalu saya kekang, karena saya 

juga tidak ada waktu untuk mengawasi dan anak saya juga sudah 
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pada besar, jadi saya yakin apa yang dilakukan anak saya sudah 

benar (Maryanti 36 Tahun). 

d. Anak-anak saya sudah besar, saya juga sibuk kerja, jadi saya 

hanya bisa memberikan kebebasan dalam setiap kegiatan anak 

saya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Saya memberikan kebebasan pada anak saya (Prapti 37 Tahun). 

f. Saya mengasuh anak dengan cara memberikan kebebasan pada 

anak, tapi kadang kalau dia melakukan kesalahan ya saya juga 

meberikan teguran pada anak saya (Tutik 36 Tahun). 

g. Dengan memberikan kebebasan pada anak saya (Hidayah 36 

Tahun). 

h. Saya mengasuh anak dengan cara memberikan kebebasan(Rumi 

36 Tahun). 

i. Anakku takkasih kebebasan dalam kegiatan, tapi yang penting 

anak saya tidak keterlaluan (Mirah 39 Tahun). 

j. Dalam mengasuh anak, saya memberikan kebebasan kepada 

anak-anak saya, karena anak-anak saya sudah besar jadi mereka 

sudah bisa mengurus dirinya sendiri (Tari 40 Tahun). 

7. Apakah anda selalu memberikan kebebasan pada anak anda dalam 

segala kegiatannya? Mengapa? 

Jawab:  

a. Iya, karena saya sendiri sibuk kerja (Sanir 40 Tahun). 

b. Ya, anak saya sudah besar, jadi dia tau mana yang baik dan mana 

yang salah (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Saya memberikan kebabasan pada anak saya, karena saya kurang 

mengawasinya (Maryanti 36 Tahun). 

d. Karena saya sibuk bekerja, saya memberikan kebebasan pada 

anak saya (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Iya, karena saya sibuk kerja, dan jarang berkumpul dengan anak 

(Prapti 37 Tahun). 
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f. Iya, karena anak saya sudah besar, jadi dia sudah bisa memilah 

mana yang baik, dan mana yang tidak baik (Tutik 36 Tahun). 

g. Saya memberikan kebebasan pada anak saya dalam kegiatannya, 

saya sedikit memberikan nasehat pada anak, anak saya sudah 

besar jadi saya percaya kalau dia sudah tau mana yang terbaik 

untuknya (Hidayah 36 Tahun). 

h. Iya, karena saya bekerja jadi waktu untuk mengawasi anak saya 

sangatlah terbatas (Rumi 36 Tahun). 

i. Iya saya memberikan kebebasan pada anak saya, karena saya 

sibuk kerja, dan anak saya sudah besar (Mirah 39 Tahun). 

j. Karena anak saya sudah besar jadi saya memberikan kebebasan 

pada dia, dan juga saya bekerja (Tari 40 Tahun). 

8. Apakah anak-anak ibu tergolong anak yang dapat bertanggung jawab 

atas segala kegiatannya?  

Jawab: 

a. Anak saya itu kurang dapat bertanggung jawab, saya 

mempercayakan pada anak saya dalam segala hal kegiatannya, 

tapi malah dia sak penake dewe (Sanir 40 Tahun). 

b. Kurang bertanggung jawab, kalau saya beri uang untuk mbayar 

irep malah uangnya diselewengkan untuk jajan (Suti’atun 38 

Tahun). 

c. Anak saya dalam hal tanggung jawab kurang, karena saya juga 

kurang memperhatikan jadi dia hanya sesuka hatinya (Maryanti 

36 Tahun). 

d. Iya masih kyranga (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Anak saya belum bisa bertanggung jawab, kalau tak kasih 

kepercayaan malah dia seringnya menyelewengkan (Prapti 37 

Tahun). 

f. Kurang bertanggung jawab (Tutik 36 Tahun). 

g. Sudah bisa, meskipun kadang dia juga masih sering nyeleweng 

kalau tak kasih amanah (Hidayah 36 Tahun). 
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h. Dalam hal tanggung jawab anak saya belum bisa sepenuhnya, 

karena mungkin dia masih suka hura-hura (Rumi 36 Tahun). 

i. Kurang bertanggung jawab (Mirah 39 Tahun). 

j. Sebenarnya saya sudah memberikan kepercayaan kepada anak 

saya dalam setiap kegiatannya, akan tetapi anak saya malah tidak 

mau memanfaatkan dengan baik, dan tidak dapat bertanggung 

jawab atas kepercayaan yang sudah saya berikan (Tari 40 

Tahun). 

9. Apakah anak-anak ibu termasuk anak yang mau menuruti perintah 

orang tua, dan berbakti pada orang tua? 

Jawab: 

a. Anak saya itu kurang mau nuruti perintah saya, malah kadang 

suka berbohong, tapi kalau saya nasehati malah marah-marah, 

dan mbantah (Sanir 40 Tahun). 

b. Belum, kalau tak perintah malah nyengkelet anak saya itu 

(Suti’atun 38 Tahun). 

c. Anak saya belum tergolong anak yang mau menurut dan bakti 

sama orang tua, karena tidak ada yang ditakuti, bapaknya 

merantau, jadi kalau cuma saya yang menyuruh/menasehati 

malah cuma disepelekan saja (Maryanti 36 Tahun). 

d. Belum bisa, ya meskipun kadang dia mau nurut apa yang saya 

perintah dan saya nasehatkan, tapi itu harus ada imbalannya 

(Pi’ati 37 Tahun). 

e. Anak saya belum termasuk anak yang penurut, maunya menurut 

kalau ada perlunya saja (Prapti 37 Tahun). 

f. Belum, kalau anak saya ada maunya, dia baru mau menuti 

perintah saya (Tutik 36 Tahun). 

g. Belum termasuk anak yang berbakti, dan penurut, kadang kalau 

minta uang irip saja malah uangnya digunakan untuk main PS, 

dan jajan bareng teman-temane (Hidayah 36 Tahun). 

h. Belum, karena dia masih sering berbohong (Rumi 36 Tahun). 
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i. Anak saya masih sering membuat saya jengkel, dan kalau saya 

nasehati malah mbantah (Mirah 39 Tahun). 

j. Anak saya belum termasuk anak yang penurut, dan berbakti pada 

orang tua, karena dia masih sering melakukan kesalahan yang 

membuat saya itu jengkel sama anak saya (Tari 40 Tahun). 

10. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda, apakah terjalin dengan 

harmonis, atau tidak?Mengapa? 

Jawab: 

a. Saya dan anak saya itu kurang raket hubungane, karena saya 

jarang mengawasi anak, dan anak saya juga orangnya ndableg 

kandanane (Sanir 40 Tahun). 

b. Hubungan kulo kaleh anak-anak kulo niku kirang raket, amargi 

kulo kaleh anak-anak kulo jarang saget kempal, sagete kempal 

nangeng wayah dalu, nikumawon kulo mboten pati saget mituturi 

anak-anak kulo amargi kiambak’e sampun podo tilem, lan kulo 

nggeh mpun sayah kelawan sedintenan kerjo (Suti’atun 38 

Tahun). 

c. Kurang harmonis, sebenarnya saya ingin selalu berusaha 

berkomunikasi dengan baik terhadapa anak saya, tapi karena 

kepribadian anak saya yang keras menjadikan hubungan saya dan 

anak saya kurang raket (Maryanti 36 Tahun). 

d. Sebenarnya sebagai orang tua, saya tidak menginginkan saya dan 

anak saya kurang harmonis, tapi anak saya itu stiap saya ilekne 

malah nyengkelet wangsulane (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Belum bisa harmonis, karena saya dan anak saya itu kurang 

berkomunikasi (Prapti 37 Tahun). 

f. Saya dan anak saya kurang harmonis. Anak saya itu orangnya 

keras, jadi setiap saya memberikan nasehat dan arahan malah dia 

mureng-mureng (Tutik 36 Tahun). 

g. Kurang harmonis, karena kurangnya komunikasi kami (Hidayah 

36 Tahun). 
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h. Setiap hari saya bekerja, dari pagi samapai sore, jadi saya kurang 

bekomunikasi dengan anak saya, yang menyebabkan saya dan 

anak saya hubungannya kurang raket (Rumi 36 Tahun). 

i. Kurang harmonis, karena anak saya itu wataknya keras, jadi 

kalau saya ajak untuk berkominikasi dengan baik malah saya 

diece (Mirah 39 Tahun). 

j. Belum, anak saya malah sering mbantahi saya kalau takelekne 

(Tari 40 Tahun). 

 

E. Hambatan Yang Dialami Dalam Mengasuh Anak 

1. Jika orang tua yang selalu sibuk bekerja sehingga pengawasan 

terhadap anak kurang apakah hal tersebut dapat menjadikan hambatan 

dalam pengasuhan anak? Mengapa? 

Jawab: 

a. Iya, anak saya jadi angel-angel kandanane, sehingga saya juga 

menjadi kesulitan dalam memberikan bimbingan pada dia (Sanir 

40 Tahun). 

b. Ya benar, semejak anak saya kumpule dengan teman-temannya 

kepribadiannya malah jadi rusak (Suti’atun 38 Tahun). 

c. Anak saya itu sekarang pintermbantah dan nyengkelet omongane 

semenjak dia kumpul dengan teman-temannya (Maryanti 36 

Tahun). 

d. iya, karena semenjak saya bekerja membuat batu bata, saya jadi 

kurang memperhatikan anak-anak saya dalam setiap kegiatannya, 

saya hanya bisa memberikan kebebasan pada anak-anak saya, 

karena anak-anak saya sudah besar, tapi dengan saya memberikan 

kebebasan pada anak-anak  malah mereka jadi ndableg-ndableg, 

dan suka mbangkang kalau saya perintah, kadang malah maneni 

kalau saya beri nasehat (Pi’ati 37 Tahun). 
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e.  Sebenarnya iya, memang semenjak saya sibuk dengan bekerja, saya 

jarang mengawasi kegiatan anak saya dalam segala kegiatannya 

(Prapti 37 Tahun). 

f.  Iya, semenjak dia saya berikan kebebasan, perilakunya jadi berubah 

ndableg, angel kandanane (Tutik 36 Tahun). 

g.  Kesibukan saya dalam bekerja yang menjadikan anak-anak saya 

kurang tak awasi, jadinya dia malah do mrengkele (Hidayah 36 

Tahun). 

h.  Iya, karena sekarang dia jadi suka melawan, dan sering mbolos 

sekolah, saya juga pernah dipanggil guru ke sekolah karena anak 

saya sering mbolos (Rumi 36 Tahun). 

i.   iya, semenjak anak saya kumpul dengan temannya, kalau main 

tidak kenal waktu, setiap minta sesuatu harus segera dituruti nggak 

keno dipenggak (Mirah 39 Tahun). 

j.   Iya, tapi mau gimana lagi, lawong kami juga butuh makan, jadi 

saya hanya bisa memberikan kebebasan pada anak-anak saya, 

karena saya juga sibuk dengan bekerja demi membantu suami saya 

dalam menafkahi keluarga (Tari 40 Tahun). 

2. Apakah menurut anda lingkungan teman sebaya dapat mempengaruhi 

kepribadian anak anda, sehingga menjadikan hambatan anda dalam 

pengasuhan anak anda? 

Jawab: 

a.  Menurut saya iya, karena semenjak dia kumpulnya dengan teman-

temane dia itu dadi ndableg, kandanane angel (Sanir 40 Tahun). 

b.  Iya, sakwene anakku kumpulnya sama teman-temane, kandanane 

angel, nak dolan ora reti wayah (Suti’atun 38 Tahun). 

c.  Menurut saya iya, karena sekarang anak saya jadi suka berbohong, 

uang irep kadang malah dibuat jajan (Maryanti 36 Tahun). 

d.  Iya, dulu waktu anak saya kumpulnya tidak sama teman-temane itu 

kalau dinasehati manot, kalau diperintah mau melaksanakan, tapi 
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sekarang sudah berubah, semenjak dia kumpulnya dengan teman-

teman sakumurane (Pi’ati 37 Tahun). 

e.  Teamannya itu memang sangat mempengaruhi anak saya, dulu 

waktu anak saya kumpule tidak sama teman-teman sakumurane itu, 

dia termasuk anak yang penurut (Prapti 37 Tahun). 

f. Iya, karena semenjak anak saya kumpule sama teman-temane 

kepribadiannya jadi nakal (Tutik 36 Tahun). 

g.  Iya, karena semenjak anak-anak kulo kumpule kaleh rencang-

rencange niku, saniki dados ndableg-ndableg, kandanane angel, 

kalau dolan mboten kenal wayah, nak kulo kandani malah dados 

mureng-mureng, dadose nggeh kulo jarne mawon (Hidayah 36 

Tahun). 

h. Iya, karena semenjak anak saya itu kumpule sama teman-temane 

perilakunya jadi berubah ndableg (Rumi 36 Tahun). 

i.  Iya, semenjak anak saya kumpulnya dengan teman-temannya, dia 

jadi tidak kenal wayah, kalau dinasehati malah mbantah (Mirah 39 

Tahun). 

j.  Menurut saya iya, karena anak saya semenjak dia dolane sama 

teman-temane, anak saya jadi angel kandanane (Tari 40 Tahun). 

 

F. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Mengasuh Anak 

1. Tindakan apa yang anda lakukan jika anak anda melakukan 

kesalahan? 

Jawab: 

a.   Biasanya anak saya kalau dia melakukan kesalahan, dia tak hukum 

dengan cara dia mencuci bajunya sendiri, supaya dia jera (Sanir 40 

Tahun). 

b.  Kalau anak saya melakukan keasalahan dia tak nasehati, tapi kalau 

sudah tak nasehati dia masih saja mbandel, dia tak suruh 

membersihkan rumah (Suti’atun 38 Tahun). 
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c.  Kalau anak saya melakukan kesalahan, biasanya dia saya hukum 

tak suruh mencuci bajunya sendiri, hal ini saya lakukan agar dia 

mau bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya 

(Maryanti 36 Tahun). 

d. Biasanya saya beri hukuman mencuci piring, mencuci bajunya 

sendiri (Pi’ati 37 Tahun). 

e. Kalau anak saya melakukan kesalahan saya beri dia hukuman, agar 

dia tidak melakukan kesalahannya lagi (Prapti 37 Tahun). 

f.  Kalau anak saya melakukan kesalahan saya beri nasehat, kalau 

diberi nasehat masih mbandel anak saya tak hukum biasanya tak 

suruh nyuci bajunya sendiri, kadang tak suruh beres-beres 

pekerjaan rumah (Tutik 36 Tahun). 

g.  Saya biasanya kalau anak melakukan kesalahan tak beri nasehat 

dulu, kalau masih saja ngengkel dia tak hukum, dengan cara dia 

saya suruh mencuci bajunya sendiri (Hidayah 36 Tahun). 

h.  Biasanya kalau anak saya nakal, dia saya beri hukuman, dengan 

cara saya suruh anak saya membersihkan rumah, hal ini saya 

lakukanuntuk memberi pelajaran saya kepada anak saya agar dia 

mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan (Rumi 36 Tahun). 

i.  Saya suruh anak saya mencuci bajunya sendiri kalau dia melakukan 

kesalahan, ini sebagai hukuman untuk kesalahannya (Mirah 39 

Tahun). 

j.  Kalau anak saya melakukan kesalahan biasanya saya suruh dia 

mencuci bajunya sendiri (Tari 40 Tahun). 

2. Solusi apa yang anda lakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

mengasuh anak? 

Jawab: 

a.  Selain saya beri hukuman, saya juga membagi waktu antara bekerja 

dengan mengasuh anak saya sebagai solusinya (Sanir 40 Tahun). 

b. Membagi waktu yang efektif antara bekerja dengan mengasuh anak 

(Suti’atun 38 Tahun). 
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c.  Saya akan membagi waktu antara anak, dengan kerja saya 

(Maryanti 36 Tahun). 

d.  Dalam mengatasi hambatan dalam mengasuh anak, saya membagi 

waktu anatara bekerja dengan mengasuh anak (Pi’ati 37 Tahun). 

e.  Untuk mengatasi hambatan dalam mengasuh anak, saya membagi 

waktu antara bekerja saya dengan mengasuh anak, pada pagi 

sampai sore hari saya gunakan waktu untuk bekerja kemudian 

malam harinya saya gunakan untuk mengasuh anak, walaupun 

tidak bisa efisien tetapi paling tidak saya bisa sedikit tahu kegiatan 

anak saya dalam sehari (Prapti 37 Tahun). 

f.   Dalam mengatasi hambatan dalam mengasuh anak, saya membagi 

waktu saya antara mengasuh anak dengan pekerjaan saya, 

walaupun tidak se efektif mungkin (Tutik 36 Tahun). 

g.  Saya membagi waktu anatara pekerjaan dengan pengasuhan anak 

saya, sebagai cara yang dilakukan dalam mengasuh anak, agar saya 

sedikit tau tentang perkembangan anak saya (Hidayah 36 Tahun). 

h.  Membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh anak dengan se 

efekti mungkin, meskipun hanya sebentar saja, saya akan 

melakukan dalam pengasuhan anak, agar saya bisa tau tentang 

perkembangan anak saya (Rumi 36 Tahun). 

i.   Selain memberi hukuman, pembagian waktu yang se efektif 

mungkin saya lakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

mengasuh anak, agar saya sedikit tau tentang perkembangan 

perilaku anak saya (Mirah 39 Tahun). 

j.  Solusi yang saya lakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

mengasuh anak, saya membegi waktu saya antara bekerja dengan 

mengasuh anak (Tari 40 Tahun). 

3. Solusi apa yang anda lakukan jika upaya dalam mengatasi hambatan  

mengasuh anak tidak direspon baik oleh anak ibu? 

Jawab: 
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a.  Tak diamkan saja, kalau saya kerasi malah nglawan (Sanir 40 

Tahun). 

b. Saya hanya bisa menangis batin, mau gimana lagi sudah tak rewangi 

capek capek kerja masih ngurus anak, ngurus rumah kok malah 

dipaido anak (Suti’atun 38 Tahun). 

c.  Kalau aku kadung jengkel ya tak jewer kupinge sama tak unek-

unekne (Maryanti 36 Tahun). 

d.  Paling kalau bapaknya pulang saya suruh nasehati anak-anak, 

supaya mau nurut, nggak ndableg lagi (Pi’ati 37 Tahun). 

e.  Biasanya tak tambah hukumannya, kadang malah tidak saya kasih 

uang jajannya ben kapok (Prapti 37 Tahun). 

f.   Saya biarkan saja dari pada nanti anak saya malah melawan (Tutik 

36 Tahun). 

g.  Tak jarne wae lah sak karepe dewe, nak wes kadung mangkel atiku 

(Hidayah 36 Tahun). 

h.  Kalau tetep nggak mempan ya tak pisoi anakku  (Rumi 36 Tahun). 

i.   Cuma saya diamkan sampai dia sadar sendiri, la namanya saja anak 

mau diapakan lagi, dikerasi tambah berani, didiamkan tambah 

nggak rumongso (Mirah 39 Tahun). 

j.  Tak adukan pada bapaknya kalau pas bapaknya pulang dari 

merantau (Tari 40 Tahun). 
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REKAP HASIL WAWANCARA 

“PERAN IBU  RUMAH TANGGA PEKERJA BATU BATA DALAM 

MENGASUH ANAK DI DESA KALIPUCANG KULON 

KECAMATAN WELAHAN KABUPATEN JEPARA” 

 

 Responden: Anak Dari Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata Di Desa 

Kalipucang Kulon Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara 

5. Peran Ibu Rumah Tangga Pekerja Batu Bata 

A. Peran Produktif 

12. Apa pekerjaan ibu adik? 

Jawab: 

a. Ibu saya bekerja membuat batu bata (Fais, siswa kelas X, anak dari 

ibu  sanir). 

b. Pekerjaan ibu saya adalah membuat batu bata (Ja’faruddin, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Ibu saya bekerja sebagai pembuat batu bata (Rizal, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Maryanti). 

d. Buruh batu bata (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Bekerja sebagai pembuat batu bata (Toyib, siswa kelas VIII, anak 

dari ibu Prapti). 

f. Pekerjaan ibu saya pembuat batu bata (Hasan, siswa kelas XI , 

anak dari ibu Tutik). 

g. Ibu saya pekerjaannya buruh batau bata (Zainal, siswa kelas IX, 

anak dari ibu Hidayah). 

h. Pekerjaan ibu sebagai buruh batu bata (Danang, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Rumi). 

i. Sebagai pekerja batu bata (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Pekerjaannya membuat batu bata (Broto, kelas XII, anak dari ibu 

Tari). 
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13. Apakah adik tau dimana tempat ibu adik bekerja membuat batu bata? 

Pada pukul berapa ibu adik berangkat dan pulang kerja? Serta berapa 

pendapatan ibu adik perbulan? 

Jawab : 

a.  Tau, ibu bekerja tempatnya di sawah milik bos batu bata. 

Berangkatnya pagi, dan pulangnya sore. Pendapatannya perbulan 

antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 (Fais, siswa kelas 

X, anak dari ibu  sanir). 

b.  Iya tau, di pekarangan rumah milik bos batu bata. Pagi 

berangkatnya, pulangnya sore. Pendapatannya kurang tau saya 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c.   Tau, di area pembuatan batu bata milik bosnya. Berangkat pagi, 

pulangnya sore. Tidak tau berapa pendapatannya perbulan (Rizal, 

siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau, di tempat bosnya. Berangkatnya jan setengah enam pagi, dan 

pulangnya jam lima sore. Pendapatanya kira-kira Rp 500.000,00 

sampai Rp 1.000.000,00 perbulannya (Dayat, siswa kelas XI, anak 

dari ibu Pi’ati).  

e.  Iya tau, Ibu bekerja di tempat pembuatan batu bata milik bosnya. 

Jam lima lebih seperempat pagi berangkatnya, dan pulang jam lima 

sore. Pendapatannya tidak tentu, kadang bisa Rp 1.000.000,00, 

kadang ya cuma Rp 500.000,00 per bulan (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f.   Iya tau, di persawahan milik bosnya. Berangkatnya pagi, dan 

pulangnya sore. Kurang tau berapa pendapatan ibu saya tiap bulan 

(Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

h.   Tau, di tempat bosnya. Pukul 05.15 Wib berangkatnya, dan pulang 

pukul 17.00 Wib. Pendapatannya per bulan tidak menentu 

(Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 
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i. Iya tau, di sawah milike bose. Barangkate pagi, pulange sore. 

Pendapatannya saya tidak tau (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j.  Iya tau, di lahan milik bos batu bata. Berangkat pagi, pulang sore. 

Pendapatan ibu per bulan itu tergantung ibu bisa mbongkar berapa 

kali, biasanyan antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 

(Broto, siswa kelas XII, anak dari ibu Tari). 

14. Apakah adik tau dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang berkuasa, bapak, atau ibu adik? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Tau, bapak. Manfaatnya tanah bapak bisa dibanguni rumah sebagai 

tempat tinggal kami (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Iya tau, bapak. Bisa di banguni rumah untuk tempat tinggal kami 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tidak tau. Manfaatnya saya juga tidak tau (Rizal, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau, yang punya bapak saya. Manfaatnya bisa sebagai tempat 

tinggal keluarga kami, karena bisa dibanguni rumah (Dayat, siswa 

kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Iya tau, bapak saya. Dapat dibanguni rumah sebagai tempat tinggal 

kami (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Iya tau, yang punya bapak saya. Manfaatnya bisa didirikan rumah 

sebagai tempat tinggal (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Iya tau, bapak. Dapat dibangun rumah untuk keluarga (Zainal, 

siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Saya tau, bapak saya. Untuk dibanguni rumah (Danang, siswa 

kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Tidak tau saya. Manfaatnya juga tidak tau (Agus, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Mirah). 
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j. Iya tau, yang punya bapak saya, jadi yang berkuasa bapak saya, 

manfaatnya bisa dijadikan tempat tinggal kami, karena bapak bisa 

membuat rumah dipekarangan tanah milik bapak (Broto, kelas XII, 

anak dari ibu Tari). 

15. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produktif, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  iya tau, bapak dan ibu saya. Manfaatnya bisa untuk kapital kedua 

orang tua saya dalam mencari uang (Fais, siswa kelas X, anak dari 

ibu  sanir). 

b. Tau, kedua orang tua saya. Bisa sebagai modal usaha bekerja 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tidak tau. Manfaatnya saya tidak tau (Rizal, siswa kelas VII, anak 

dari ibu Maryanti). 

d. Tau, ibu dan bapak. Sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan 

untuk ibu dan bapak saya (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu 

Pi’ati). 

e. Saya tau, bapak, dan ibu. Manfaatnya bapak dan ibu bisa kerja 

(Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Tari). 

f. Tau, kedua orangtua saya. Bermanfaat untuk bapak dan ibu bisa 

mencarikan nafkah keluarga (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Prapti). 

g. Tau, bapak, dan ibu. Manfaatnya ibu dan bapak bisa dapat 

pekerjaan (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Iya saya tau, bapak dan ibu saya. Bermanfaat untuk keluarga saya, 

karena bapak dan ibu bisa cari uang (Danang, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Rumi). 

i. Tidak tau saya. Manfaatnya saya tidak tau (Agus, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Mirah). 
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j. Tau. Bapak dan ibu. Bermanfaat untuk seluruh anggota keluarga 

saya, karena bapak ibu bisa bekerja dan mendapatkan uang untuk 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya (Broto, kelas XII, anak 

dari ibu Tari). 

16. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan ekonomi di pasar, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

a.  Tau, bapak saya. Manfaatnya bapak saya bisa mengatahui harga 

barang dagangannya di pasar (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  

sanir). 

b. Iya tau, yang mengatahui bapak. Bapak bisa tau harga jual barang 

yang didagangkan di pasar, (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari 

ibu Suti’atun). 

c. Tidak tau. Saya juga tidak tau apa manfaatnya (Rizal, siswa kelas 

VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya saya tau, bapak. Untuk mengetahui harga barang dagangannya 

(Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Iya tau, bapak saya. Manfaatnya bapak saya bisa lancar 

berdagangnya, dan uang saku saya juga lancar (Toyib, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Iya tau, bapak saya. Manfaatnya saya bisa merasakan senagn 

karena bapak bekerjanya bisa lancar jadi kebutuhan hidup keluarga 

saya dapat terpenuhi (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, bapak. Bapak lancar kerjanya, uang saku saya juga lancar 

(Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, bapak saya. Bermanfaat untuk keluarga, karena bapak bisa 

lancar kerjanya (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Saya tau, bapak saya. Bermanfaat bapak bisa kerja, dan uang untuk 

saya juga ada (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 
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j. Iya saya tau, bapak saya. Dengan penguasaan kegiatan ekonomi 

dipasar, bapak bisa lebih menguasai harga barang dagangannya, 

dengan begitu bapak lancar kerjanya, sehingga kebutuhan keluarga 

kami dapat tercukupi (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

17. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Iya tau, bapak. Faktonya karena bapak sebagai kepala rumah 

tangga, jadi wajib menurut saya memiliki tanah untuk dibanguni 

rumah sebagai tempat tinggal keluarga (Fais, siswa kelas X, anak 

dari ibu  sanir). 

b.  Iya tau, bapak. Kewajiban bapak sebagai suami (Ja’faruddin, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, bapak. Aktornya karena bapak bertanggung jawab terhadap 

keluarga (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau saya, bapak saya. Karena bapak ingin meindungi keluarga 

(Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Saya tau, bapak saya, faktornya adalah bapak bertanggung jawab 

terhadap saya, dan ibu saya (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Prapti). 

f. Iya saya tau, bapak saya. Faktornya adalah tanggung jawab bapak 

sebagai suami (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Iya tau, bapak. Karena bapak sebagai suami (Zainal, siswa kelas 

IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, bapak. Faktornya saya tidak tau (Danang, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Rumi). 

i. Tidak tau, faktornya juga tidak tau (Agus, siswa kelas VII, anak 

dari ibu Mirah). 

j. Tau, bapak. Karena sebagai suami bapak bertanggung jawab 

terhadap anak dan istri untuk mencukupi kebutuhan primer, dengan 
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bapak punya tanah bapak bisa bangun rumah sebagai tempat 

tinggal kami (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

18. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Saya tau, bapak, dan ibu saya. Faktornya karena kebutuhan hidup 

(Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Tau, orang tua saya. Faktornya karena kebutuhan hidup keluarga 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Iya saya tau, bapak dan ibu. Demi mencukupi kebutuhan keluarga 

(Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya tau, bapak dan ibu. Faktornya karena kebutuhan hidup (Dayat, 

siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, ibu dan bapak saya. Karena kebutuhan (Toyib, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, orang tua saya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

hidup keluarga (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Saya tau, ibu dan bapak. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

ekonomi (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, bapak dan ibu. Faktor yang mempengaruhi mungkin karena 

kebutuhan hidup keluarga (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Rumi). 

i. Tidak tau saya, faktornya juga tidak tau (Agus, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Mirah). 

j. Tau, bapak dan ibu. Demi kelangsungan hidup anggota keluarga 

(Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

19. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? Faktor apa 

yang mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 
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a. Iya saya tau, bapak kalau tidak salah, soalnya bapak yang dagang 

jadi yang tau tentang harga jual dagangan bapak, faktornya ya 

karena bapak jualan (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Tau, bapak. Faktornya untuk mengetahui harga barang 

dagangannya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau saya, bapak. Faktornya demi mencukupi kebutuhan ekonomi 

keluarga (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya tau, bapak saya. Karena kebutuhan ekonomi (Dayat, siswa 

kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, bapak. Tidak tau faktornya (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Prapti). 

f. Tau, bapak saya. Demi tercapainya kebutuhan ekonomi keluarga 

(Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Saya kurang tau apa faktornya, tapi sepertinya yang menguasai 

bapak, karena bapak jualan (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Saya tau, yang menguasai bapak saya. Yang mempengaruhi ya 

mungkin kebutuhan ekonomi (Danang, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Rumi). 

i. Saya sedikit tau, paling bapak saya, karena bapak jadi pedagang 

(Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Iya tau, bapak saya. Faktor yang mempengaruhi adalah demi 

mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, karena bapak 

sebagai suami yang bertanggung jawab atas anak, dan istrinya 

(Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

20. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

tanah, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam 

kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Iya, bapak. Permasalahannya adalah uang (Fais, siswa kelas X, 

anak dari ibu  sanir). 
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b. Iya tau saya, bapak. Masalahnya kalau kadang pas tanggal mbayar 

kadang bapak belum ngirim uang, yang menjadikan kesulitan kami 

untuk membayarnya, ibu juga kadang pas tidak punya uang 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Bapak saya, masalahnya saya kurang tau (Rizal, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya tau, bapak. Permasalahannya adalah uang, kalu lagi ngepasi 

bapak, dan ibu krisis (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Permasalahannya saya tidak tau, yang menguasai bapak (Toyib, 

siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, bapak saya. Uang yang jadi kendala (Hasan, siswa kelas 

XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Iya saya tau, yang menguasai adalah bapak, permasalahannya yaitu 

uang untuk membayar (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Ya tau, bapak, tapi tidak tau apa permasalahannya (Danang, siswa 

kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Tidak tau semua (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Iya saya tau, bapak saya, permasalahan yang dihadapi yakni ketika 

akan membayar pajak, kadang pas bapak, dan ibu sedang dalam 

keadaaan tidak punya uang (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

21. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

alat-alat produksi, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang 

didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Tau, orang tua saya. Permasalahan yang didapati, mungkin karena 

pendidikan orang tua kami yang masih rendah, sekarangkan 

banyak orang pandai (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Saya tau, bapak dan ibu, permasalahannya pendidikan bapak dan 

ibu (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 
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c. Iya tau, bapak dan ibu, permasalahnya saya tidak tau (Rizal, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya saya tau, orang tua saya, permasalahan yang didapati 

persaingan tenaga kerja yang terdidik semakin banyak, sedangkan 

bapak ibu Cuma lulusan SD (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu 

Pi’ati). 

e. Tau, bapak dan ibu. Permasalahannya karena pendidikan mereka 

yang rendah (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Ya, orang tua saya, permasalahannya karena bapak, dan ibu Cuma 

lulusan SD jadi wawasan pengetahuan hanya terbatas (Hasan, 

siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Iya tau, bapak dan ibu, permasalahannya karena pendidikan 

mereka, sekarangkan sudah banyak tenaga kerja yang 

berpendidikan cukup tinggi, yang berwawasan luas, menjadi 

saingan bapak, ibu dalam kerja (Zainal, siswa kelas IX, anak dari 

ibu Hidayah). 

h. Iya saya tau, ke dua orang tua saya, permasalahan yang dihadapi 

saya kurang tau (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Iya tau, bapak, dan ibu, tapi saya tidak tau permasalahan yang 

dihadapi (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Tau, bapak, dan ibu saya, permasalahannya pendidikan bapak, dan 

ibu saya yang hanya sampai SD saja, jadi wawasannya juga hanya 

terbatas (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

22. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan produktif pada penguasaan 

kegiatan perekonomian di pasar, siapa yang menguasai? 

Permasalahan apa yang dijumpai dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Iya tau, bapak. Permasalahannya sekarang banyaknya waralaba 

(Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Saya tua, yang menguasai bapak. Pasar bebas (Ja’faruddin, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 
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c. Tidak tau, permasalahan yang dihadapi juga tidak tau saya (Rizal, 

siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Ya tau, bapak, pasar bebas (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu 

Pi’ati). 

e. Iya saya tau, yang berkuasa bapak karena bapak jualan, kalau 

permasalahannya saya kurang tau (Toyib, siswa kelas VIII, anak 

dari ibu Prapti). 

f. Ya tau, bapak. Pasar bebas (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Tau, bapak saya, harga barang dagangan yang tidak setabil (Zainal, 

siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Saya tau, bapak saya, tidak tau saya permasalahannya (Danang, 

siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ya, bapak, pasar bebas (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Iya, bapak, adanya pasar bebas, dan modal bapak yang hanya pas-

pasan, sehingga sering dikalahkan dengan para pemodal usaha 

besar (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

 

 

 

B. Peran Reproduktif 

1. Apakah adik tau, dalam peran reproduktif kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh ibu adik? Dimana tempat dan kapan waktu ibu adik 

dalam mengerjakan kegiatan tersebut? 

Jawab: 

a. Tau, masak, mencuci, membersihkan rumah. Tempatnya di rumah, 

biasanya dilakukan sebelum ibu berangkat kerja (Fais, siswa kelas 

X, anak dari ibu  sanir). 
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b. Iya, beres-beres pekerjaan rumah, tempatnya di rumah, dikerjakan 

sebelum berangkat, dan sepulang dari kerja (Ja’faruddin, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, masak, menyapu, tempatnya di rumah, dikerjakan kalau mau 

berangkat kerja, dan pulang dari kerja (Rizal, siswa kelas VII, anak 

dari ibu Maryanti). 

d. Ya tau, mencuci baju, mencuci piring, menyapu, masak. 

Tempatnya di rumah, waktunya habis shalat subuh (Dayat, siswa 

kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, mengerjakan semua pekerjaan rumah, di rumah tempatnya, 

waktunya sebelum berangkat kerja (Toyib, siswa kelas VIII, anak 

dari ibu Prapti). 

f. Iya tau, di rumah sebelum ibu berangkat kerja memasak, 

menyiapkan makan dulu untuk keluarga (Hasan, siswa kelas XI , 

anak dari ibu Tutik). 

g. Ya saya tau, sebelum berangkat kerja ibu di rumah masak, 

mencuci, dan menyiapkan makan untuk keluarga (Zainal, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Ya tau, beres-beres rumah, tempatnya di rumah, dikerjakan 

sebelum berangkat kerja (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Rumi). 

i. Tau, mengasuh anak, memasak, mencuci. Tempat di rumah, 

waktunya kalau mau berangkat kerja (Agus, siswa kelas VII, anak 

dari ibu Mirah). 

j. Iya tau, menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dan menyiapkan 

makan untuk keluarga, mengasuh kami, waktu untuk mengerjakan 

setiap sebelum beangkat, dan sepulang dari kerja, tempatnya di 

rumah (Broto, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

2. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

peran kodrati, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari 

kegiatan tersebut ? 
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Jawab : 

a.  Iya tau, ibu, bisa ada saya, dan adik saya (Fais, siswa kelas X, anak 

dari ibu  sanir). 

b. Ya saya tau, ibu saya, manfaatnya keluarga saya bertambah 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Saya tau, ibu, ibu bisa punya anak lagi (Rizal, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Maryanti). 

d. Ya tau, ibu saya, punya saudara lagi (Dayat, siswa kelas XI, anak 

dari ibu Pi’ati). 

e. Tau saya, ibu. Punya kakak (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Prapti). 

f. Tau, ibu saya. Manfaatnya ibu bisa melahirkan jadi dapat 

menambah keturunan (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Ya saya tau, yang menguasai ibu saya, karena yang hanya bisa 

melahirkan ibu, manfaatnya bisa menambah anak (Zainal, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, ibu, tambah keturunan (Danang, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Rumi). 

i. Ya, ibu, punya kakak (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya, manfaatnya dapat menambah generasi penerus 

orang tua saya (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

3. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

kegiatan domestik, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Tau, ibu saya, kebutuhan makan terpenuhi, baju saya juga 

dicucikan, rumah jadi bersih (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  

sanir). 

b. Ya saya tau, yang melakukan ibu, manfaatnya semua urusan dalam 

rumah dapat beres (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Suti’atun). 
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c. Ya tau, ibu, rumah jadi bersih, makanan sudah ada, saya tidak usah 

mencuci baju saya sendiri (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Maryanti). 

d. Tau, ibu, keperluan yang berkaitan dengan perut dapat terpenuhi, 

rumah dan baju bersih (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, ibu saya. Bermanfaat seluruh kebutuhan dalam rumah 

tercukupi (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Ya, ibu saya, manfaatnya anak-anak ibu terawat, rumah juga bersih 

meskipun ibu sibuk bekerja (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Ya saya tau, ibu saya, kebutuhan keluarga terpenuhi (Zainal, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, ibu, saya tidak usah repot masak, nyuci, bersih-bersih rumah 

(Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ya tau, ibu. Mau makan sudah ada, baju sudah dicucikan (Agus, 

siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Saya tau, yang mengerjakan ibu, biasanya sebelum berangkat 

kerja, manfaatnya banyak sekali, kebutuhan makan anak terpenuhi, 

baju sudah bersih, rumah juga jadi bersih (Broto Tahun, kelas XII, 

anak dari ibu Tari). 

4. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

pengasuhan anak, siapa yang berkuasa? Manfaat apa yang 

didapatkan dari kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Ya, ibu, saya ada yang melindungi (Fais, siswa kelas X, anak dari 

ibu  sanir). 

b. Ibu saya, manfaatnya saya ada yang menasehati (Ja’faruddin, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Ya tau, ibu, saya bisa besar (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Maryanti). 
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d. Ya saya tau, ibu, semua anak ibu ada yang menjaga, meskipun ibu 

sibuk kerja (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, ibu, anak ibu bisa terawat meskipun waktu ibu untuk 

mengasuh kami hanya terbatas (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Prapti). 

f. Tau, ibu saya, dapat bermanfaat untuk anak ibu dapat tumbuh 

dengan sehat (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Ya yau, ibu saya, ada yang melindungi (Zainal, siswa kelas IX, 

anak dari ibu Hidayah). 

h. Orang tua saya, tapi yang paling sering ibu, kalau bapak hanya pas 

bapak di rumah saja, manfaatnya anak-anak orang tua saya menjadi 

tumbuh dewasa, meskipun saya jadi bandel (Danang, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ya tau, ibu, saya ada yang merawat, dan mendidik (Agus, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Ibu saya yang paling dominan dalam pengasuhan anak, karena ibu 

yang lebih sering berkumpul dengan anak, meskipun waktunya 

hanya terbatas, kalau bapak merantau, jadi tidak di rumah, 

manfaatnya kami ada yang mengawasi, mendidik, merawat, 

memberi arahan walaupun itu sangat jarang sekali dilakukan oleh 

orang tua kami (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

5. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

peran kodrati, siapa yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi 

dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Tau, ibu, faktornya karena itu menjadi kodrat seorang perempuan 

(Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Ya tau, ibu, karena kodrat dari Tuhan (Ja’faruddin, siswa kelas IX, 

anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, ibu, tidak tau apa faktornya (Rizal, siswa kelas VII, anak dari 

ibu Maryanti). 
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d. Ya tau, ibu saya, tidak bisa digantikan (Dayat, siswa kelas XI, anak 

dari ibu Pi’ati). 

e. Ya tau, ibu saya, karena ketetapan dari Tuhan (Toyib, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, ibu. Faktor yang mempangaruhi karena ha ini menjadi 

kodrat seorang perempuan yang sudah menikah (Hasan, siswa 

kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu saya, tidak dapat digantikan (Zainal, siswa kelas IX, anak 

dari ibu Hidayah). 

h. Ibu saya, sudah haq nya (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Rumi). 

i. Tau, ibu saya, tidak tau (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya yang menguasai, kerena melahirkan itu memang 

sudah menjadi kodrat perempuan, yang tidak bisa digantikan oleh 

laki-laki (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

6. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

kegiatan domestik, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Ya, ibu. Kewajiban ibu (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Ibu saya, kewajibannya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Suti’atun). 

c. Ya saya tau, ibu saya, faktor yang mempengaruhi adalah agar 

anak-anaknya dan keluarga sehat dan segalanya dapat terpenuhi 

(Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Saya tau, ibu, yang mempengaruhi adalah karena menjadi 

tanggung jawab ibu sebagai orang tua (Dayat, siswa kelas XI, anak 

dari ibu Pi’ati). 

e. Saya tau, yang menguasai ibu saya, karena bapak tidak ada di 

rumah, faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan akan makan, 
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rasa nyaman, dan kasih saya yang dibutuhkan anak dari orang tua 

(Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Ya tau, ibu saya, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab ibu 

(Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu saya, yang menjadi faktornya adalah kesadaran ibu akan 

tanggung jawab dan kewajibannya yang harus dilakukan untuk 

keluarga (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, ibu, kewajiban ibu (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Rumi). 

i. Ibu, belum tau apa faktornya (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Saya tau, ibu saya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab ibu 

sebagai orang tua yang mencukupi kebutuhan makan dan 

memberikan rasa aman, nyaman, menjamin kesehatan anak dan 

keluarga, meskipun tidak dibantu oleh bapak (Broto Tahun, kelas 

XII, anak dari ibu Tari). 

7. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

pengasuhan anak, siapa yang menguasai? Faktor apa yang 

mempengaruhi dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a.  Ibu, menjadi tanggung jawab dan kewajiban ibu (Fais, siswa kelas 

X, anak dari ibu  sanir). 

b. Ya tau, ibu, faktornya karena kewajiban ibu untuk mengasuh anak 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Ya tau, ibu saya, tanggung jawab ibu terhadap anak (Rizal, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Saya tau, ibu saya, hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari 

orang tua (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Tau, ibu saya, tanggung jawab, dan kewajiban (Toyib, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Prapti). 
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f. Ya tau, ibu saya yang menguasai, faktor yang mempengaruhi 

adalah kesadaran ibu akan hak anak, dan kewajibannya untuk 

mengasuh anak, walaupun ibu juga sibuk dengan bekerja membuat 

batu bata (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu, kewajiban dan tanggung jawab (Zainal, siswa kelas IX, 

anak dari ibu Hidayah). 

h. Iya tau, ibu saya, faktornya adalah tanggung jawab dan kewajiban 

ibu sebagai orang tua terhadap anak (Danang, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Rumi). 

i. Saya tau, ibu saya, sudah kewajibannya (Agus, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Mirah). 

j. Ibu yang menguasai, meskipun tidak dibantu bapak, karena bapak 

merantau, faktor yang mempengaruhi adalah kesadaran ibu akan 

tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, meskipun tidak 

sepenuhnya ibu dapat menjalankan, karena ibu jga sibuk bekerja 

(Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

8. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

peran kodrati, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati 

dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Tua, ibu saya, permasalahannya adalah biaya hidup (Fais, siswa 

kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Tau, ibu, permasalahan yang dihadapi adalah kepadatan penduduk 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Ya tau saya, yang menguasai adalah ibu saya, permasalahan yang 

dihadapi tidak tau (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Ya tau, ibu saya, biaya hidup dan kepadatan penduduk (Dayat, 

siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Saya tau, ibu saya, kurang tau permasalahannya (Toyib, siswa 

kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 
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f. Tau, ibu, permasalahan yang dihadapi ibu adalah kesehatan ibu 

(Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu saya, usia ibu (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Ya tau, kesehatan dan usia ibu (Danang, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Rumi). 

i. Ibu, tidak tau (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Ya tau, ibu saya, yang menjadi permasalahannya adalah biaya 

hidup, kepadatan penduduk, usia, dan kesehatan ibu (Broto Tahun, 

kelas XII, anak dari ibu Tari). 

9. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

kegiatan domestik, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang 

didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Ya tau, ibu, permasalahan adalah kesehatan ibu (Fais, siswa kelas X, 

anak dari ibu  sanir). 

b. Iya tau, ibu saya, kondisi kesehatan ibu yang menjadi 

permasalahannya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Suti’atun). 

c. Iya tau, ibu, kesehatan ibu (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Maryanti). 

d. Tau, ibu saya, kesehatan ibu (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu 

Pi’ati). 

e. Tau, ibu, capek (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Ya saya tau, ibu saya, kesehatan ibu (Hasan, siswa kelas XI , anak 

dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu saya, kesehatan ibu saya (Zainal, siswa kelas IX, anak dari 

ibu Hidayah). 

h. Ya tau, ibu, kondisi kesehatan ibu (Danang, siswa kelas VIII, anak 

dari ibu Rumi). 
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i. Ibu saya, ibu kadang sikit (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya, yang menjadi permasalahannya adalah kondisi 

kesehatan ibu (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

10. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan reproduktif pada penguasaan 

pengasuhan anak, siapa yang menguasai? Permasalahan apa yang 

didapati dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : 

a. Ya, ibu saya, pekerjaan ibu (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  

sanir). 

b. Tau, ibu saya, pekerjaan (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari 

ibu Suti’atun). 

c. Tau, ibu saya, pekerjaan ibu (Rizal, siswa kelas VII, anak dari 

ibu Maryanti). 

d. Ya tau, ibu saya, pekerjaan ibu (Dayat, siswa kelas XI, anak dari 

ibu Pi’ati). 

e. Ya tau, ibu, kalau saya mbandel (Toyib, siswa kelas VIII, anak 

dari ibu Prapti). 

f. Tau, ibu saya, pekerjaan (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Ya tau saya, ibu saya yang menguasai, permasalahan yang 

dihadapi adalah pekerjaan ibu dan kepribadian anak-anak ibu 

(Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, ibu saya, pekerjaan ibu (Danang, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Rumi). 

i. Tau, ibu saya, masalahnya kalau saya tidak bisa dikandani ibu 

(Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Ya tau, ibu saya, permasalahannya selain pekerjaan ibu, 

kepribadian anak-anak ibu juga yang menjadi permasalahannya 

(Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 
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C. Peran Sosial. 

1. Apakah adik tau, dalam peran sosial kegiatan apa saja yang dilakukan 

ibu adik? Dimana tempat dan kapan waktu ibu adik dalam 

mengerjakan kegiatan tersebut? 

Jawab: 

a.  Ya tau, ikut tahlilan pada malam jum’at, di tempat rumahnya yang  

dapat giliran tahlilan (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Tau, ikut tahlilan pada malam ju’at, berjanjen pada malam sesin, 

tempatnya di rumah yang dapat giliran kumpulan (Ja’faruddin, 

siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, arisan PKK, tempatnya di rumahu kepala Desa (Rizal, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Ya tau, kumpulan yasinan malam ju’at di tempate yang dapat 

giliran (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Ya saya  tau, arisan PKK hari minggu di tempate bu petinggi, 

kumpulan yasinan, dan berjanjen pada malm jumat dan senen di 

rumahe yang dapat giliran kumpulan (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Ya tau, berjanjen dan tahlilan, malem senen, dan malam jum’at, di 

rumah yang dapat kumpulan (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Tau, arisan PKK hari minggu, di rumah ketua PKK (Zainal, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Tau, berjanjen pada malam senen, di masjid (Danang, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Iya tau, tahlilan malam jum’at, di rumah yang dapat giliran (Agus, 

siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Ya, tahlilan, berjanjen, arisan PKK, di tempet yang dapat giliran 

kumpulan (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 
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2. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 

yang berkuasa? Manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan tersebut ? 

Jawab : 

a.  Iya tau, ibu saya, menjalin silaturahmi (Fais, siswa kelas X, anak 

dari ibu  sanir). 

b. Ya tau saya, yang mengusai ibu saya, karena ibu yang di rumah, 

menyambung tali silaturahmi (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak 

dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, ibu, manfaatnya bisa menjalin silaturahmi dengan masyarakat 

(Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau, ibu saya, menggantikan bapak, dan dapat menjaga 

persaudaraan keluarga kami dengan tetangga kami di Desa (Dayat, 

siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Ya saya tau, ibu, menjalin persaudaraan (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, yang menggantikan ibu saya, sebenarnya ini tugas bapak, 

tapi karena bapak merantau, jadi ibu yang nyuluri. Manfaatnya 

dapat menjalin silaturahmi (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Tau, ibu, tetap mengutuhkan tali pesaudaraan antar sesama anggota 

masyarakat (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Ibu saya, bermanfaat untuk menjalin tali silaturahmi (Danang, 

siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ibu, kurang tau apa manfaatnya (Agus, siswa kelas VII, anak dari 

ibu Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya yang menguasai, hal ini dapat bermanfaat untuk 

menjalin silaturahmi dengan warga masyarakat  di Desa kami 

(Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

3. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti pada penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 
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yang menguasai? Faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

a.   Iya tau, ibu saya, faktor yang mempengaruhi adalah menjalin 

silaturahmi (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Ya tau saya, yang mengusai ibu saya, menggantikan bapak 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tau, ibu, menjalin silaturahmi dengan masyarakat (Rizal, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau, ibu saya, menggantikan bapak (Dayat, siswa kelas XI, anak 

dari ibu Pi’ati). 

e. Ya saya tau, ibu, menjalin silaturahmi (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, ibu saya, menggantikan bapak (Hasan, siswa kelas XI , 

anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu, ingin menjalin silaturahmi (Zainal, siswa kelas IX, anak 

dari ibu Hidayah). 

h. Ibu saya, ingin menjalin tali silaturahmi (Danang, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Rumi). 

i. Ibu, kurang tau apa faktornya (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya yang menguasai, faktornya adalah menggantikan 

bapak (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

4. Apakah adik tau, dalam akses kegiatan sosial seperti penguasaan 

kegiatan yang berkenaan dengan masyarakat, dan kondangan siapa 

yang menguasai? Permasalahan apa yang didapati dalam kegiatan 

tersebut? 

Jawab : 

a.  Iya tau, ibu saya, pekerjaan ibu (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  

sanir). 
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b. Ya tau saya, pekerjaan (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Suti’atun). 

c. Tau, ibu, permasalahannya adalah pekerjaan ibu (Rizal, siswa kelas 

VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Tau, ibu saya, permasalahannya gaji ibu dipotong (Dayat, siswa 

kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Ya saya tau, ibu, masalahnya gaji ibu dipotong (Toyib, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Saya tau, ibu, permasalahannya pekerjaan ibu (Hasan, siswa kelas 

XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Tau, ibu, pekerjaan (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Ibu saya, permasalahannya pekerjaan ibu (Danang, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ibu, kurang tau apa permasalahannya (Agus, siswa kelas VII, anak 

dari ibu Mirah). 

j. Iya tau, ibu saya yang menguasai, gaji ibu dipotong, karena ibu 

libur/izin kerja  (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

 

 

 

 

2. Mengasuh Anak 

A. Metode Yang Digunakan Dalam Mengasuh Anak 

4. Dalam hal mengasuh anak, bagaimana cara ibu adik dalam 

mengasuhnya? 

Jawab: 

a.  Ibu mengasuh saya dengan cara memberikan kebebasan pada saya 

(Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Karena kesibukan ibu bekerja, dalam hal pengasuhan anak, ibu 

memberikan kebebasan pada anak-anak ibu dalam segala kegiatan 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 
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c. Dengan cara pemberian kebebasan pada kami (Rizal, siswa kelas 

VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Ibu mengasuh anak dengan cara memberikan kebebasan pada 

kegiatan anak, tapi kadang ibu juga menghukum kami, kalau kami 

salah dan dinasehati tidak nurut (Dayat, siswa kelas XI, anak dari 

ibu Pi’ati). 

e. Karena saya sudah besar, jadi ibu memberikan kebebasan pada 

kami, ibu juga sibuk dengan kerjaannya (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Ibu menganggap kami sedah bisa memilah mana yang baik, dan 

yang buruk, karena kami sudah besar, jadi ibu memberikan 

kebebasan pada anak (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Mengasuh dengan cara pemberian kebebasan (Zainal, siswa kelas 

IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Saya diberikan kebebasan dalam segala bentuk kegiatan saya 

(Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Ibu jarang mengawasi saya (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Dalam hal pengasuhan anak, ibu mengasuh anak-anak dengan cara 

pemberian kebebasan dalam segala hal, disamping ibu sibuk 

bekerja, kami juga sudah besar, jadi ibu menganggap kami sudah 

tau mana yang salah, dan mana yang benar (Broto Tahun, kelas 

XII, anak dari ibu Tari). 

 

5. Apakah ibu adik selalu memberikan kebebasan pada adik dalam 

segala kegiatannya? Mengapa? 

Jawab:  

a.  Iya, karena ibu sibuk kerja (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  

sanir). 

i.   Ya, karena saya sudah besar (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak 

dari ibu Suti’atun). 
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ii.   Iya, karena ibu menganggap kami sedah dewasa (Rizal, siswa 

kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

iii.   Iya, karena ibu jarang di rumah kalau siang (Dayat, siswa kelas 

XI, anak dari ibu Pi’ati). 

iv.    Iya, karena ibu sibuk bekerja (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari 

ibu Prapti). 

v.   Ya, karena saya sudah besar, dan ibu sibuk dengan mencari 

nafkah (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

vi.    Ya, karena pekerjaan ibu yang banyak, jadi waktu untuk 

mengurus anak sedikit (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

vii.    Ya, karena ibu sibuk dengan pekerjaannya (Danang, siswa kelas 

VIII, anak dari ibu Rumi). 

viii.    Iya, ibu bekerja dari pagi sampai siang (Agus, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Mirah). 

ix.    Iya, karena ibu saya sibuk dengan bekerja, dan menganggap saya 

sudh besar, sudah bisa mengurus diri saya sendiri (Broto Tahun, 

kelas XII, anak dari ibu Tari). 

6. Bagaimana hubungan adik dengan ibu adik, apakah terjalin dengan 

harmonis, atau tidak?Mengapa? 

Jawab: 

a. Hubungan saya dengan ibu kurang raket, karena saya dengan ibu 

ketemunya kalau malam hari saja (Fais, siswa kelas X, anak dari 

ibu  sanir). 

b. Kurang harmonis, karena ibu jarang di rumah, ibu selalu ngurusi 

pekerjaannya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Saya dengan ibu jarang sekali berkumpul, jadi hubungan saya 

dengan saya kurang harmonis (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Maryanti). 

d. Tidak, karena ibu sibuk bekerja (Dayat, siswa kelas XI, anak dari 

ibu Pi’ati). 
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e. Hubungan saya dengan ibu kurang terjalin dengan harmonis, 

karena ibu sibuk kerja (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Prapti). 

f. Ibu selalu sibuk bekerja, kurang mengawasi saya, kami kurang 

harmonis dalam keluarga (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu 

Tutik). 

g. Kurang harmonis, sibuk kerja (Zainal, siswa kelas IX, anak dari 

ibu Hidayah). 

h. Waktu ibu untuk anak-anak sanagat terbatas, jadi hubungan kami 

kurang harmonis (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Hubungan saya dengan ibu kurang harmonis, ibu jarang di rumah 

(Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Kurang harmonis. Karena ingin membantu bapak saya dalam 

mencari nafkah, jadi ibu selalu sibuk bekerja (Broto Tahun, kelas 

XII, anak dari ibu Tari). 

 

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Mengasuh Anak 

1. Kegiatan apa saja yang adik lakukan sepulang dari sekoah? 

Jawab: 

a.   Main sama teman-teman (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Kumpul bareng sama teman-teman (Ja’faruddin, siswa kelas IX, 

anak dari ibu Suti’atun). 

c. Kegiatan saya pulang sekolah main PS (Rizal, siswa kelas VII, 

anak dari ibu Maryanti). 

d. Tongkrongan sama teman-teman (Dayat, siswa kelas XI, anak dari 

ibu Pi’ati). 

e. Kegiatan saya sepulang dari sekolah, main bareng sama teman-

teman, tongkrongan sama teman-teman (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Main sama teman (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Ke rumah teman (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 



174 

 

 

h. Main sepak bola, main PS, kumpul bareng sama teman-teman 

(Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Main PS (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Main sama teman (Broto Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

2. Apakah menurut adik lingkungan teman sebaya dapat mempengaruhi 

kepribadian adik? 

Jawab: 

a.   iya (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Ya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Tidak tentu (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Sangat mempengaruhi (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e. Iya (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Prapti). 

f. Kurang tau (Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Ya sangat mempengaruhi (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Saya kurang tau (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Tidak tau (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Tergantung pada pribadi anak itu sendiri (Broto Tahun, kelas XII, 

anak dari ibu Tari). 

 

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Mengasuh Anak 

1. Tindakan apa yang  dilakukan ibu adik jika adik melakukan 

kesalahan? 

Jawab: 

a. Ibu biasanya menyuruh saya mencuci baju saya sendiri sebagai  

hukumannya (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Menasehati, tapi kalau saya tetap ngengkel saya diberi hukuman 

(Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c. Saya dihukum (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Kalau saya melakukan kesalahan, ibu memberikan hukuman pada 

saya (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 
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e. Ibu memberikan hukuman pada saya (Toyib, siswa kelas VIII, 

anak dari ibu Prapti). 

f. Saya disuruh mencuci piring, membersihkan rumah (Hasan, siswa 

kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Kalau saya salah ibu memberi nasehat dan hukuman (Zainal, siswa 

kelas IX, anak dari ibu Hidayah). 

h. Saya diberi sanksi (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Dihukum (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Kalau saya melakukan kesalahan, biasanya ibu menasehati saya 

dulu, kalau saya tidak manot baru saya diberi hukuman (Broto 

Tahun, kelas XII, anak dari ibu Tari). 

2. Apakah ibu adik pernah menghukum, atau menasehati adik ketika adik 

melakukan kesalahan?Mengapa? 

Jawab: 

a. Iya dua-duanya, karena ibu ingin memberi pelajaran sama saya atas 

kesahan saya (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b. Iya, karena saya melakukan kesalahan, dan ibu ingin memberikan 

pelajaran pada saya (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Suti’atun). 

c. Iya pernah, karena saya melakukan kesalahan (Rizal, siswa kelas 

VII, anak dari ibu Maryanti). 

d. Iya, supaya saya bisa jera (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu 

Pi’ati). 

e. Ya, sagar saya jadi kapok (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Prapti). 

f. Pernah, supaya saya tidak mengulangi perbuatan kesalahan lagi 

(Hasan, siswa kelas XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Pernah, karena saya salah (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Pernah, karena saya salah(Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu 

Rumi). 
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i. Ya pernah, karena saya salah (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu 

Mirah). 

j. Iya, ibu kalau saya salah, saya dinasehati, kalau saya masih 

ngengkel saya dihukum, dan biasanya saya disuruh mencuci baji 

saya sendiri. Karena saya salah dan ibu ingin mendidik saya agar 

mau menaggung atas kesalahan yang saya lakukan (Broto Tahun, 

kelas XII, anak dari ibu Tari). 

 

3. Menurut adik, apakah ibu adik sudah dapat membagi waktu dengan 

efektif, antara waktu untuk bekerja, dengan waktu untuk mengasuh 

adik? 

Jawab: 

a.   Belum sepenuhnya (Fais, siswa kelas X, anak dari ibu  sanir). 

b.   Belom (Ja’faruddin, siswa kelas IX, anak dari ibu Suti’atun). 

c.   Belum dapat (Rizal, siswa kelas VII, anak dari ibu Maryanti). 

d.   Ibu belum dapat (Dayat, siswa kelas XI, anak dari ibu Pi’ati). 

e.   Belum efektif (Toyib, siswa kelas VIII, anak dari ibu Tari). 

f. Ibu belum bisa efektif dalam pembagian waktu (Hasan, siswa kelas 

XI , anak dari ibu Tutik). 

g. Sudah sedikit efektif (Zainal, siswa kelas IX, anak dari ibu 

Hidayah). 

h. Belum (Danang, siswa kelas VIII, anak dari ibu Rumi). 

i. Selum efektif (Agus, siswa kelas VII, anak dari ibu Mirah). 

j. Dalam pembagian waktu antar bekerja, dengan mengasuh anak ibu 

belum bisa membaginya dengan se efektif mungkin (Broto, kelas 

XII, anak dari ibu Tari). 
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             Gambar 1. Peta Desa Kalipucang Kulon 

                                                                                  

 

 

 

 

 

              

    

          

 

             Gambar 2. Kegiatan Reproduktif Memasak  

               
                                                               

              Gambar 3. Kegiatan Produktif Membuat Batu Bata 
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