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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Perempuan adalah seseorang individu yang berada di masyarakat. Seiring 

dengan perkembangan zaman perempuan akan mengalami perubahan baik secara 

psikis maupun fisik.  Dengan berkembangnya seorang perempuan, maka 

berkembang juga kebutuhan dan tuntutan dalam setiap prosesnya. Menjalani 

kehidupan pernikahan yang harmonis adalah impian bagi perempuan, disisi lain 

menjadi tanggung jawab di masa mendatang, pernikahan juga salah satu yang 

harus dijalankan umat muslim sebagai penyempurna ibadah. 

Kehilangan seseorang dalam hidup akibat perceraian, dapat merubah 

keadaan secara fisik dan psikis. Bagi seorang wanita single parent, status single 

parent merupakan hal yang terberat baik secara fisik maupun non-fisik. Menjalani 

hidup menjanda adalah tantangan hidup yang berat bagi perempuan single parent 

yang harus mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarganya terkhusus 

dalam mendidik anak-anak. Disamping itu perempuan single parent mendapat 

tekanan secara non-fisik dari masyarakat secara buruk. 

Tingginya kasus perceraian yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2015 

mencapai 87 ribu kasus. Angka perceraian ini jumlah turun dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang dilaporkan sebanyak 89 ribu. Hal ini dibuktikan dari 

laporan Badan Pusat Statistik Jawa timur  tahun 2016. Hal ini juga mempengaruhi 

terhadap single parent yang akan menghadapi masalah. 
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Beberapa masalah yang dialami perempuan single parent sangat komplek. 

Perempuan single parent harus mendidik anaknya dan mengalami beberapa 

kesulitan salah satunya masalah ekonomi, jika perempuan single parent tidak 

bekerja pada saat menikah maka ketika bercerai dari suami ia tidak akan 

mempunyai penghasilan tetap. Hal ini mengakibatkan perempuan yang menjadi 

single parent dihadapkan dengan beberapa kesulitan. Dari segi sosial, masyarakat 

umumnya masih mempunyai stereotipe terhadap status janda atau single parent.  

Status baru yang dialami oleh perempuan setelah bercerai sebagai janda 

atau single parent apalagi yang memiliki anak, maka perempuan single parent 

mempunyai peran yang sangat penting sebagai kepala keluarga sekaligus ibu 

rumah tangga. Menjadi perempuan single parent, juga berperan membesarkan dan 

mendidik anak. Hal ini dilakukan oleh perempuan single parent yang tahu bahwa 

kondisi keuangannya memburuk setelah perceraian, terutama jika dia memiliki 

seorang anak. 

Menjadi perempuan single parent tentunya tidak mudah. Setelah bercerai, 

perempuan single parent akan menghadapi beberapa kesulitan dalam 

mensejahterakan keluarganya. Peranan perempuan single parent sebagai 

pengambil keputusan dalam keluarga belum diakui sepenuhnya oleh negara.
 
 

Di Indonesia menganut sistem kekeluargaan patrinial, dimana kepala 

keluarga sekaligus pengambil keputusan. Kondisi ini, membuat keberadaan 

perempuan single parent sebagai pengambil keputusan sepenuhnya tidak diakui 

dalam kehidupan sosial masyarakat sebagai akibatnya, perempuan single parent 

dalam pengambil keputusan atau kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak 

dalam kehidupan bersosial. 
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Permasalahan yang timbul setelah perceraian bagi seorang perempuan 

single parent selain masalah ekonomi yang sudah dijelaskan diatas, juga adanya 

stereotipe dari masyarakat kepadanya mengenai status janda yang disandangnya 

saat ini, apalagi jika yang menyandang status janda tersebut masih tergolong 

sangat muda atau yang biasa disebut dengan istilah janda muda.
 
 

Dari penjelasan diatas, bahwa fenomena yang terjadi di Kecamatan 

Mayangan Kota Probolinggo adalah adanya perempuan single parent yang 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan upaya kesejahteraan keluarganya.  

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, bagaimana peran 

perempuan “Single Parent” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

keluarga ? 

3. Tujuan Penelitian 

Untuk mendiskripsikan peran perempuan sebagai “Single Parent” dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga  

4. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan bagi mahasiswa kesejahteraan sosial yang 

berkaitan dengan masalah sosial di masyarakat khususnya peran 

perempuan sebagai “single parent” dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga 
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  2. Manfaat Praktis 

- Sebagai bahan referensi atau kajian bagi peneliti selanjutnya  

- Sebagai referensi kepustakaan di Laboratorium Program Studi 

Kesejahteraan Sosial   

5. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup ini meliputi Peran Perempuan Sebagai Single Parent 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan keluarga. Adapun peran-peran yang 

dilakukan oleh perempuan  Single Parent adalah sebagai ibu, kepala keluarga, 

pencari nafkah serta sebagai teman untuk anak-anaknya. Penelitian ini dilakukan 

di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. 

 


