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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ibu memegang peran penting didalam keluarga terutama bagi Ibu-ibu yang bekerja

diluar Rumah Tangga akan banyak menghabiskan waktunya ditempat kerja, Ternyata

seorang Ibu bukan hanya mampu bekerja disektor domestik tetapi juga disektor publik

dalam rangka membantu mensejahterakan ekonomi keluarganya. Fenomena ini sangat

terlihat jelas bahwa ada 9 orang Ibu-Ibu yang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri

010, Jl. Borobudur Bak Air Kelurahan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Tugas seorang Guru Sekolah Dasar diharapkan dapat membantu peserta didiknya agar

mampu belajar lebih aktif, kreatif dan mandiri sesuai apa yang diharapkan, sehingga murid-

muridnya mempunyai kemampuan untuk menggali nilai-nilai budi pekerti yang terkandung

didalam buku pelajaran yang telah diajari Ibu Guru disekolah. Adapun tugas-tugas seorang

Guru Sekolah Dasar sebagai berikut :

1. Mendidik

Guru mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mengarahkan murid-muridnya

agar mampu menyerap dan memahami materi pelajaran yang telah diajarkan oleh Guru

Sekolah Dasar karena seorang guru sangat dominan dan cenderung mutlak dalam

pembentukan pola prilaku anak seperti misalnya Guru mendidik murid-muridnya belajar

menulis, berbicara, menghormati orang yang lebih tua, menyapa temannya dan cara
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bersilaturahmi sehingga Guru merupakan ujung tombak dalam mengharmoniskan

kehidupan keluarga maupun masyarakat.

2. Mengajar

Seorang pengajar diharapkan dapat membantu memudahkan murid-muridnya. dalam

menerima materi-materi yang telah menjadi acuan sekolah, sehingga ketika anak

menghadapi ujian nasional maka anak muridnya dapat mengerjakan dan menyelesaikan

ujian dengan baik

Telah dikemukakan oleh Hemas (1992:1) bahwa Keluarga erat kaitannya dengan

peran seorang Ibu Rumah Tangga, sedangkan keberadaan Ibu ditengah masyarakat masih

terdapat perbedaan sudut pandang dalam kaitannya dengan peran dan tanggung jawab

secara langsung sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya Khairuddin (1985:10) mengemukakan bahwa “Keluarga merupakan

kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk

paling tidak terdiri dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran

yang minim, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan, dengan

kata lain keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat, yang secara berangsur-angsur

akan melepaskan ciri-ciri tertentu, karena timbulnya mereka kearah pendewasaan”. bahwa

intisari pengertian keluarga, adalah :

1. Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil, umumnya terdiri dari ayah,
ibu dan anak.

2. Hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan
darah, perkawinan dan adopsi.

3. Hubungan antara anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa
tanggung jawab.



3

4. Fungsi keluarga adalah merawat, memelihara dan melindungi anak dalam
rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan dan berjiwa sosial.

Menurut Loomis (1990:52) didalam keluarga adanya fungsi-fungsi dari setiap

anggota keluarga, antara lain:

1. Menghasilkan reproduksi.
Yaitu dengan indikator bahwa perempuan yang sudah menikah yang dapat
menghasilkan keturunan (anak) melalui proses kehamilan dan melahirkan, tujuan
utama laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah adalah untuk
meneruskan keturunan (mempunyai anak).

2. Menyediakan situasi dan efektual.
Dengan indikator bahwa perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak
yang menyediakan waktu khusus diluar waktu bekerja di sektor domestik maupun
sektor publik untuk mendengarkan segala keluhan dan kebutuhan suami dan anak.

3. Menyediakan makanan dan minuman.
Indikatornya bahwa perempuan yang menikah dan mempunyai anak menjalankan
proses memasak makanan dan minuman sendiri tanpa bantuan orang lain (tenaga
pembantu). Orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka
dalam hal pemenuhan gizi anak seperti ayah berkewajiban mencari nafkah,
Sedangkan Ibu berkewajiban memasak dan menyiapkan makanan dan minuman
bagi anak.

3. Menyediakan rujukan penting, penyerahan diri atau penempatan diri bagi setiap
anggota.

Peran Ibu Rumah Tangga dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a. Mendidik

b. Memelihara

c. Mengasuh

d. Mengayomi

Ibu bukan saja menjadi tempat bernaung yang harus dihormati dan menjadi

contoh bagi anak-anaknya namun Ibu juga harus mampu menjadi mitra anak

sehingga kadangkala Ibu harus siap menjadi pendengar yang baik dan setia untuk

memberikan kenyamanan  dan ketentraman bagi anak.
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Berdasarkan pengamatan sementara penulis pada Guru Sekolah Dasar  terutama

berkenaan dengan Peran Ibu sebagai Pendidik dan Pembimbing penulis berasumsi bahwa

Peran Ibu Rumah Tangga sebagai Guru Sekolah Dasar masih ditemui beberapa gejala

masalah yaitu :

1. Kurangnya pengertian masyarakat terhadap pentingnya peran seorang Ibu sebagai

pendidik dan pembimbing dalam keluarga mengakibatkan Ibu selalu dianggap

sebagai penanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga.

2. Kurangnya apresiasi Suami terhadap Ibu (istri) yang bekerja disektor domestik dan

disektor publik mengakibatkan penghasilan yang dihasilkan istri  hanya dianggap

sebagai tambahan saja.

3. Bertambahnya terus menerus tugas Ibu baik didalam Rumah Tangga maupun di

Sekolah sehingga beban Ibu semakin berat mengakibatkan ada sebagian peran yang

tidak dapat dijalani Ibu dan diabaikan oleh Ibu dan peran yang diabaikan tersebut

digantikan posisinya oleh pembantu.

Dengan adanya beberapa hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Peran yang

dijalani oleh Ibu Rumah Tangga (kasus Ibu-Ibu yang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar)

belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga diperlukan suatu stimulus dari

masyarakat maupun keluarga agar peran Ibu menjadi berarti dan berharga dimasa yang

akan datang. Oleh sebab itu peran Ibu yang tak ternilai harganya harus dijadikan motivasi

oleh masyarakat dan keluarga agar mampu menjadi seorang Ibu yang tangguh, penyayang,

lemah lembut, dan tegas, supaya kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang
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menakjubkan dan dapat dinikmati oleh anak-anaknya. Berdasarkan  pada latar belakang

permasalahan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian adalah “Peran Ibu

Rumah Tangga Dalam Keluarga (Kasus Ibu-ibu Yang Bekerja Sebagai Guru Sekolah

Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa peran Ibu Rumah Tangga yang

bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar mempunyai arti yang sangat penting  bagi keluarga.

bahwa masyarakat masih membutuhkan peran seorang Ibu dalam keluarganya, ternyata

seorang Ibu bukan hanya bekerja disektor domestik tetapi juga disektor publik, sebagai

upaya untuk memperlancar tugas dan tujuan Ibu dalam keluarga bisa tercapai. Berdasarkan

gejala tersebut perlu diadakan penelitian yang bersifat ilmiah, oleh karena itu peneliti

merumuskan pada penelitian ini sebagai berikut, Bagaimana peran Ibu Rumah Tangga

(kasus Ibu-Ibu yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar) dalam membagi waktu bekerja

disektor domestik dan disektor publik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Ibu Rumah Tangga yang

bekerja diluar rumah (Ibu yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar) dalam menjalankan

perannya sebagai Ibu Rumah Tangga sekaligus sebagai Guru Sekolah Dasar terhadap

anggota keluarga dan masyarakat.
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1.3.2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dan bermanfaat :

a. Sebagai sumber informasi dalam mengembangkan wawasan pengetahuan pada

bidang Sosiologi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji.

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi Ibu Rumah Tangga yang bekerja

(sebagai Guru Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat, terutama

dalam hal mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang.

1.4. Konsep Operasional

Defenisi operasional menurut Singarimbun (2006: 46) “adalah unsur penelitian

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Dengan kata lain, defenisi

operasional semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel”.

a. Mendidik

Ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mendidik sebagai seorang istri

tentu saja diharapkan mampu memberikan motivasi kepada suami khususnya dan anak-

anak pada umumnya.

b. Memelihara

Selain mendidik Ibu juga diharapkan mampu memelihara anak dengan baik,

menjaga harta benda yang ditinggalkan suaminya ketika bekerja, memelihara harkat

martabat keluarga, serta menjaga kerahasiaan keluarga.
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c. Mengasuh

Bukan hanya mendidik dan memelihara namun tampa sentuhan tanggan lembut

dari seorang Ibu yang mengasuh dan menyayangi anak-anaknya maka kita tidak akan

menjadi manusia yang berpendidikan.

d. Mengayomi

Ibu bukan saja menjadi tempat bernaung yang harus dihormati dan menjadi contoh

bagi anak-anaknya.

Pada penelitian ini skala pengukuran yang peneliti gunakan adalah skala likert,

sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2005: 107) yang lebih jelasnya lagi, “skala

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok

orang tentang fenomena sosial”,terutama bagi Ibu-ibu yang bekerja diluar Rumah Tangga

akan banyak menghabiskan waktunya ditempat kerja, jadi waktu yang memilki untuk

keluarga masih terbatas. Oleh Karena itu peran Ibu didalam keluarga masih sangat

dibutuhkan dalam masyarakat kita sekarang ini.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian pada prinsipnya adalah untuk menjawab permasalahan yang ditemui

dilapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan suatu metode yang terukur

secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya singarimbun dan Effendi (2006:11) menyebutkan

bahwa: penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena

sosial tertentu.
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1.6. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:6)

“Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel yang lain”, dimana yang menjadi variabel dalam

penelitian ini adalah peran Ibu Rumah Tangga dalam keluarga sekaligus Ibu yang bekerja

sebagai Guru Sekolah Dasar.

1.6.1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) 010 Jl. Borobudur

N0.29 (Bak Air), Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat. dengan alasan

sebagai berikut, Karena jumlah Guru Perempuan (Ibu Rumah Tangga) yang Mengabdi di

Sekolah Dasar tersebut lebih besar dibanding Sekolah Dasar (SD) yang lain di Kecamatan

Tanjungpinang Barat.

1.6.2. Populasi dan Sampel

Pengambilan dan pemilihan sampel yang selanjutnya disebut sebagai informan

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan kuisioner dan wawancara. Sampel yang dijadikan informan

dalam penelitian ini adalah keseluruhan guru perempuan yang berstatus sebagai Ibu Rumah

Tangga yang mengabdi di Sekolah Dasar (SD) 010, Jl. Borobudur No.29 (Bak Air),

Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, yang berjumlah 11 orang.
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Adalah keseluruhan jumlah guru yang mengajar dan termasuk Kepala Sekolah serta Wakil

Kepala Sekolah.

Arikunto (1986 : 35) mengemukakan bahwa sebagai ancer-ancer apabila subjek

penelitian kurang dari 100, lebih baik populasi tersebut diambil semua, sehingga penelitian

tersebut bisa dikatakan sebagai penelitian populasi. Oleh karena jumlah guru perempuan di

Sekolah Dasar 010 Jl. Borobudur (Bak Air) berjumlah 9 orang maka keseluruhan populasi

dijadikan sampel.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam usulan penelitian ini jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan yaitu

berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden melalui kuisioner

dan wawancara yang mengunakan pertanyaan dan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan

masalah penelitian: Peran Ibu Rumah Tangga (Kasus ibu-ibu yang bekerja sebagai Guru

Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer tersebut diatas

guna menunjang keberhasilan penelitian ini yang meliputi:

1. Keadaan pegawai Sekolah Dasar (SD) 010, Jl.Borobudur No 29 (Bak Air),
Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

2. Struktur Organisasi dan rincian tugas Guru.
3. Jumlah anak yang dimiliki.
4. Gaji dan Penghasilan
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1.6.4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik dan alat

pengumpul data, antara lain;

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung

terhadap permasalahan Ibu Rumah Tangga yang bekerja sebagai Guru Sekolah

Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Barat, dengan mengunakan observasi akan

mendapatkan data-data berupa penilaian yang lebih jelas dan mendasar tentang

permasalahan penelitian yang bersangkutan.  Alat yang digunakan check list.

b. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung

dengan responden yang diarahkan pada masalah penelitian, dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan

menggunakan pedoman wawancara.

1.6.5. Teknik Analisa Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendi (2006:263) analisa data

adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan, langkah ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

a. Interpretasi secara terbatas karena Peneliti hanya melakukan interpretasi atas

data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Langkah ini merupakan

interpretasi dalam arti sempit, tetapi lebih banyak dilakukan.

b. Peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang

didapatnya dari analisa tersebut.
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan pada penelitian ini, maka

sistematika penulisan disusun sebagai berikut;

BAB  I.     PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Konsep Operasional, Metode Penelitian

serta Sistematika Penulisan.

BAB II. KERANGKA TEORITIS

Dalam Bab ini dipaparkan kerangka teori yang digunakan dalam rangka

mendukung penelitian yaitu teori Peran, teori Gender, teori Pembagian kerja

dalam keluarga dan teori keluarga.

BAB III.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, tentang

peran ibu rumah tangga dalam keluarga yang bekerja sebagai Guru Sekolah

Dasar, tugas pokok dan fungsi ibu rumah tangga bekerja sebagai Guru Sekolah

Dasar.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang berhubungan

dengan Peran Ibu Rumah Tangga dalam Keluarga (Kasus Ibu-ibu Yang

Bekerja Sebagai Guru Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat serta

analisisnya.
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BAB V. PENUTUP

Pada Bab ini dikemukakan kesimpulan akhir dari hasil penelitian disertai saran-

saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dan referensi

bagi peneliti lainnya dimasa mendatang.
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BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1. Peran

Peran merupakan suatu karakter yang harus dimainkan oleh seseorang sesuai dengan

kedudukan dan status yang dimiliki seseorang, berarti peran seorang perempuan merupakan

suatu yang harus dimainkan oleh seorang perempuan, peran seorang perempuan tergantung

pada kondisi sosial budaya yang dimiliki oleh seseorang.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sajogyo (Daulay,2001:15) peran perempuan dalam

rumah tangga dan masyarakat meliputi empat aspek, yaitu :

1. Keputusan dibidang Reproduksi

Perempuan akan sangat dominan dalam menentukan keputusan dibidang

reproduksi, karena berhasil atau tidaknya suatu rencana untuk reproduksi tergantung

kepada kesiapan mental, kesehatan, motivasi, dari perempuan itu sendiri.

2. Keputusan dibidang Pengeluaran Kebutuhan Pokok

Di dalam keluarga biasanya istri lebih mengetahui kebutuhan pokok dalam

rumah tangga dibanding suami, sehingga istri akan mendapatkan kepercayaan dari

suaminya dalam membuat keputusan untuk membelanjakan semua kebutuhan

pokok yang dibutuhkan sehari-hari.

3. Keputusan dibidang pembentukan keluarga

Perempuan juga sangat menentukan keputusan dalam hal pembentukan

keluarga, karena anggota keluarga seperti anak-anak lebih sering bersosialisasi dan

berkomunikasi dengan Ibu daripada ayah, karena Ibu lebih sering berada dirumah.
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4. Keputusan dibidang kegiatan sosial

Selain sebagai istri dan Ibu Rumah Tangga, perempuan lebih aktif dibidang

kegiatan sosial sehingga keputusan yang diambil seorang istri dalam hal kegiatan

sosial biasanya akan mendapat dukungan dari suaminya

Sebagaimana dikemukakan oleh Moser (Daulay, 2001: 34). Bahwa relasi

gender dalam rumah tangga pada dasarnya menempatkan perempuan untuk melaksanakan

tiga tanggungjawab, yaitu:

1. Tanggungjawab bidang reproduksi

Bidang reproduksi meliputi aktivitas yang ditujukan untuk pengasuhan dan

pendidikan anak serta tugas-tugas domestik yang diperlukan untuk menjamin

keberlangsungan reproduksi dari anggota rumah tangga yang bekerja, dengan

demikian tugas dan tanggungjawab perempuan tidak hanya meliputi reproduksi

biologis tetapi juga pelayanan dan keberlangsungan kerja dari suami dan anak-anak

yang bekerja atau yang masih sekolah.

2. Tanggungjawab bidang produktif

Bidang produktif meliputi aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh

imbalan dalam bentuk uang atau barang.

3. Tanggungjawab bidang pengelola komunikasi

Bidang pengelola komunikasi meliputi aktivitas yang di lakukan pada

tingkat komunikasi sebagai peluasan tugas dan tanggungjawab reproduksi. Kegiatan

ini untuk mendukung ketersediaan dan sarana dari sumberdaya yang terbatas, tugas
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dan tanggungjawab perempuan ini tampak lebih melekat pada perempuan lapisan

bawah.

2.2. Gender

Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah

lahir suatu analisis gender. Menurut Fakih (2008:8) Gender merupakan suatu sifat yang

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun

kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau

keibuan, sementara laki-laki dianggap Kuat, rasional, jantan dan perkasa.

2.3. Pembagian kerja dalam keluarga

Pada kebanyakan masyarakat, laki-laki diberi tugas; mengembala, berburu dan

menangkap ikan, menebang pohon, menambang dan mengali, pandai besi, membuat alat-

alat musik, mengerjakan, peralatan upacara, dan membuat rumah.  Beberapa diantaranya

memerlukan tenaga, dan ada pula yang menuntut pergi dari tempat tinggal.

Dengan gamblang dapat di katakan meskipun tanpa tabulasi yang lengkap, bahwa

tidak ada pada masyarakat manapun bahwa laki-laki dan wanita bebas memilih pekerjaan

yang mereka kehendaki dengan alasan tepat guna, kemudahan dan kapasitas.  Dalam hal ini

tidak ada istilah ‘pasar bebas’. Tambahan pula, tugas untuk pengendalian, mengatur,

memutuskan sangat menarik para dewa, pendek kata pekerjaan tinggi yang biasanya tidak

memerlukan tenaga, kecepatan, atau berpergian jauh dari rumah merupakan pekerjaan laki-

laki. Pada masyarakat primitif atau yang sudah tinggi tingkat perkembangan industrinya,

Laki-laki berkeberatan wanita mengambil alih pekerjaan tingkat tinggi, dan juga menolak

untuk mengambil alih tugas-tugas wanita.
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2.4. Keluarga

Menurut Khairuddin (1985: 10) Secara historis, keluarga terbentuk paling tidak dari

satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minim, terutama

pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan, dengan kata lain keluarga tetap

merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara

berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut, karena timbulnya mereka kearah

pendewasaan.

Ciri-ciri keluarga menurut Mac Iver dan Page (Khairuddin, 1985: 12) adalah

sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan.
2. Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan

hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.
3. Suatu sistem tata norma, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan.
4. Ketentuan-ketentuan ekonomi dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang

mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang
berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dna membesarkan
anak.

Lebih lanjut Nye dan Berardo (Mifflen, 1991:264) menyebutkan keluarga sebagai

dua orang atau lebih yang saling berhubungan melalui akad perkawinan atau ikatan darah

yang biasanya menempati tempat tinggal yang sama.

Lebih lanjut Sumardi dan Evers (1982: 132) Tiga alasan utama wanita untuk bekerja

diluar rumah yaitu uang, peranan sosial, dan untuk pengembangan pribadi. Hampir bisa

dipastikan bahwa uang  merupakan alasan terbesar bagi wanita untuk bekerja.  Wanita kota

bekerja untuk “membayar” tingkat kemahalan hidup di kota. Dalam ekonomi kota kalau

tidak memperoleh penghasilan yang cukup mereka tidak akan menciptakan permintaan
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barang dan jasa, mereka tidak akan dapat menggunakan penghasilan untuk mengarahkan

produksi barang dan jasa yang diperlukan.

Posisi ibu dalam keluarga adalah penunjang suatu sistem di dalam masyarakat

antara lain, sebagaimana dikemukakan oleh Suryakusuma (1981: 8) bahwa:

1. Sebagai unit ekonomi tempat untuk memproduksi pembentukan angkatan kerja
yang baru dan juga sebagai arena konsumen.

2. Merupakan tempat pembentukan kesatuan keluarga secara biologis, sistem nilai,
kepercayaan, agama dan kebudayaan.

3. Sebagai tempat terbentuknya suatu kegiatan biososial yaitu hubungan antara
anak, ibu dan bapak.

Pekerjaan wanita menurut Munandar (1985:25) cukup bervariasi ia mengemukakan

7 faktor yang menyebabkan wanita bekerja antara lain:

1. Menambah penghasilan keluarga.

2. Tidak tergantung sepenuhnya pada suami.

3. Dapat mengisi waktu luang.

Manusia adalah sebagai makhluk sosial, manusia cenderung berhubungan dengan

lingkungannya, untuk mewujudkan suatu cita-cita dan tujuan dalam hidupnya yang pasti

memerlukan orang lain, hal ini dapat disebut juga dengan interaksi.

Lebih lanjut Soekanto (1982: 54-56) Adapun interaksi sosial dapat terjadi apabila

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi, yang diartikan adanya saling hubungan antara pihak-pihak
tersebut, saling komunikasi diantara sesama mereka.  Baik secara langsung
dengan lisan maupun dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol.

2. Adanya Kontak sosial dapat diartikan terjadinya hubungan antara  pihak-pihak
yang berinteraksi, kontak ini dapat terjadi secara langsung atau bertatap muka,
disebut dengan kontak primer.
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Menurut Gerungan (1991:58-59). ada empat faktor yang mendasari berlangsungnya

interaksi sosial, yakni :

1. Faktor imitasi, merupakan suatu prilaku dimana seseorang meniru
(mengimitasi) sesuatu yang ada pada orang lain, yang di imitasi tersebut dapat
berupa kebiasaan-kebiasaan, perilaku, adat istiadat, norma-norma dan
sebagainya.

2. Faktor sugesti, merupakan pandangan-pandangan yang diberikan oleh seseorang
dari dalam dirinya kemudian diterima oleh orang lain diluarnya.

3. Faktor identifikasi, merupakan proses dimana terjadi dorongan dalam diri
seseorang untuk menjadi identik dengan orang lain diluar dirinya.

4. Faktor simpati, merupakan perasaan ketertarikan seseorang terhadap orang lain,
ketertarikan ini timbul karena keseluruhan cara-cara bertingkah laku seseorang
tersebut dan menganggap hal tersebut merupakan bagian dari dirinya sendiri.

5. Dari proses simpati bisa terjalin kerja sama dan pengertian yang mendalam
antara orang-orang yang berbeda.

Lebih lanjut Ahmadi (1991:100), menyebutkan, jenis paling umum dari proses

sosial ini, ialah interaksi sosial.  Dengan interaksi sosial yang kita maksudkan: pengaruh

timbal balik antara individu dengan golongan di dalam usaha mereka memecahkan

persoalan yang dihadapinya dan dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan, atau dengan

kata lain, proses dua arah dimana setiap individu/group menstimulir yang lain dan

mengubah tingkah laku dari pada partisipan.

Dikemukakan oleh Sayogya (1984: 38), Peran ibu rumah tangga seperti memasak,

mengasuh anak, dan sebagainya adalah suatu pekerjaan yang produksi tidak langsung

menghasilkan pendapatan tetapi itu memberikan dukungan bagi suami.  Lain halnya dengan

wanita yang bekerja diluar rumah tangga tentu yang dihasilkan adalah uang (membantu

mencari nafkah), wanita yang bekerja ini menimbulkan dua akibat dirumah tangga:

1. Secara jelas wanita tersebut telah ikut serta membantu suami.
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2. Karena wanita tersebut bekerja di luar rumah berarti harus meninggalkan

rumah tangganya, lain halnya terutama anak-anak yang menimbulkan  berbagai

ketimpangan.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Sejarah Berdirinya Sekolah Dasar (SD) 010, JL.Borobudur (Bak Air)

Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Tanjungpinang adalah sebuah kota di Pulau Bintan, dan berjarak sekitar 1,5 jam

perjalanan kapal laut dari Singapura dan 3 jam dari Johor-Malaysia. Kota Tanjungpinang

sarat akan sejarah, budaya dan adat istiadat Melayu, Selanjutnya pada tahun 2001 sesuai

dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001, kota Administratif

Tanjungpinang menjadi kota Tanjungpinang dengan membawahi 4 kecamatan yaitu

Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Bukit

Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjungpinang Barat yang beralamat di jalan

Borobudur, No. 29 Bak Air Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

pertama kali berdiri pada tahun 1979 dengan nama Sekolah Dasar INPRES, kemudian

setelah berjalan selama lima tahun, pada tahun 1984 berubah nama menjadi Sekolah Dasar

Negeri 053 Tanjungpinang, kemudian berubah lagi setelah enam tahun berjalan akhirnya

pada tahun 1990 menjadi Sekolah Dasar Negeri 012 Tanjungpinang Timur, karena adanya

pengembangan Kecamatan menjadi empat Kecamatan maka pada Tahun 2002 Kecamatan

Tanjungpinang Timur. terbagi lagi menjadi Kecamatan Tanjungpinang Barat. sehingga

Sekolah Dasar Negeri 012 berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri 010 Tanjungpinang

Barat. sampai dengan sekarang.
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3.2. Keadaan Pegawai Sekolah Dasar Negeri 010, jalan Borobudur (Bak Air)

Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Pegawai Sekolah Dasar Negeri 010 yang bekerja memiliki karakteristik yang

berbeda yaitu dari jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya maka diperoleh  data yang berkaitan

dengan karakteristik pegawai Sekolah Dasar Negeri 010  sebagai berikut :

3.2.1. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun pegawai Sekolah Dasar Negeri 010 berdasarkan jenis kelamin, disajikan

pada Tabel III.I dibawah ini :

Tabel III.1
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase
(%)

1 Laki-Laki 2 18.5

2 Perempuan 9 81.5

JUMLAH 11 100

Sumber : Olahan data Sekolah Dasar Negeri 010 Tahun 2011

Berdasarkan Tabel III.1 diketahui bahwa pegawai Sekolah Dasar Negeri 010

berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : Pegawai dengan jenis kelamin laki-laki

berjumlah 2 orang (18.5%), kemudian pegawai Sekolah Dasar Negeri 010 yang berjenis

kelamin perempuan 9 orang (81.5%), Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pegawai

pada Sekolah Dasar Negeri 010 lebih didominasi oleh Pegawai Perempuan.

3.3. Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Struktur Organisasi Sekolah Dasar

Negeri 010.
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Untuk menyelenggarakan tugas, Sekolah Dasar Negeri 010 Kecamatan

Tanjungpinang Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

3.3.1. Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)  Kepala Sekolah

a. Kepala Sekolah Selaku pimpinan, mempunyai tugas :

1) Menyusun perencanaan

2) Mengorganisir kegiatan

3) Mengarahkan kegiatan

4) Mengkoordinir kegiatan

5) Melaksanakan pengawasan

3.3.2. Tugas Guru Sekolah Dasar Negeri 010 Kelurahan Bukit Cermin

Kecamatan Tanjungpinang Barat

a. Guru sebagai Pengajar

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru disekolah adalah

memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi siswa atau anak didik

yang selaras dengan tujuan sekolah.

b. Guru sebagai pembimbing

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai

pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri

secara maksimum terhadap sekolah, keluarga serta masyarakat.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Identitas Informan

Informan yang ada pada Sekolah Dasar Negeri 010 Kelurahan Bukit Cermin,

Kecamatan Tanjungpinang Barat. berjumlah 11 (sebelas) orang pegawai, dan Pegawai

Perempuan yang berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga berjumlah 9 (sembilan) orang

informan ini dipilih berdasarkan :

4.1.1. Umur

Untuk mengetahui keadaan pegawai berdasarkan umur dapat dilihat pada

Tabel 1V.1 berikut ini:

Tabel IV.1

Kelompok Umur Informan Ibu Rumah Tangga yang berperan sebagai Guru Sekolah
Dasar

No Umur Pegawai Jumlah
Pegawai

Persentase

1 25 th – 29 th 2 27.0%

2 30 th – 34 th 2 27.0%

3 35 th – 39 th 1 9.5%

4 40 th - 44 th 4 36.5%

JUMLAH 9 100%

Sumber : olahan data SDN 010 tahun 2011

Pada Tabel 1V.1 di atas dapat diketahui bahwa proporsi terbesar responden yang

berumur antara 40-44 tahun yaitu (36,5 %,) kemudian menyusul responden yang berumur

antara 25-29 tahun dan 30-34 tahun masing-masing (27,0 %,) disamping itu responden

yang berumur 35 - 39 tahun proporsinya relatif kecil yaitu (9,5 persen.) Dilihat dari tingkat
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umur pada Tabel di atas maka pada umur yang proporsinya relatif besar,  mempunyai suatu

tanggungjawab didalam keluarga, dikarenakan jumlah tanggungan lebih besar ditinjau dari

umur responden diatas dapat diartikan bahwa secara keseluruhan responden adalah Ibu

Rumah Tangga lebih banyak bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar di Kecamatan

Tanjungpinag Barat.

4.1.2. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan adalah suatu usaha yang meningkatkan taraf pemikiran Ibu Rumah

Tangga yang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar yang memiliki kegiatan dan aktivitas

dalam keluarga dan masyarakat

Tingkat pendidikan informan ini merupakan suatu hal pada umumnya sangat

berpengaruh dalam pembentukan kepribadian keluarga. Fenomena yang terlihat adalah

individu yang berpendidikan tinggi cendrung dapat membentuk kepribadian yang  lebih

baik dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan informan tersebut dapat

dilihat pada Tabel 1V.2 berikut ini:

Tabel IV.2.
Tingkat Pendidikan Informan Ibu Rumah Tangga yang berperan sebagai Guru

Sekolah Dasar
No Tingkat Pendidikan Jumlah

(orang)
Persentase

(%)
1 S-1 2 18.5

2 Diploma 7 63.0

3 SLTA 2 18.5

JUMLAH 11 100.0

Sumber : Olahan data SDN 010 Tahun 2011
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Tabel IV.2 menunjukkan bahwa pendidikan informan sudah memadai, hal ini dapat

dilihat dari mayoritas informan yang rata-rata berpendidikan Diploma sebanyak 7 orang

atau 63,0 % dan 2 orang atau 18,5 % berpendidikan Sarjana, sedangkan yang berpendidikan

Sekolah Menengah Atas 2 orang atau 18.5%, Keadaan ini dapat diartikan pendidikan Ibu

Rumah Tangga sekaligus sebagai Guru Sekolah Dasar 010 di Kelurahan Bukit Cermin,

Kecamatan Tanjungpinang Barat. tergolong sudah tinggi bila dibandingkan secara

persentatif dengan pendidikan ibu rumah tangga pada umumnya.

4.1.3. Jam Kerja Informan

Kegiatan dan aktivitas ibu rumah tangga sebagai Guru Sekolah Dasar dalam

membantu suaminya untuk mencari nafkah adalah suatu kewajiban bagi istri tapi mereka

tidak akan terlepas dari tangungjawab dalam tugas-tugas  di dalam Rumah Tangga, Untuk

lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1V.5 berikut ini tentang jam kerja Ibu Rumah Tangga

sekaligus berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar untuk menambah pendapatan keluarga.

Tabel IV.3

Jam Kerja Informan Guru Sekolah Dasar yang berperan sebagai Ibu Rumah Tangga

NO Jam Kerja

(perjam)

Jumlah

(orang)

Persentase

1  8 jam perhari 7 100.0

2 1 – 7 jam perhari 0 0

JUMLAH 7 100.0

Sumber : Olahan data SDN 010 Tahun 2011
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Dari Tabel 1V.5 di atas dapat dilihat bahwa Ibu Rumah Tangga yang berprofesi

sebagai Guru Sekolah Dasar rata-rata bekerja diluar rumah ≥ 8 jam perhari sedangkan Ibu

Rumah Tangga yang bekerja ≤ 7 jam perhari hampir tidak ada, ini berarti bahwa untuk

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga Ibu Rumah Tangga harus bekerja

lebih dan harus rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk membantu meringankan beban

ekonomi keluarga.

4.2. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Keluarga (Kasus Ibu-Ibu yang bekerja

sebagai Guru Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat

Peran Ibu Rumah Tangga merupakan suatu tanggungjawab yang tidak boleh di

dipandang sebelah mata walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap remeh

terhadap seorang Ibu yang berpendidikan tinggi tetapi hanya menjadi Ibu Rumah Tangga

saja dan hanya mengabdikan hidupnya untuk keluarga sering mendapat komentar seperti

sayang ya sudah sekolah tinggi-tinggi cuma jadi Ibu Rumah Tangga.

Untuk lebih mengetahui tentang peran Ibu Rumah Tangga yang berprofesi sebagai

Guru Sekolah Dasar dapat dilihat dari beberapa aspek atau indicator yaitu Tanggapan

mengenai Peran Ibu Rumah Tangga dalam mendidik anak-anaknya mengenai agama seperti

mengajari membaca alqur’an dan akidah agama lainnya. sebagai berikut :
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4.2.1. Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mendidik Anak-anaknya Mengenai

Agama seperti Mengajari Membaca Alqur’an dan Akidah Agama

Lainnya

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang berinisial Ze

mengatakan bahwa:

- Dalam hal pendidikan agama bagi anak saya memang saya tidak bisa
mengajarkan langsung kepada anak saya dek, karena kalau saya yang ngajar
dirumah anak-anak tu suka main suka tak mau ngaji, saya akui saya kurang
maksimal dalam mengajarkan pendidikan agama dan akidah agama lainnya
(taman pendidikan alqur’an) (Senin 07 Mei 2012).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa

tanggapan peran ibu rumah tangga dalam mendidik anak-anak nya mengenai agama seperti

halnya mengaji dan pendidikan agama lainnya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari

tanggapan dari informan di atas menyatakan bahwa mereka memang kurang maksimal

dalam mengajar pendidikan agama khususnya membaca alqur’an dan pendidikan aqidah

agama lainnya dikarenakan kesibukan mereka sebagai seorang guru dan ibu rumah tangga,

sehingga perannya sebagai pendidik dirumah khususnya mengenai pendidikan agama bagi

anak-anaknya sudah dialihkan ke Taman Pendidikan Alqur’an.

4.2.2. Mengenai Peran Seorang Ibu dalam Mengawasi atau Mengajari Anak

bila Mendapatkan Kesulitan dalam Mengerjakan Tugas Sekolah

Untuk mengetahui peran seorang ibu dalam mengawasi atau mengajari anak bila

mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah dapat dilihat seperti yang

dikemukakan oleh seorang informan berinisial N mengatakan bahwa :
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- Sebagai seorang ibu saya selalu mengawasi dan mengajari anak saya jika ia
mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah dan
memang sudah menjadi kewajiban seorang ibu sekaligus guru untuk
mengajar anaknya apabila mendapatkan kesulitan dalam hal apapun
terutama hal penting seperti sekolah dek, kalau saya selalu tanya sama anak
saya ada pekerjaan rumah tak, kalau ada, langsung saya suruh kerjakan
sambil saya dampingi. (Rabu 09 Mei 2012).

Dari hasil wawancara informan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan

mengenai peran seorang ibu dalam mengawasi atau mengajari anak bila mendapatkan

kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah sangat maksimal, hal ini dapat dilihat dari

tanggapan informan di atas, yang menyatakan bahwa walaupun dengan kesibukan mereka

tetap dapat menjalankan perannya dirumah dalam hal mengawasi dan mengajarkan anak

bila mendapat kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, sudah semestinya sebagai

seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai seorang guru mengawasi dan mengajari

anaknya ketika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah.

4.2.3. Mengenai Tugas Anak Di Rumah dalam Membantu Orang Tuanya

untuk mengurusi pekerjaan Rumah

Untuk mengetahui tanggapan mengenai tugas anak dirumah dalam membantu

orangtuanya untuk mengurusi pekerjaan rumah berikut salah seorang informan berinisial S

mengemukakan bahwa :

- Saya selalu mengajari anak saya yang sudah beranjak dewasa untuk
membantu saya dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Tetapi saya tidak
terlalu memaksakan anak saya, biasanya saya menyuruh anak saya
mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, cuci piring, dan lain
sebagainya kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas sekolah, itupun
kadang jarang mau. (Kamis, 10 Mei 2012)

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa

tanggapan mengenai tugas anak di rumah dalam membantu orang tuanya untuk mengurusi
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pekerjaan rumah sudah diajarkan orang tuanya sejak mereka masih kecil agar nantinya

setelah dewasa mereka bisa hidup mandiri dan tidak hanya bergantung kepada orangtuanya,

namun orangtuanya tidak memaksa, tetapi hanya membantu pekerjaan rumah yang ringan-

ringan saja seperti menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya, sehingga peran ibu dalam

hal mengajarkan anaknya untuk mengurusi rumah juga sudah dilakukan secara maksimal.

4.2.4. Mengenai Pembagian Waktu Antara Pekerjaan Rumah Tangga dengan

Pekerjaan Sebagai Guru Sekolah Dasar

Untuk mengetahui indikator mengenai pembagian waktu antara pekerjaan rumah

tangga dengan pekerjaan sebagai guru Sekolah Dasar berikut pernyataan salah seorang

informan yang berinisial S memberikan tanggapan bahwa:

- Pada awal saya menjadi seorang guru, saya merasakan sedikit kesulitan
dalam membagi waktu pekerjaan rumah tangga dan pekerjaaan di sekolah
sebagai seorang guru. Tetapi lama kelamaan saya mulai mengatur waktu
dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah.
Biasanya sebelum pergi mengajar saya sudah mempersiapkan keperluan
suami dan anak-anak saya di rumah. (Jumat, 11 Mei 2012).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa

tanggapan mengenai pembagian waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan

sebagai Guru Sekolah Dasar dapat dinyatakan sudah maksimal, karena informan yang

berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai Guru Sekolah Dasar ternyata

dapat membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan sebagai guru

sekolah dasar dan mereka tidak merasa terbebani dengan peran ganda tersebut dan mereka

mengerjakan pekerjaannya semaksimal mungkin.
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4.2.5. Mengenai Peran Ganda Ibu Rumah Tangga disamping Berprofesi

sebagai  Guru Sekolah Dasar Ketika Berada di dalam Masyarakat

seperti Arisan, Pengajian dan Lain-lain

Untuk mengetahui indikator mengenai peran ganda ibu rumah tangga disamping

berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar ketika berada didalam masyarakat seperti Arisan,

Pengajian dan lain-lain Seperti yang dikemukakan oleh informan yang berinisial Hj. S yang

menyatakan bahwa:

- Peran ganda yang saya jalani sebagai ibu rumah tangga dan sebagai seorang
guru Sekolah Dasar tidak meanghalangi saya untuk mengikuti kegiatan
kemasyarakatan dan kegiatan organisasi dalam kehidupan masyarakat. Saya
mengiokuti kegiatan arisan, pengajian dan kegiatan gotong royong ibu-ibu
pengajian di masjid dekat lingkungan tempat tinggal saya. Meskipun tidak
setiap saat saya bisa menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. (Senin, 14 Mei
2012)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, mengenai Peran Ganda Ibu

Rumah Tangga disamping Berprofesi  sebagai  Guru Sekolah Dasar Ketika Berada di dalam

Masyarakat seperti Arisan, Pengajian dan Lain-lain dapat dikatakan sudah dijalani dengan

maksimal walaupun kegiatan tersebut belum dapat diikuti dengan maksimal, hal tersebut

karena kesibukan yang dialami ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru Sekolah

Dasar namun mereka tetap melakukan sosialisasi dengan cara mengikuti kegiatan

kemasyarakatan walaupun tidak maksimal namun partisipasi tetap dilakukan.

4.2.5. Mengenai Menjaga atau Memelihara Harkat Martabat Keluarga

Salah seorang informan yang berinisial Rz mengemukakan bahwa :

- Sebagai seorang manusia yang normal saya selalu menjaga atau memelihara
harkat martabat keluarga saya dengan cara tidak menceritakan masalah
dalam keluarga kepada orang lain dan menjaga tingkah laku dan moral serta
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sopan santun kepada masyarakat dak anak saya khususnya. (Selasa, 15 Mei
2012)

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal

menjaga dan memelihara harkat dan martabat keluarga para informan sangat komitmen dan

mampu menjaga harkat dan memelihara martabat keluarga mereka dengan baik karena

mereka sadar akan figur mereka sebagai seorang ibu, seorang guru dan seorang istri

sehingga wajib menjaga harkat dan martabat keluarga dengan tidak mengumbar dan

menceritakan keburukan keluarga. Supaya tercipta keharmonisan dan kebahagiaan dalam

rumah tangga dan menjadi contoh yang baik dilingkungannya dan bagi anak didiknya.

4.2.6. Mengenai Cara Mengajarkan Tatakrama yang baik terhadap anaknya

Untuk mengetahui indikator mengenai cara mengajarkan tatakrama yang baik

terhadap anaknya seperti diungkapkan Seorang informan berinisial S yang menyatakan

bahwa:

- Kalau ditanya soal ini, yang pasti untuk mengajarkan tatakrama yang baik
terhadap anak, kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita.
Ajarkan hal-hal yang baik, seperti cara berterimakasih dan memohon maaf
agar anak terbiasa dengan ucapan itu. (Rabu, 16 Mei 2012)

Dari hasil wawancara beberapa informan di atas, dengan indikator Mengenai Cara

Mengajarkan Tatakrama yang baik terhadap anaknya dapat disimpulkan bahwa rata-rata

para informan memberikan pengajaran melalui sikap dan tingkah laku orangtuanya, dan

diharapkan anak dapat mencontoh orangtuanya dan orang tua tidak mempunyai cara khusus

untuk mengajarkan anak mereka mengenai tatakrama yang baik.
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4.2.7. Tanggapan Mengenai Cara Mengajarkan Bersopan Santun dengan

Orangtua maupun Terhadap Orang Lain

Untuk mengetahui indikator mengenai cara mengajarkan bersopan santun dengan

orangtua maupun terhadap orang lain seperti yang dikemukakan oleh salah seorang

informan berinisial S menyatakan bahwa:

- Kalau saya selalu mengajarkan anak saya tentang bagaimana cara bergaul
dengan menyapa orangtua dan orang lain dengan sopan dan santun. (Rabu,
16 Mei 2012)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa

indikator mengenai cara mengajarkan bersopan santun dengan orangtua maupun terhadap

orang lain sudah dilakukan dengan maksimal, hal ini terbukti dari pernyataan para informan

bahwa mereka selalu mengawasi dan mengajarkan anaknya bersopan santun kepada orang

tua dan lingkungan sekitarnya sejak dini.

4.2.8. Mengenai Untuk Menjadi Pendengar yang Baik Bagi Anak, Suami dan

Keluarga

Untuk mengetahui indikator menjadi pendengar byang baik bagi anak, suami dan

keluarga seperti yang dikemukakan salah seorang informan berinisial Rz menyatakan

sebagai berikut:

- Sebagai seorang istri dan ibu bagi suami dan anak-anak saya, saya selalu
berusaha menjadi pendengar yang baik untuk keluhan dan masalah yang
suami dan anak-anak saya hadapi. (Kamis, 17 Mei 2012).

Dari hasil wawancara dengan para informan dengan indikator menjadi pendengar

yang baik bagi suami dan anak dapat disimpulkan bahwa semua para informan telah

melakukannya dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan pernyataan para informan
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bahwa mereka selalu siap untuk mendengarkan keluhan dan menjadi pendengar dan

pemberi solusi memberikan masukan meskipun masalah yang dihadapi kadang mampu

menguji kesabaran ibu rumah tangga tersebut hal ini dilakukan agar suami dan keluarga

merasa aman, nyaman dan tentram berkomunikasi dengan ibu.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini menunjukkan hampir sebagian besar informan memberikan

tanggapan yang maksimal hal ini menandakan bahwa seluruh indikator yang menjadi

pengukuran dalam Peran Ibu Rumah Tangga (Kasus Ibu-Ibu Yang Bekerja Sebagai Guru

Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanjungpinang Barat. telah sesuai dengan apa yang

diharapkan yaitu adanya motivasi dari lingkungan Sekolah dan Keluarga, sehingga  Peran

Ibu Rumah Tangga dapat dihargai dan mampu membantu menopang kehidupan keluarga

dan memberi kontribusi terhadap tingginya pendidikan anak-anaknya.

5.2. Saran

1. Perlu adanya peningkatan motivasi dari Keluarga, Lingkungan Kerja dan

Masyarakat agar Ibu-Ibu yang bekerja di sektor Domestik dan Publik dapat

menjalankan perannya secara baik dan benar dan dapat memenuhi kewajibannya

sebagai Istri dari seorang Suami dan Ibu dari anak-anaknya.

2. Perlu adanya pemahaman dan pengetahuan bahwa Ibu-Ibu yang bekerja diluar

rumah bukanlah Ibu-Ibu yang ingin lari dari tanggungjawabnya sebagai Ibu Rumah

Tangga namun ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup serta

mempertinggi pendidikan anak-anaknya.
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