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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui peranan 

ibu rumah tangga terhadap pendidikan anak di Desa Kutomulyo (2) Untuk 

mengeahui peranan ibu rumah tangga terhadap kesehatan keluarga di Desa 

Kutomulyo (3) Untuk mengetahui peranan ibu rumah tangga terhadap sumbangan 

pendapatan  keluarga di Desa Kutomulyo. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2012, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu rumah tangga yang bekerja di Desa Kutomulyo 

yang berjumlah 292 orang. Sampel ditentukan 30% dari jumlah populasi yakni 97 

orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik komunikasi 

langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ibu rumah tangga di Desa 

Kutomulyo 100%  telah menamkan nilai pendidikan terhadap anak, yaitu dengan 

mengajari anak sholat dan berdoa menurut agama masing-masing. 23,71% ibu 

rumah tangga mengantarkan anaknya sendiri kesekolah karena mereka 

menganggap itu adalah tanggung jawab sebagai ibu. Serta 28,87% ibu rumah 

tangga juga telah memberikan pelajaran tambahan kepada anak dengan 

mendatangkan guru privat kerumah untuk membantu kegiatan belajar anak. (2) 

Dari segi bentuk pemeliharaan kesehatan bahwa seluruh ibu rumah tangga telah 

menerapkan pendisiplinan dalam memelihara kesehatan keluarganya, yaitu 

dengan cara menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan anggota badan, 

membuang sampah pada tempatnya serta 25,77% ibu rumah tangga juga telah 

menyediakan obat-obatan dirumah untuk membantu menjaga kesehatan 

keluarganya. Serta tidak lupa juga ibu rumah tangga telah memberikan makanan 

bergizi dan asupan vitamin kepada anak dan keluarganya yaitu sebanyak 57,73%. 

(3) Dari segi pendapatan, responden telah memberikan pemasukan yang bernilai 

bagi pemenuhan ekonomi rumah tangga. Dimana tanggung jawab dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak lagi menjadi beban mutlak bagi suami. 

Hal ini dapat dirasakan setelah responden bekerja adanya peningkatan pendapatan 

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


