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ABSTRAK  

Salah satu kelurahan yang terdapat di Kota tanjungpinang yaitu Kelurahan 

Kampung Bulang. Pada Tahun 2015 di Kelurahan Kampung Bulang khusunya di 

Rukun Warga (RW ) 004 terdapat 16 keluarga terjadi perceraian yang didomonasi 

oleh pihak perempuan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada anak 

yang memiliki ibu tunggal di Kelurahan Kaapung Bulang khususnya di RW 004 

yaitu anak yang malas sekolah, pembangkang, serata melakukan pergaulan bebas. 

sedangkan masalah ekonomi yaitu masalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, 

tempat tinggal dan kebutuhan elektronik anak.   

Dalam penelitian ini lebih menggunakan tinjauan pustaka yang dikemukan 

oleh Edi Suharno (2009:32) Adapun coping strategies dalam mengatasi 

goncangan dan tekanan non-ekonomi terdapat pula cara yang ditempuh oleh 

kepala keluarga. Strategi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori 

yakni strategi fasif, aktif, dan jaringan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi yang dilakukan ibu tunggal dalam penagganan sosial ekonomi 

anak. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif.  Informan  

dalam penelitian  ini  adalah ibu tunggal di Kelurahan kampung Bulang dengan 

pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dengan menggunakan 

pedoman wawancara (interview guide).  Analisis  data  digunakan  dengan  model  

metodologi  penelitian kualitatif Miles and Huberman yaiatu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data,  kesimpulan dan verifikasi. 

Dalam  menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal agar penangganan 

dalam kebutuhan sosial ekonomi anak bisa terpenuhi tentunya orang tua tunggal 

harus mempunyai strategi yang dilihat dari starategi aktif, yaitu ibu tunggal lebih 

berusaha sendiri dalam menanggani masalah sosial anak dengan cara selalu 

menasehati anak. Kedua strategi aktif, dilakukan dengan cara menghindari 

terjadinya masalah sosial yaitu dengam membatasi waktu keluar anak, anak tidak 

boleh pergi sendiri, membatasi pertemanan anak, serta menyuruh anak mengikuti 

berbagai kegiatan seperti les, mengaji. Untuk menghindari masalah ekonomi 

dilakukan dengan cara menabung, mengurangi pengeluaran, membeli barang yang 

benar benar dibutuhkan.  Ketiga, strategi jaringan yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan jaringan sosial dalam menanggani masalah sosial ekonomi anak 

yaitu miminta bantuan anggota pihak lain. 
 

Kata Kunci: Strategi, Orang Tua Tunggal, Masalah Sosial Dan Ekonomi 
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ABSTRACT 

One of the urban villages in Kota Tanjungpinang is Kampung Bulang urban 

village. In the Year 2015 in Village Kampung Bulang especially in Rukun Warga 

(RW) 004 there are 16 families divorce happened that was dominated by the 

women. Social and economic problems that occur in children who have single 

mothers in Kaapung Bulang urban village, especially in RW 004 is a lazy school 

children, dissidents, serata do free association. While the economic problem is the 

problem in the fulfillment of food needs, shelter and electronic needs of children. 

In this study more use of literature review by Edi Suharno (2009: 32) The 

coping strategies in overcoming shock and non-economic pressure there is also 

the way taken by the head of the family. The strategy can be grouped into three 

categories namely the strategy of fasif, active, and network. The purpose of this 

research is to find out the strategy of single mother in child social economy. The 

type of research used is qualitative research. Informant in this research is single 

mother in Village kampong Bulang with informant selection using purposive 

sampling technique. Data type used in this research is primary data and 

secondary data. Methods of data collection is done by observation, interview 

using interview guide (interview guide). Data analysis was used with qualitative 

research methodology model Miles and Huberman yaiatu data collection, data 

reduction, data presentation, conclusion and verification. 

In living the life as a single parent to subscribe to the socio-economic needs of 

children can be fulfilled of course single parents must have a strategy seen from 

active starategi, the single mother is more trying to handle the social problems of 

children by always advising children. Both active strategies, done by avoiding the 

occurrence of social problems that is to limit the time out of the child, the child 

should not go alone, limit the friendship of children, and ask children to follow 

various activities such as tutoring, tutoring. To avoid economic problems done by 

saving, reducing spending, buying the goods that really needed. Third, the 

network strategy is carried out by utilizing the social network in tackling the 

socio-economic problems of the child that ask for help from other party members. 

 

Keywords: Strategy, Single Parents, Social and Economic Problems 
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I. PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Menurut Setiadi (2008: 50) setiap anggota keluarga mempunyai peran 

masing masing. Peran ayah  sebagai pemimpin keluarga mempunyai peran 

sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa 

aman bagi setiap anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat 

kelompok sosial tertentu. Peran Ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh 

dan pendidik anak-anak, pelindung keluarga dan juga anggota masyarakat 

kelompok sosial tertentu. Sedangkan anak harus menghormati, menyayangi 

orang tua dalam menjalankan perannya. 

Sebagai orang tua tunggal ibu harus menjalankan peran sebagai ibu 

maupun ayah. Ibu yang menjadi orang tua tunggal harus mulai terbiasa 

menjalankan peran ganda, seperti peran dalam pemenuhan ekonomi keluarga, 

ibu harus bekerja menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga yang 

bertugas mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak sendiri, mengurus 

kebutuhan rumah tangga, membagi waktu antara bekerja, mengasuh anak, dan 

pekerjaan rumah tangga bukanlah hal yang mudah dijalani oleh ibu sebagai 

orang tua tunggal, peran tersebut harus dijalankan ibu dengan seimbang. 



 

 

 

Sebagai orang tua tunggal tentunya seorang ibu harus memikirkan masalah 

sosial dan ekonomi anak. Masalah sosial yang sering terjadi pada yang 

memiliki orang tua tunggal yaitu kurangnya kasih sayang yang didapat 

sedangkan masalah sosial anak yang sering menjadi beban dari kebanyakan 

ibu tunggal yaitu masalah pendidikan dan, pergaulan anak.  

Di Tanjungpinang terdapat salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Kampung 

Bulang, yang terdiri dari 12 Rukun Warga (RW ). Di kampung Bulang 

terdapat keluarga yang status sebagai keluarga tunggal. Terjadinya keluarga 

tunggal di lokasi RW 004 Kelurahan Kampung Bulang Bawah karena 

perceraian. Ketika menjadi orang tua tunggal masing masing pihak harus 

merangkap menjalani peran keluarga yaitu peran suami dijalankan juga oleh 

istri begitu juga sebaliknya. khususnya terhadap anak orang tua tunggal harus 

menangani kebutuhan anak, baik itu kebutuhan sosial, maupun kebutuhan 

ekonomi 

Fenomena yang terjadi pada orang tua tunggal khususnya di Kelurahan 

Kampung Bulang yang dilihat dari masalah sosial, ketika anak malas untuk 

bersekolah, anak juga selalu melawan apabila di larang bermain tidak 

mengenal waktu, merokok, berteman dengan anak anak nakal maka ibu 

tunggal harus mencari strategi unuk menanggani permasalahan tersebut. 

Begitu pula masalah ekonomi khususnya tentang pembiayaan kehidupan anak, 

baik pembiayaan kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, pakaian yang 

merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang tua tunggal di 

karenakan tidak adanya tanggungawab suami kepada anak untuk membari 



 

 

 

nafkah setelah bercerai. Menjadi seorang orang tua tunggal yang tidak 

memiliki kekayaan atau harta tentunya memenuhi kebutuhan ekonomi anak 

menjadi suatu permasalahan, orang tua harus bekerja banting tulang. Orang 

tua yang memiliki keterbatasan pendidikan tidak bisa mendapatkan posisi 

kerja yang bagus, pekerjaan yang bisa didapat seperti buruh cuci, pembantu 

rumah tangga, atau berjualan, dengan pendapatan yang tidak bisa ditetapkan.  

Untuk menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal atau single parent 

agar penangganan dalam kebutuhan sosial ekonomi anak bisa terpenuhi 

tentunya orang tua tunggal harus mempunyai strategi. Strategi orang tua 

tunggal dalam penanganan masalah sosial ekonomi anak merupakan suatu 

cara yang dilakukan ketika orang tua tunggal dihadapi oleh permasalahan 

sosial ekonomi anak. Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian tentang permasalahan tersebut dengan mengambil judul 

: STRATEGI ORANG TUA TUNGGAL DALAM PENANGANAN SOSIAL 

EKONOMI ANAK (Studi Pada RW OO4 Kelurahan Kampung Bulang Bawah 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. 

A. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana strategi orang tunggal dalam penanganan sosial ekonomi anak 

pada RW 004 kelurahan kampung bulang bawah kecamatan tanjungpinang ? 

C .TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN  

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan 

orang tua tunggal dalam penagganan sosial ekonomi anak. 



 

 

 

  2.   Kegunaan  penelitian  

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Secara Akademis  

Sebagai bahan refrensi bagi penelitian yang sama khususnya bidang 

sosiologi keluarga dalam melihat strategi ibu tunggal. 

b. Secara Teoritis  

Penelitian ini berguna sebagai perbandingan antara teori yang 

didapatkan dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan 

dan hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dibidang penelitian yang sejenis.  

D. KONSEP OPERASIONAL 

Strategi orang tua tunggal dalam penangganan masalah sosial dan ekonomi 

anak yang dimaksud dalam penelitian ini segala upaya yang dilakukan oleh ibu 

tunggal untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi anak. Dalam hal ini orang 

tua tunggal yang dimabil yaitu orang tua tunggal yang kerja serabutan. 

1. Masalah sosial anak yang dimaksud dalam penelitian yaitu masalah yang 

terjadi pada anak yang memiliki orang tua tunggal yaitu malas sekolah, jadi 

pembangkang, merokok, pergaulan bebas. 

2. Masalah ekonomi anak yang dimaksud yaitu masalah yang dihadapai anak dan 

harus di penuhi oleh orang tua tunggal yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan anak yaitu sandang, pangan, pendidikan dan kebutuhan sampingan 

seperti barang elektronik. 



 

 

 

E.  METODE PENELITIAN 

 1.   Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2009:11) bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

variable satu dengan variabel yang lain.  

2.   Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang Peran khususnya pada RW OO4 Kelurahan Kampung bulang 

bawah Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. 

3.  Populasi dan Sampel 

 Informan dalam penelitian ini dipilih karena di anggap memang mampu 

memberikan informasi mengenai penelitian yang peneliti lakukan. Adapun 

kriteria informan dalam penelitian ini adalah Orang tua tunggal yaitu seorang 

ibu, yang bekerja serabutan, mempunyai anak usia remaja yaitu 13- 15 tahun. 

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung 

dengan informan atau melakukan observasi terhadap Strategi Ibu 

Tunggal Dalam Penanganan Sosial Ekonomi Anak Pada RW OO4 

Kelurahan Kampung Bulang Bawah Kecamatan Tanjungpinang Timur 

Kota Tanjungpinang. 



 

 

 

b. Data Sekunder 

Mengambil dan memperoleh data pada Kelurahan Kampung Bulang 

Bawah yang meliputi dokumen-dokumen kemudian akan diambil 

literatur serta artikel yang akan mendukung penelitian ini. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah : observasi, 

wawancara dan dokumentasi 

6. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, Miles dan Hubermen 

(dalam Sugiyono: 2012) menggemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.Ukuran kejenuhan ditandai dengan 

tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.Aktifitas dalam analisis 

meliputi reduksi data, kesimpulan dan varifikasi. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Strategi 

Strategi dapat diartikan sebagai rencana atau siasat yang digunakan untuk 

mencapai maksud tertentu. Selain itu strategi juga diartikan sebagai upaya-upaya 

atau tindakan-tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi 

lingkungan tertentu, dimana tindakan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang 

wajar. (Badudu dalam Nurrahman, 2009:407)  

Suharto (2009:29) mendefinisikan strategi bertahan hidup sebagai kemampuan 

seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai 



 

 

 

permasalahan yang melingkupi kehidupannya, strategi penanganan masalah ini 

pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam 

mengelola aset yang dimilikinya. Pendapat lain mengenai strategi bertahan hidup 

dikemukakan oleh Snel dan Staring (dalam Resmi Setia, 2005:6) yang 

menyatakan strategi bertahan hidup sebagai rangkaian tindakan yang dipilih 

secara standar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. 

Edi Suharno (2009:32) Adapun coping strategies dalam mengatasi goncangan 

dan tekanan non-ekonomi terdapat pula cara yang ditempuh oleh kepala keluarga. 

Strategi dimaksud dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni:  

a Strategi aktif yakni melakukan berbagai kegiatan dengan berusaha sendiri 

b Strategi pasif yaitu berusaha menghindari risiko yang diakibatkan oleh 

goncangan non-ekonomi (misalnya mengurangi biaya sosial, kesehatan, 

pendidikan, dan pasrah kepada keadaan).  

c Strategi jaringan misalnya menjalin relasi untuk memperoleh bantuan baik 

secara informal maupun formal dari pihak lain (misalnya: teman, tetangga, 

sanak keluarga). 

 

II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KAMPUNG BULANG  

Kelurahan Kampung Bulang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pembentukan Kelurahan Kampung Bulang 

Kecamatan Tanjungpinang Timur berdasarkan Keputusan Walikota 



 

 

 

Tanjungpinang Nomor 04 Tahun 2001 tanggal 1 November 2001, merupakan 

pemekaran dari Kelurahan Melayu Kota Piring. 

Sebagaimana diketahui bahwa Kelurahan Kampung Bulang memiliki 12 

RW dan 36 RT, dengan kepadatan penduduk yaitu 9. 554 jiwa. Sektor 

pendidikan di Kelurahan Kampung Bulang setiap tahunnya mengalami 

perubahan yang cukup baik.  Hanya saja tidak semua masyarakat yang berda 

diwilyah Kelurahan Kmapung Bulang yang semuanya mengenyam 

pendidikan.  

Sebagimana diketahui bahwa, tidak semuanya masyarakat yang berada di 

Kelurahan Kampung Bulang hidup dengan keutuhan keluarga, terdapat juga 

keluarga yang tidak lengkap seperti keluarga yang ditinggal suami atau istri 

karena mininggal dunia ataupun keluarga yang berpisah karena perceraian. 

namun dilihat dari kondisi sosial masyarakat Kelurahan Kampung Bulang 

Hidup dengan penuh solidaritas. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Informan 

Penelitian yang menggunakan teknik purposive, tentunya membuat 

peneliti harus menentukan beberapa informan informan tertentu yang akan 

dipilih sesuai dengan criteria yang dibutuhkan peneliti. Oleh karena itu 

dibutuhkan gambaran umum dan latar belakang yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan peneliti dalam menentukan orang tua tunggal mana yang cocok 

untuk dijadikan informan untuk penelitian ini.  



 

 

 

2. ORANG TUA TUNGGAL DI RW 004 KELURAHAN KAMPUNG 

BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR 

Sager, dkk (dalam Duvall & Miller, 1985) menyatakan bahwa single 

parent adalah orang tua yang secara sendirian membesarkan anak-anaknya 

tanpa kehadiran, dukungan, dan tanggung jawab pasangannya. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa ibu tunggal yang ada di Kelurahan Kampung Bulang 

tepat di RW 004 merupakan orang tua tunggal yang dengan sendirinya harus 

memenuhi segala tanggungjawab terhadap anak yaitu dalam pemenuhan 

kebutuhan sosial, ekonomi anak tampa adanya bantuan dari suami. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, bahwa ibu tunggal 

yanga ada di Kelurahan Kampung Bulang memiliki anak lebih dari satu. 

Informan penelitian mengakui bahwa ketika menjadi ibu tunggal semua 

kebutuhan anak harus dipenuhi khususnya pemenuhan kebutuhan sosial anak 

yaitu seperti memberikan pendidikan kepada anak, serta pemenuhan 

kebutuhan ekonomi anak yaitu makan, pakaian, uang jajan, pulsa serta alat 

elektronik.  ibu tunggal juga mengakui bahwa mereka merasakan kesulitan 

dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Hal tersebut dikarenakan ibu 

tunggal sulit untuk mendapatkan pendapatan yang cukup, pendapatan yang 

didapat hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti untuk makan, 

sebagaimana diketahui bahwa ibu tunggal yang terdapat di Kelurahan 

Kampung Bulang khususnya di RW 004 juga hanya bekerja serabutan, mereka 

tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak karena tidak memiliki 



 

 

 

kemampuan seperti keterbatasan pendidikan. Dari hal tersebut membuat ibu 

tunggal menjadi kesulitan dalam membiayai kebutuhan anak 

 

IV. STRATEGI ORANG TUA TUNGGAL DALAM PENANGANAN 

SOSIAL EKONOMI ANAK 

Strategi yaitu sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan 

seperangkat cara untuk mengatasi berbagi permasalahan yang melingkupi 

kehidupannya. Strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan 

kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola segenap aset yang 

dimilikinya ( Edi Suhartono, 2009). 

Adapun strategi ibu tunggal yang berada di Kelurahan Kampung Bulang 

khususnya ibu tunggal yang tinggal di RW 004 dalam penanganan sosial, 

ekonomi anak dapat dilihat dari pembahasan sebagai berikut: 

1. Ibu Tunggal Berusaha Sendiri Dalam Penangganan Sosial Dan 

Ekonomi Anak  

Penangganan masalah sosial dan ekonomi anak pada ibu tunggal 

merupakan suatu hal yang wajar yang harus dilakukan oleh seorang ibu 

tunggal yang memiliki anak. Berusaha sendiri merupakan suatu wujud dari 

sikap aktif yang dilakukan oleh ibu tunggal atau lebih dikenal dengan 

strategi aktif. Strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki (Suharto, 2009:31).  

Dalam hal ini adapun yang dimaksud dengan strategi aktif yaitu upaya 

yang dilakukan oleh ibu tunggal dengan cara memaksimalkan segala 



 

 

 

potensi yang demilikinya. Potensi dalam hal ini dapat diartikan sebagai 

kemampuan dirinya sendiri, adapun cara dalam penangganan masalah 

sosial dan ekonomi dapat dilihat dari: 

a. Berusaha Sendiri Dalam Menanggani Masalah Sosial Anak 

Masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial. Dikatakan sebagai masalah sosial karena berkaitan 

dengan gejala-gejala yang menggangu ketentraman di dalam 

masyarakat. Dengan demikian masalah sosial menyangkut nilai nilai 

sosial yang mencakup segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasi 

suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian 

sebagai pengukurannya. Menurut R. Soetarno masalah sosial sebagai 

suatu masalah yang timbul karena adanya kebutuhan kebutuhan sosial 

yang yang tidak atau belum terpenuhi  (Soerjono Soekanto, 2001 ). 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa anak yang memiliki ibu 

tunggal di Kelurahan Kampung Bulang khusunya pada RW 004 

memiliki permasalahan sosial yang dapat dikatakan bahwa masalah 

tersebut timbul karena tindakan yang dilakukan oleh anak melanggar 

norma atau nilai nilai didalam didalam keluarga maupun masyarakat, 

sehingga terdapat keinginan seorang ibu untuk menjadikan anak sosok 

yang belum terpenuhi.  

Masalah sosial yang terjadi pada anak yang memiliki ibu tunggal di 

Kelurahan Kmapung Bulang khusunya di RW 004 difokoskan kepada 

masalah anak yang malas sekolah akibat dari perceraian yang terjadi 



 

 

 

pada orang tuanya. anak juga selalu melawan apabila dilarang bermain 

tidak mengenal waktu merokok serta berteman dengan anak nakal. 

Strategi aktif menurut Suharto (2009:31) merupakan strategi yang 

dilakukan dengan cara mengoptimalkan segala potensi (misalnya 

melakukan usahanya sendiri. Dalam hal ini adapun usaha sendiri yang 

dilakukan oleh ibu tunggal dalam menanggani masalah sosial anak 

yaitu pertama, dilakukan dengan cara selalu menasehati anak hal 

tersbeut diakrenakan orang tua tidak tega memberikan hukuman 

kepada anak ataupun marah marah, orang tua hanya memberikan 

nasehat agar agar ternsentuh hatinya untuk mendengarkan nasehat 

tersebut sehingga tidak malas sekolah, perokok, pelawan, serta 

berteman secara bebas. Kedua, menegur secara langsung dengan 

memarahi atau mengomeli. Ketiga, memarahi dan memberikan 

hukuman apabila katahuan anak malas sekolah, merokok, melawan, 

dan melakukan pergaulan bebas, hukuman yang diberikan berupa 

memukul anak, mengurung dirumah atau dikamar. 

b. Berusaha Sendiri Dalam Menanggani Masalah Ekonomi Anak 

Korten dan Sjahrir dalam Daulay (2010: 77), menjelaskan bahwa 

strategi kelangsungan hidup yang ditempuh oleh kelompok miskin 

salah satunya yaitu menganekaragamkan kegiatan kerja. Dalam hal ini 

adapun usaha yang dilakukan oleh ibu tunggal dalam pemenuhan 

kebutuhan anak dapat dikatakan bahwa ibu tunggal memiliki usaha 

yang berbeda yaitu giat bekerja, dengan cara menganekakan pekerjaan 



 

 

 

seperti menambahkan jahitan mencari tambahan,dan pemenuhan 

kebutuhan dengan cara berhutang. Masalah pembiayaan pendidikan 

anak, ibu tunggal berusaha meminta toleransi kepada guru atas waktu 

pembayaran, sampai mendapatkan uang untuk pembayaran keperluan 

sekolah. Namun untuk pemenuhan kebutuhan elektronik seperti 

pembelian HP untuk anak, usaha yang dilakukan ibu tunggal yaitu 

dengan membeli dengan cara kredit.  

Untuk melihat lebih jelas strategi aktif atau usaha sendiri yang 

dilakukan oleh ibu tunggal dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan 

ekonomi anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Bentuk Usaha Sendiri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Sosial 

dan Ekonomi Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Tunggal Di RW 004 

Keluarahan Kmapung Bulang 

Nama 

Informan 

Usaha Sendiri Mengahadapi 

Masalah Sosial Anak 

Usaha Sendiri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi 

Anak 

Ibu Zilah 1. Anak malas sekolah diomelin 

2. Anak yang suka melawan 

selalu dimarah dan diberi 

hukuman 

3. Anak merokok dan bergaul 

secara bebas  dinasehati 

1. Pemenuhan kebutuhan pokok (makan, pakaian, tempat 

tinggal) yaitu lebih giat bekerja  

2. Pembiayaan kebutuhan pendidikan anak apabila belum 

puya uang mendatangi sekolah berusaha meminta 

keringanan dari sekolah 

3. Kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit  

Ibu Siti 1. Anak yang malas sekolah 

Selalu dinasehati 

2. Anak yang suka melawan 

dimarah dan di beri hukuman 

3. anak yang merokok bergaul 

secara bebas dinasehati 

1. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok (makan, pakaian, 

tempat tinggal) yaitu dengan mencari kerja tambahan 

2. Pemenuhan Kebutuhan pendidikan anak yaitu dengan 

membeli kebutuhan seperti buku dengan fotocopy agar 

hemat. 

3. kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit 

Ibu Rasmi 1. Anak yang malas sekolah, 

suka melawan dimarahi/ 

diomelin 

2. Anak yang merokok ditegur 

Secara langsung  

3. Anak yang bergaul bebas 

ditegur dan dimarahi 

1. Pemenuhan kebutuhan pokok (makan, pakaian, tempat 

tinggal) yaitu dengan mencari kerja tambahan 

2. Kebutuhan pendidikan anak yaitu membeli buku anak 

dengan fotocopy 

3. kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit 

Ibu 1. Anak yang malas sekolah 1. Pemenuhan kebutuhan pokok (makan, pakaian, tempat 



 

 

 

Nusnawati dimarah dan diomelin 

2.  anak yang melawan, 

perokok, dan bergaul bebas 

ditegur secara langsung dan 

dimaraha 

tinggal) yaitu dengan mencari kerja tambahan, 

2. Kebutuhan pendidikan anak bilang keguru untuk 

meminta toleransi waktu agar bisa membeli kebutuhan 

anak seperti buku 

3. kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit. 

Ibu 

Mulyana 

1. Anak yang malas sekolah 

dimarah 

2. Anak yang suka melawan, 

perokok, dan bergaul bebas 

dimarahi dan diberi hukuman 

1. pemenuhan kebutuhan pokok (makan, pakaian, tempat 

tinggal) yaitu dengan berhutang. 

2. Kebutuhan pendidikan anak menjumpai guru untuk 

meminta toleransi waktu agar bisa membeli kebutuhan 

anak seperti buku 

3. kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit 

Ibu 

Hasnaini 

1. Anak yang malas sekolah di 

marahi 

2. Anak yang suka melawan, 

perokok, dan bergaul bebas 

dimarahi dan diberi hukuman 

1. Usaha sendiri dalam pemenuhan kebutuhan pokok 

(makan, pakaian, tempat tinggal) yaitu dengan 

berhutang 

2. Kebutuhan pendidikan anak bilang keguru untuk 

meminta toleransi waktu agar bisa membeli kebutuhan 

anak seperti buku 

3. Kebutuhan elektronik (HP) dilakukan dengan kredit 

Sumber : Data Primer 2016 

2. Ibu Tunggal Berusaha Menghindari Terjadinya Permasalahan Sosial 

Dan Ekonomi Anak  

Strategi pasif merupakan strategi yang dilakukakan dengan cara 

berusaha menghindari penyebab terjadinya permasalahan sosial dan 

ekonomi anak yang dilakukan oleh ibu tunggal di Keluarahan Kampung 

Bulang khususnya pada RW 004. 

a.  Menghindari Terjadinya Masalah Sosial Anak 

Y. Singgih D. Guarsa (1998: 103) berpendapat bahwa 

penanggulangan perilaku penyimpang dapat ditampuh dengan cara 

yaitu melakukan tindakan preventif yakni tindakan yang bertujuan 

mencegah timbulnya perilaku menyimpang. dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa masalah sosial yang terjadi pada anak yang memiliki 

ibu tunggal seperti malas sekolah, perokok, melawan, dan melakukan 



 

 

 

pergaulan bebas termasuk kedalam perilaku menyimpang karena 

melanggar norma norma yang ada.  

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat dikatakn bahwa 

dalam menghindari terjadinya masalah sosial anak ibu tunggal 

memiliki cara yang berbeda yaitu dilakukan dengan cara membatasi 

waktu keluar anak, anak tidak boleh pergi sendiri, membatasi 

pertemanan anak, menyuruh anak mengikuti berbagai kegiatan. Hal 

tersebut termasuk kedalam perbuatan yang mencegah timbulnya 

maslaah sosial anak. 

b. Menghindari Terjadinya Masalah Ekonomi Anak 

 

Strategi pasif adalah strategi dimana individu berusaha 

meminimalisir pengeluaran uang, strategi ini merupakan salah satu 

cara masyarkat miskin untuk bertahan hidup (Kusnadi, 2003:8). 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa cara yang dilakukan ibu tunggal 

dalam menghindari terjadinya masalah ekonomi yaitu dengan 

meminimalisir pengeluaran yaitu dengan menabung dengan alasan 

ketika ada kebutuhan mendesak maka sudah ada cadangan uang untuk 

diambil, mengurangi pengeluaran serta membelikan barang yang 

benar benar dibutuhkan. 

Untuk melihat lebih jelas strategi pasif atau menghindari terjadi 

masalah Sosial dan ekonomi anak yang dilakukan oleh ibu tunggal 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 



 

 

 

Tabel 4.2 

Cara Menhindari Terjadinya Masalah Sosial Dan Ekonomi 

Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Tunggal Di RW 004 Kelurahan 

Kampung Bulang 

 

Nama 

Informan 

Menghidari Terjadinya Masalah Sosial Anak Menghindari Terjadinya Masalah 

Ekonomi Anak 

Ibu Zilah Membatasi waktu keluar anak agar anak tidak 

banyak mendapat pengaruh negatif dari luar 

Menabung 

Ibu Siti 1. Membatasi waktu keluar anak 

2. Untuk menghindari terjadinya perilaku anak 

yang merokok, bergaul secara bebas anak 

tidak boleh pergi sendiri.  

Menabung 

Ibu Rasmi 1. Membatasi waktu keluar anak 

2. Anak tidak boleh pergi sendiri 

Mengurangi pengeluaran 

Ibu 

Nusnawati 

Membatasi pertemanan anak Mengurangi pengeluaran 

Ibu 

Mulyana 

Membatasi pertemanan anak Membeli barang yang benar benar 

dibutuhkan 

Ibu 

Hasnaini 

Menyuruh anak mengikuti berbagai kegiatan 

seperti les, mengaji 

Membeli barang yang benar benar 

dibutuhkan 

Sumber : Data Primer 2016 

c. Ibu Tunggal Memanfaatkan Jaringan Sosial Dalam Menanggani 

Masalah Sosial Dan Ekonomi Anak 

Adapun usaha yang dilakukan oleh ibu tunggal yaitu seperti yang 

diungkapkan oleh informan penelitian dibawah ini : 

1. Memanfaatkan Jaringan Sosial Dalam Menangani Masalah 

Sosial Anak 

Strategi jaringan terjadi akibat adanya interaksi sosial yang 

terjadi dimasyarakat ( Kusnadi, 2003: 146). Dalam hal ini adanya 

trategi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial hal 

tersbeut terjadi karena ibu tunggal memiliki hubungan dan selalu 

berinteraksi dengan jaringan tersebut sehingga hal tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk meminta bantuan dalam menanggani masalah 



 

 

 

sosial anak. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa 

ibu tunggal memiliki strategi yang berbeda dalam menanggani 

masalah sosial anak khususnya dengan memanfaatkan jaringan, 

yang mana strategi tersebut terdiri dari meminta bantuan keluaraga 

menjaga anak, miminta masyarakat menegur/ memarahi apabila 

anak berbuat salah, meminta pihak sekolah menghukum.  

2. Memanfaatkan Jaringan Sosial Dalam Menangani Masalah 

Ekonomi Anak 

Strategi jaringan merupakan strategi yang dilakukan dengan 

cara menjalin relasi, baik itu formal maupun dengan lingkungan 

sosial dan lingkungan kelembagaan (misalnya meminjam kepada 

tetangga, meminjamkan uang dengan rentenir atau bank dan 

sebagainya) (Suharto, 2009:31). 

Dalam hal ini ibu tunggal di Kelurahan Kampung Bulang 

khususnya pada RW 004 memiliki strategi dalam memanfaatkan 

jaringan sosial yang dilakukan secara berbeda. Ibu tunggal 

memanfaatkan jaringan informal dengan miminta bantuan anggota 

keluarga agar bekerja, meminjam uang kepada keluarga. ibu 

tunggal juga memanfaakan jaringan sosial dilingkungan sosial 

dengan melakukan pinjaman pada kenalan, pada batak kredit serta 

memnfaatkan lingkungan kelembagaan dengan melakukan 

pinjaman pada pengadayan. Hal tersebut dilakukan karena ibu 

tunggal menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, 



 

 

 

masyarakat, tetangga, teman, guru, maupun pihak peminjaman 

keuangan seperti Batak Kredit.  

Untuk melihat lebih jelas strategi jaringan atau 

Memanfaatkan jaringan sosial dalam menanggani masalah Sosial 

dan ekonomi anak yang dilakukan oleh ibu tunggal dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Memanfaatkan Jaringan Sosial Dalam Menanggani Masalah 

Sosial Dan Ekonomi Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Tunggal Di 

RW 004 Kelurahan Kampung Bulang 

Nama 

Informan 

Bentuk Pemanfaatan 

Jaringan Dalam 

Menanggani Masalah 

Sosial Anak 

Bentuk Pemanfaatan 

Jaringan Dalam 

Menangani Masalah 

Ekonomi Anak 

Ibu Zilah Meminta bantuan 

keluaraga menjaga anak 

Miminta bantuan anggota 

keluarga agar bekerja 

Ibu Siti Meminta bantuan 

keluaraga menjaga anak 

Melakukan pinjaman pada 

keluarga 

Ibu Rasmi Miminta masyarakat 

menegur/ memarahi 

apabila anak berbuat salah 

Melakukan pinjaman pada 

tetangga / rekan  

Ibu 

Nusnawati 

Miminta masyarakat 

menegur/ memarahi 

apabila anak berbuat salah 

Melakukan pinjaman pada 

tetangga/ rekan,  

Ibu Mulyana Meminta pihak sekolah 

menghukum 

Melakukan pinjaman pada 

pengadayan  

Ibu Hasnaini Meminta pihak sekolah 

menghukum 

 

Melakukan pinjaman pada 

pengadayan atau 

meminjam pada batak 

kredit 

Sumber : Data Primer 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Salah satu kelurahan yang terdapat di Kota tanjungpinang yaitu Kelurahan 

Kampung Bulang. Pada Tahun 2015 di Kelurahan Kampung Bulang khusunya di 

Rukun Warga (RW ) 004 terdapat 16 keluarga terjadi perceraian yang didomonasi 

oleh pihak perempuan. Permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada anak 

yang memiliki ibu tunggal di Kelurahan Kaapung Bulang khususnya di RW 004 

yaitu anak yang malas sekolah, pembangkang, serata melakukan pergaulan bebas. 

sedangkan masalah ekonomi yaitu masalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan, 

tempat tinggal dan kebutuhan elektronik anak.  Dalam  menjalani kehidupan 

sebagai orang tua tunggal agar penangganan dalam kebutuhan sosial ekonomi 

anak bisa terpenuhi tentunya orang tua tunggal harus mempunyai strategi yang 

dilihat dari starategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan yaitu: 

Pertama strategi aktif dalam hal ini yaitu ibu tunggal lebih berusaha sendiri 

dalam menanggani masalah sosial anak dengan cara selalu menasehati anak, 

memarahi/ menegur secara langsung, memarahi dan menghukum. sedangkan 

usaha sendiri dalam menanggani masalah ekonomi anak yaitu giat bekerja, 

mencari kerja tambahan, berhutang serta membali barang yang diingikan anak 

seperti HP dengan cara kredit, serta meminta toleransi kepad guru ketika 

menghadapi masalah biayaan pendidikan anak, atau dengan memfotokopy buku 

agar hemat. 

Kedua, dilakukan dengan cara menghindari terjadinya masalah sosial yaitu 

dengam membatasi waktu keluar anak, anak tidak boleh pergi sendiri, membatasi 



 

 

 

pertemanan anak, serta menyuruh anak mengikuti berbagai kegiatan seperti les, 

mengaji. Untuk menghindari masalah ekonomi dilakukan dengan cara menabung, 

mengurangi pengeluaran, membeli barang yang benar benar dibutuhkan.   

Ketiga, strategi jaringan yang dilakukan dnegan cara memanfaatkan jaringan 

sosial dalam menanggani masalah sosial anak yaitu meminta bantuan keluaraga 

menjaga anak, miminta masyarakat menegur/ memarahi apabila anak berbuat 

salah, meminta pihak sekolah menghukum. Untuk pemanfaatan jaringan dalam 

menangani masalah ekonomi anak yaitu miminta bantuan anggota keluarga agar 

bekerja, melakukan pinjaman pada keluarga, melakukan pinjaman pada tetangga / 

rekan, melakukan pinjaman pada pengadayan atau meminjam pada batak kredit. 

2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Ibu tunggal harus bisa memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebaik 

mungkin untuk kelangsungan hidup keluarga kedepannya. 

2. Aparat kelurahan diharapkan bisa memberikan pemberdayaan kepad aibu 

tunggal seperti memberikan bantuan agar dengan bantuan yang diberikan bisa 

membangkitkan ketidakberdayaan yang dialami oleh ibu tunggal. 
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