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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan 

pertimbangan, yaitu:  

Yusnita Marlia Suryani (2010), dengan judul Penyesuaian Diri Ibu 

Sebagai Kepala Keluarga di Kecamatan Boyolali. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kualitatif dengan teknik cuplikan menggunakan purposive. 

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Penelitian ini 

menggunakan teori aksi. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan keberhasilan 

seorang ibu dalam menjalani sebagai kepala keluarga serta dihadapkan dengan 

beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam menyesuaikannya.  

Selanjutnya hasil penelitian Susi Rahmawati. Tahun 2009. Dengan judul 

penelitian perilaku mahasiswa dalam keluarga single parent di Fakultas Keguruan 

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik cuplikan menggunakan 

purposive. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Penelitian 

ini menggunakan teori Behavioral Sociology. Hasil penelitiannya adalah akibat 

dari adanya kematian dan perceraian maka muncullah keluarga single parent.  

Selanjutnya hasil penelitian oleh Ratri, (2006) dengan judul Single Parent 

dan Ekonomi di Kecamatan Kebumen Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif dengan teknik cuplikan menggunakan Snowball Sampling. 

Teknik analisis data menggunakan model analisis deskriptif. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional. Hasil 

penelitiannya adalah kesulitan dalam hal ekonomi merupakan permasalahan 
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utama bagi single parent. Dalam mengasuh anak biasanya perempuan single 

parent yang mengalami kesulitan ekonomi juga juga akan mempengaruhi dalam 

cara mengasuh atau mendidik anak. Dari beberapa kajian yang dilakukan pada 

beberapa penelitian mengenai perempuan single parent bahwa peran yang 

dijalankan mempunyai beban dan tanggung jawab dan jiwa yang besar dengan 

status yang disandang. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini 

adalah peran perempuan sebagai single parent dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, walaupun dengan keterbatasan ketrampilan tetapi tetap 

berusaha walaupun harus bekerja ganda, meluangkan waktu untuk keluarga dan 

meski terdapat kendala, Mengatur waktu, usia yang tidak lagi muda, tidak 

mempunyai ketrampilan, terlilit hutang dengan keadaan ini menjadikan 

perempuan single parent bertahan demi anak-anaknya.  

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti  

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Yusnita 

Marlia 

Suryani, 

2010   

 Penyesuaian diri 

Ibu Sebagai 

Kepala Keluarga 

Dalam hasil penelitiannya menyebutkan 

keberhasilan seorang ibu dalam menjalani 

sebagai kepala keluarga serta dihadapkan 

dengan beberapa faktor pendorong dan 

penghambat dalam menyesuaikannya. 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

 Perbedaan penelitian ini membahas mengenai faktor pendorong dan 

penghambat ibu sebagai kepala keluarga. Pendekatan teori yang diterapkan yakni 

pendekatan teori aksi, berbeda dengan penelitian ini, yang membahas terkait peran 

perempuan sebagai single parent dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 
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Nama 

Peneliti  

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Susi 

Rahmawati, 

2009 

Perilaku 

Mahasiswa 

Dalam Keluarga 

Single Parent di 

Fakultas 

Keguruan Ilmu 

Pendidikan di 

Universitas 

Sebelas Maret 

Surakarta 

Hasil penelitiannya adalah akibat dari adanya 

kematian dan perceraian maka muncullah 

keluarga single parent. 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Perbedaan penelitian ini membahas terkait penyebab terjadinya keluarga 

single parent. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas terkait peran 

perempuan single parent dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Nama 

Peneliti  

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Ratri, 2006 Single Parent dan 

Ekonomi di 

Kecamatan 

Kebumen 

Hasil penelitiannya adalah kesulitan dalam hal 

ekonomi merupakan permasalahan utama bagi 

single parent. Dalam mengasuh anak biasanya 

perempuan single parent yang mengalami 

kesulitan ekonomi juga juga akan 

mempengaruhi dalam cara mengasuh atau 

mendidik anak. 

Sumber : Data diolah tahun 2019 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah perempuan single 

parent dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sedangkan penelitian ini 
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selain memenuhi kesejahteraan keluarga secara ekonomi juga memenuhi 

kebutuhan anak serta mendidik anak. 

2. Perspektif Teori Struktural Fungsional 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis adanya fenomena yang 

dianalogikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub-sub sistem. Jika 

salah satu sub sistem tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi sub 

sistem yang lain, pengaruh inilah yang menyebabkan fungsi keluarga terganggu. 

Perempuan single parent dalam memenuhi ekonomi keluarga yang ditilik dari 

teori struktural fungsional Talcott Parsons. Talcoltt Parsons mengemukakan 

sebuah teori, adanya dasar unit-unit dalam melakukan perilaku sosial dengan ciri-

ciri yaitu sebagai pelaku, pelaku mempunyai pandangan-pandangan  tertentu 

dalam memburu tujuan tertentu,  pelaku juga dihadapkan dengan beberapa kondisi 

dakam mencapai tujuan. 

Fenomena dalam penelitian ini peran perempuan sebagai single parent 

adalah pelaku dalam memenuhi kesejahteraan keluarganya. Peran single parent 

bekerja bahkan ada yang doubel atau ganda agar pendapatan bertambah, ibu 

mampu bertahan hidup dan menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan 

baik tanpa suami dan menanggung seluruh tanggung jawab keluarga demi 

terjaminnya keberlangsungan hidup keluarga dan anak-anak  menjadi motivasi. 

Ditilik dari fungsionalis menegaskan bahwa perubahan peran menjadi single 

parent diawali oleh tekanan-tekanan yaitu hilangnya suami atau ayah yang 

mengharuskan istri atau ibu menjadi orang tua tunggal dengan menjalankan peran 

ibu sekaligus ayah dalam keluarga, serta menjadi kepala keluarga yang mengurusi 

segala urusan yang berkenaan dengan keluarganya di dalam kehidupan 
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bermasyarakat yang kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik 

keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempurna. Maka, ada 

ketidakseimbangan yang terjadi pada sebuah siklus atau sub-sub sistem untuk 

mewujudkan keseimbangan baru. Adanya struktur sosial dan dinamika dalam 

teori ini serta penyebab perubahan juga dapat berasal dari berbagai sistem sosial. 

Dampak yang terjadi dengan adanya perempuan atau keluarga single 

parent akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan fungsi keluarga. 

Perempuan single parent juga akan memiliki peran ganda. Perempuan single 

parent akan melaksanakan peran ganda yaitu sebagai kepala keluarga dalam 

mencari nafkah dan mengasuh anak-anaknya, tentu dalam melaksanakan peran 

perempuan sebagai single parent terdapat masalah yang akan timbul seperti fungsi 

keluarga jika dijalankan tidak akan optimal karena asumsinya perempuan yang 

berstatus single parent telah disibukkan dengan peran mencari nafkah dalam 

memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan keluarganya. Dalam teori Talcoltt 

Parsons yakni perspektif teori struktural fungsionalnya dalam struktur sebuah 

sistem, keragaman merupakan hal utama yang menentukan dari adanya fungsi dan 

perbedaan seseorang.
1
  

Dalam keluarga terdapat anggota sebagai pemimpin atau kepala keluarga, 

sebagai istri dan sebagai anak. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai 

tujuan sebuah keluarga, bukan untuk kepentingan individu yang terjadi di 

lingkungan masayarakat.  

 Keluarga juga merupakan kelembagaan fungsi (institusi) primer yang 

sangat penting dalam kehidupan keluarga, baik sebagai individu maupun 

                                                           
1
 Megawati Ratna. 2005.  Yang terbaik Untuk Buah Hatiku. Bandung : MQS Plubising. Hal 56.   
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masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga sebelum ia 

memasuki sisitem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga merupakan 

subsistem (unit) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar. 

 Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga diperlukan ilmu pengetahuan 

tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik pola interaksi 

antar individu dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Fungsi keluarga ialah 

sebagai pengantar pada masyarakat dan penghubung pribadi dengan struktur 

sosial yang lebih besar.  

 Fungsionalisme struktural pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep 

dungsi dan struktur. Fungsi juga menunjuk pada proses sedang atau yang akan 

berlangsung yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen dari 

proses tersebut. Teori fungsionalisme struktural juga berpendapat bahwa setiap 

masyarakat hanya bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila 

keteraturan sosial bisa dipertahankan. Menurut Talcoltt Person keluarga 

memegang peranan kunci dalam sosialisasi berlangsung. Peran dan nilai sosial 

yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan sistem sosial diajarkan pada 

anggotanya. Dalam keluarga inilah posisi perempuan ditempatkan, karena setiap 

sistem itu mempunyai keseimbangan. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga 

dan sebagai wanita yang bekerja diluar rumah dikatakan funsional jika kedua 

perannya dapat dijalankan seimbang. Sedangkan dikatakan disfungsional jika 

kedua perannya ketimpangan. Peran yang dijalankan oleh orang tua tunggal 

memiliki dua konsep kultural yaitu lingkungan domestik dan lingkungan publik.  
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3. Konsep Single Parent  

Perceraian dan kematian adalah sebab dari terdirinya orang tua tunggal 

baik ibu maupun ayah yang disebut single parent. Lain halnya dengan single 

parent yang disebabkan oleh perceraian menurut Goode, beban yang dialami oleh 

single parent akan lebih berat. Terdapat berbagai penyesuaian menyangkut single 

parent yang baru, hubungan yang terjalin antara suami dan istri dalam perkawinan 

kadang mengalami kerapuhan dan bahkan putus sehingga jika hal itu terjadi 

dalam keluarga maka akan terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. 

“Terputusnya keluarga disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu 

memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti 

melaksanakan kewajiban dan peranannya”.
2
 

Menurut Kamanto single parent adalah, “Dengan terjadinya perceraian 

maka dengan sendirinya fungsi keluarga yang mengalami gangguan dan pihak 

yang bercerai maupun anak-anak harus menyesuaikan diri dengan situasi baru.
3
 

Dengan demikian peningkatan angka perceraian dalam masyarakat pun membawa 

peningkatan gaya hidup khas keluarga bercerai (single parent), seperti gaya 

menjanda atau menduda, adanya anak yang harus hidup dengan salah satu orang 

tua saja, dan bahkan hidup terpisah dengan saudara kandung”. 

Single parent dalam penelitian ini disebabkan karena ada perceraian. Para 

ahli menjelaskan ada beberapa penyebab dalam perceraian, diantaranya:  

Dijelaskan oleh Cohen penyebab terjadinya perceraian yaitu pertama, 

adanya perbedaan latar belakang dan sifat. Kedua, ada harapan yang berlebih dan 

                                                           
2
 Goode, Willian J. 2005. Sosiologi Keluarga. Terj. Lailahanoum, Jakarta: Bumi Aksara. hal 185. 

3
 Kamanto. 2004. Perceraian dan Single parent. PT Penerbit Remaja Rosdakarya. hal  64. 
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tidak bisa dicapai diantaranya adalah jaminan pekerjaan, kesehatan, popularitas 

serta status sosial.
4 

 

Perceraian yang terjadi antara dua individu atau suami istri mempunyai 

dampak terhadap perempuan yang memiliki peran dalam upaya mensejahterkan 

keluarganya. Adapun dampak yang dialami perempuan single parent adalah :  

- Memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis dari keluarga 

- Memenuhi kebutuhan anak  

-  Mendidik anak-anak  

- Memenuhi kebutuhan ekonomi        

4. Teori Keluarga 

Keluarga adalah suatu kelompok yang memiliki hubungan darah dan 

mempunyai peran dan fungsi didalamnya. Keluarga juga diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai 

hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan 

lain sebagainya.
5
 Selain itu keluarga juga memiliki fungsi, fungsi keluarga adalah 

ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana 

anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya 

pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga 

mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. 

Secara umum, ada beberapa fungsi yang harus dijalankan keluarga yakni:  

                                                           
4
 Cohen, Bruce J. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Rineka Cipta: Jakarta. Hal  181. 

5
 Sudarwati, Lina. Wanita dan Struktur Sosial Suatu Analisa Tentang Peran Ganda Wanita 

Indonesia, di akses, 16 Oktober 2013, pukul 13.25 WIB http://litabamas-sb.info/wanita-dan-

struktur-sosial-suatu-analisatentang-peran-ganda-wanita-indonesia/ 

http://litabamas-sb.info/wanita-dan-struktur-sosial-suatu-analisatentang-peran-ganda-wanita-indonesia/
http://litabamas-sb.info/wanita-dan-struktur-sosial-suatu-analisatentang-peran-ganda-wanita-indonesia/
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a) Fungsi agama  

Sebagai sarana awal memperkenalkan nilai-nilai religius kepada anggota 

keluarga baru. Dalam proses sosialisasi ini, interaksi antar anggota keluarga 

berlangsung secara intens. Dalam penelitian ini, subjek terus berusaha dalam 

memperbaiki hubungan perempuan single parent terhadap anak-anaknya dalam 

melaksanakan fungsi keagamaan, seperti mengaji di TPQ serta sholat berjamaah 

di musholla terdekat.   

b) Fungsi sosial budaya  

Fungsi ini ditanamkan bertujuan untuk memberikan identitas sosial kepada 

keluarga itu, termasuk anggota keluarga baru. Budaya diwariskan awalnya dalam 

institusi ini. Hal ini juga dilakukan oleh subjek penelitian yang keempat, beliau 

kurang dekat dengan anak-anaknya sehingga identitas beliau sebagai seorang ibu 

juga tidak maksimal dihadapan anak-anaknya. 

c) Fungsi cinta kasih Dalam keluarga idealnya terdapat “kehangatan”. 

 Fungsi ini dilakukan pada semua subjek penelitian yang terus berusaha 

menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak-anak mereka meskipun tanpa 

kehadiran seorang ayah. Dalam  hal ini subjek penelitian mempunyai tekad yang 

kuat dalam memberikan kasih sayang yang subjek jarang perlihatkan sebelumnya 

karena terlalu sibuk sebelum bercerai.    

d) Fungsi perlindungan  

Sifat dasar dari setiap individu adalah bertahan terhadap segala gangguan 

dan ancaman. Dalam penelitian ini keluarga single parent berperan sebagai 

benteng terhadap seluruh anggota keluarga dari gangguan fisik maupun psikis.   



 

14 
 

f) Fungsi pendidikan  

Sebagai wadah sosialisasi primer, keluargalah yang mendidik dan 

menanmkan nilai-nilai dasar. Dalam penelitian ini, keluarga single parent juga 

menunjukkan perannya sebagai pendidik meskipun tanpa adanya kehadiran suami 

atau ayah. Ketika proses itu berjalan, perlahan-lahan institusi lain (sekolah) akan 

mengambil peranan sebagai wadah sosialisasi sekunder.  

g) Fungsi ekonomi  

Kesejahteraan keluarga akan tercapai dengan berfungsinya ekonomi ini 

dengan baik. Artinya keluarga single parent-lah yang harus mampu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ibu tunggal itu sendiri, orang tua dan anak-

anaknya. Hal ini juga ditunjukkan oleh perempuan single parent dalam 

mengupayakan kesejahteraan keluarganya yang terus bekerja keras dalam 

memenuhi kebutuhan mereka.  

5. Konsep Keluarga Sejahtera  

Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan. Di dalam keluarga kita 

juga mampu bertahan dari beberapa keadaan yang sedang dihadapi. Dari keluarga 

juga kita mampu bersosialisasi dengan baik di setiap lapisan masyarakat. Ada 

banyak  hal yang belum diketahui tentang keluarga, salah satunya ialah 

pengkategorian jenis keluarga. Salah satu kategori keluarga ialah, keluarga 

sejahtera. 

Keluarga sejahtera didefinisikan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Bunyinya, keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang 



 

15 
 

Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota dan 

antara nggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Secara rinci, yang 

dimaksud dengan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga adalah 

sebagai berikut
6
 Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan dasamya seperti kebutuhan agama, pangan, sandang, dan 

kesehatan. Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan social 

psikologisnya. Keluarga sejahtera tahap II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

kebutuhan psikologis serta sosialnya. Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga 

yang mampu memenuhi kebutuhan dasar tapi belum bisa memenuhi kebutuhan 

dalam masyarakat. Keluarga sejahtera tahap III plus yaitu keluarga yang mampu 

memenuhi seluruh kebutuhan dan mampu memberikan sumbangsih kepada 

masyarakat.
7  

Berikut adalah indikator tingkat kesejahteraan keluarga menurut BKKBN, 

yaitu:  

a. Keluarga Sejahtera I (basic needs) :  

1)  Makan dua kali sehari atau lebih 

2)  Memiliki pakaian yang berbeda  

3)  Mempunyai rumah yang layak beratap, berlantai dan berdinding 

4)  Jika sakit, dibawa ke sarana kesehatan 

5)  Jika berKB langsung ke sarana kontrasepsi  

                                                           
6
 Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN 

7
 Faturochman,Agus Dwiyanto. “Validitas dan Rehabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera” 

Jurnal UGM. Hal 38 dan 39 
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6)  Anak umur 7-15 tahun di dalam keluarga yang bersekolah 

 

b. Keluarga Sejahtera II (psychological needs) keluarga, yaitu :  

1) Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing  

2) Seminggu sekali memakan daging atau telur  

3) Memperbarui pakaian 1 tahun sekali  

4) Luas lantai minimal 8 m2  

5) Keluarga dalam keadaan sehat  

 6) Ada yang memperoleh penghasilan 

7) Umur 10-60 tahun mampu membaca tulisan latin  

8) Dua anak atau lebih pada pasangan usia subur menggunakan alat kontrasepsi 

 

c. Keluarga Sejahtera III  (develomental needs), yaitu :  

1) Meningkatkan pengetahuan agama  

2) Keluarga mampu menabung dalam bentuk barang atau uang  

3) Makan bersama dalam seminggu sekali  

4) Terlibat dalam kegiatan masyarakat sekitar 

5) Memperoleh informasi dari berbagai media online atau offline  
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d. Kelarga Sejahtera III Plus (self esteem), yaitu:  

1) Dalam keluarga mampu memberikan sumbangan secara teratur terhadap 

kegiatan masyarakat 

2) Terlibat aktif dalam kepengurusan sosial di masyarakat
8
 

Dalam keluarga sejahtera, kekuatan yang diperlukan dalam keluarga 

adalah ekonomi. Bagi perempuan yang mengalami perceraian, ia langsung 

mengambil alih dalam memenuhi kesejahteraan keluarganya dan memenuhi 

kebutuhan ekonominya seorang diri. 

Kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas, Alam, juga berpendapat 

“Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai 

kemakmuran. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sebab sesuai kodratnya, manusia 

selalu merasa kekurangan dan menginginkan kemakmuran. Inti masalah ekonomi 

pada hakikatnya adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sepanjang hidup 

manusia akan selalu berusaha memenuhi berbagai kebutuhan”.9   

                                                           
8
 Dini Puspita, Suparti, Yuciana Wilandari. 2013.”Klasifikasi Tingkat Keluarga Sejarah Dengan 

Menggunakan Metode Regresi Logistik Original Dan Fuzzy K-Nearest Neighbor” Jurnal 

Gaussian, Vol 3, Nomor 4. Tahun 2014. Hal 645-653 
9
 Alam. 2007. Manusia, Alam, Kebutuhan. Bumi Aksara: Jakarta. Hal 35. 


