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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan sekelompok manusia yang disatukan oleh jalinan 

perkawinan, darah atau adopsi yang membentuk sebuah rumah tangga 

berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial mereka suami dan istri, ayah 

dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, kakak dan adik . (Su’adah, 2005 ). 

Pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tentunya, keluarga 

memiliki fungsi yang penting bagi anak maupun bagi pasangan suami istri atau 

orang tua. 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak dan tempat anak 

mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta rasa aman. Orang tua mempunyai 

peran yang  penting dalam pertumbuhan dan perkembangan mental dan spiritual 

anaknya seperti, memberikan pengawasan dan pengendalian yang wajar agar 

anak tidak tertekan, mengajarkan kepada anak tentang dasar-dasar pola hidup 

pergaulan yang benar, memberikan contoh perilaku yang baik dan pantas bagi 

anak-anaknya. Hal ini disebabkan orang tua khususnya, dalam ruang lingkup 

keluarga merupakan media awal dari satu proses sosialisasi, sehingga dalam 

proses sosialisasi tersebut orang tua mencurahkan perhatiannya untuk mendidik 

anak–anaknya menjadi pribadi yang baik. Dalam hal ini, orang tua yang 

dimaksud tentunya adalah ayah dan ibu. 

Seorang anak seyogyanya dibesarkan dalam sebuah keluarga utuh. Namun 

untuk keadaan tertentu terkadang anak terpaksa tumbuh dan besar tanpa figur 

dari ayah atau ibu. Ada banyak alasan yang menjadi penyebab sebuah keluarga 

tidak lagi utuh. Perpisahan perkawinan terjadi dalam berbagai macam bentuk 

yaitu perceraian, kematian, ditinggalkan, serta banyak hal lain yang 

menyebabkan tidak lagi bisa hidup bersama. Perceraian adalah penyebab 

perpisahan tertinggi. Angka perceraian di Indonesia mungkin tidak setinggi di 

Amerika Serikat 66,6% perkawinan berakhir dengan perceraian. Namun kita 

tahu bahwa di Indonesiapun banyak perkawinan yang berakhir dengan 
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perceraian. 

Berikut adalah data berdasarkan pengadilan agama kota Malang selama 

tahun 2009. Telah terjadi perceraian sebanyak 6.716 kasus. Jumlah ini sedikit 

lebih kecil dibanding Banyuwangi yang mencapai 6.784 kasus. Kemudian 

disusul kota Jember 6.054 kasus dan Surabaya sebagai kota ke dua terbesar di 

Indonesia berada diurutan keempat dengan 5.253 kasus. Secara akumulasi 

selama tahun 2009 telah terjadi 92.729 kasus perceraian naik sekitar 15 persen 

dibanding tahun 2008 yang hanya 80.121 kasus.  Malang Post ( 2010, 21 Juni). 

Apapun bentuk perpisahan yang terjadi dalam suatu keluarga 

mengakibatkan terjadi single parent atau menjadi orang tua tunggal. Salah satu 

fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah 

keberadaan orang tua tunggal atau lazim dengan istilah single parent. Single 

parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua  ayah dan ibu 

seorang diri karena kehilangan atau terpisah dengan pasangannya  (Balson, 

1993). 

Besarnya angka keluarga single parent yang diprediksi menjadi penyebab 

terjadinya penyimpangan perilaku remaja. Seperti perceraian orang tua juga 

memberi dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian anak. 

Dari hasil penelitian beberapa ahli (dalam Yusuf, 2001) remaja yang orang 

tuanya bercerai cenderung menunjukan ciri-ciri: berperilaku nakal, mengalami 

depresi, melakukan hubungan seksual secara aktif, dan memakai narkoba. Selain 

itu, kehilangan figur ayah atau ibu menjadi awal dari permasalahan dimana 

sebuah kebutuhan kasih sayang yang diharapkan datang dari kedua orang tua 

tidak terpenuhi. Kondisi ini diperparah dengan perilaku orang tua yang kurang 

kondusif dalam pola pengasuhan remaja karena memiliki peran ganda sebagai 

ayah sekaligus ibu atau sebaliknya yang keduanya sulit untuk dicapai.  

Sebuah studi mengenai hubungan antara keluarga dengan kenakalan yang 

dilakukan oleh Michael Rutern dan Norman Garmezy (dalam Santrock, 2003) 

menyimpulkan bahwa keluarga memang memiliki pengaruh terhadap 

terbentuknya kenakalan pada remaja. Tak dapat dipungkiri bahwa single parent 

memaksa orang tua menjalankan peran ganda, yaitu mengasuh anak dan bekerja 

untuk mencari penghasilan. Oleh karenanya, orang tua seringkali kurang dalam 
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mengawasi keberadaan anak di luar rumah dan kerap kali orang tua juga kurang 

meluangkan waktu dengan anak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Gerald Patterson dan rekannya (dalam Santrock, 2003) menyatakan bahwa 

faktor keluarga utama dalam menentukan munculnya kenakalan adalah 

pengawasan orang tua yang tidak memadai, meliputi rendahnya pengawasan 

terhadap remaja, dan penerapan disiplin yang tidak efektif. 

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa banyak 

kesulitan yang dialami single parent yang hidup dengan anaknya dimana salah 

satunya adalah kesulitan dalam mendidik anak secara memuaskan. Oleh karena 

itu, jelas bahwa menjadi single parent, baik ayah maupun ibu bukanlah sebuah 

hal yang mudah karena seorang ibu belum tentu mampu menggantikan figur 

ayah sepenuhnya begitupun sebaliknya.  

Siahaan (1991) menyatakan bahwa anak yang orang tuanya bercerai atau 

meninggal dunia seringkali mengalami problem perilaku diri dan perilaku sosial. 

Misalnya, mudah tersinggung dan marah-marah, murung ataupun lebih memilih 

bermain sendiri.  

 Remaja sendiri termasuk fase dalam kehidupan yang mana pada fase ini 

mereka ingin untuk dimengerti dan dipahami. Satu diantara usaha yang 

dilakukan adalah dengan mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan 

perkembangan remaja khususnya dalam mengantar remaja menuju kematangan 

psikis dan kematangan sosialnya (Mappiare, 1982).  

Berbeda dengan kondisi remaja yang memiliki keluarga ayah dan ibu, 

dalam keluarga utuh anak tentunya akan merasa mudah untuk berkomunikasi 

dengan orang tua. Mayoritas remaja dari keluarga single parent mempunyai 

problem tambahan dibandingkan dengan remaja dari keluarga dengan ayah dan 

ibu, mereka merasa ditinggalkan, kecewa dan kesedihan yang dalam (Balson, 

1993). Hal ini diakibatkan selain menghadapi beban psikologis yang cukup 

berat, mereka juga harus menanggung perlakuan dari masyarakat yang kurang 

mendukung eksistensi single parent di masyarakat.  

Disisi lain remaja dari keluarga single parent merupakan bagian generasi 

muda yang mempunyai  fungsi, peran dan tanggung jawab  dalam pembangunan 

yang sama  dengan remaja dari keluarga yang utuh, mereka juga memiliki tugas 
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– tugas perkembangan yang harus dilewati. Hurlock (1980) mengatakan remaja 

yang tidak dapat melewati tugas perkembangannya akan bermasalah pada tahap 

perkembangan selanjutnya. Pada akhirnya mereka terperangkap pada trauma 

yang mereka alami dengan segala dampaknya, mulai dari perasaan ketidak 

yakinan akan kemampuan diri, keterasingan, kemarahan, dendam, hingga segala 

bentuk pelariannya yang seringkali negatif dalam mengahadapi masalah dari 

pada menyelesaikannya.  

 Dewi (2006) seorang psikolog dari Universitas Indonesia, menyatakan 

bahwa  dampak psikologis yang dihadapi anak dari keluarga single parent 

dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kepribadian dan gender si anak, serta 

bagaimana penghayatan si ibu terhadap peran yang dijalaninya."Pada anak-anak 

yang memiliki sifat tegar atau cuek mungkin dampaknya tidak terlalu terlihat, 

tapi untuk anak yang sensitif pasti akan terjadi perubahan perilaku, misalnya jadi 

pemurung atau suka menangis diam-diam, hal ini biasanya terjadi pada anak 

yang orang tuanya bercerai," ujarnya. Seorang anak laki-laki membutuhkan figur 

ayah untuk mempelajari hal-hal yang tidak dia dapatkan dari ibunya, begitu pun 

dengan anak perempuan, ada sesuatu yang dia butuhkan dari kehadiran figur 

ayah, misalnya bagaimana relasi interpersonal pria dan wanita."Setelah remaja 

atau dewasa, anak-anak ini mungkin saja tumbuh menjadi anak yang permisif, 

tertutup, pemalu atau justru agresif sekali pada lawan jenis. Kompas (2006,5 

Oktober).  

Ada individu yang mampu bertahan dan pulih dari situasi negatif secara 

efektif sedangkan individu lain gagal karena mereka tidak berhasil keluar dari 

situasi yang tidak menguntungkan. Di dalam kehidupan setiap orang pernah 

merasakan  bencana, kesulitan, kemalangan, dan permasalahan lainnya yang 

membuat kita merasakan kesedihan, dan putus asa. Ketika seseorang tetap 

dengan keadaan sedih dan putus asa, dan dibiarkan berlarut akan mengalami 

kesedihan, memicu stress, bahkan trauma. Kemampuan untuk melanjutkan hidup 

setelah ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat 

bukanlah sebuah keberuntungan, tetapi hal tersebut menggambarkan adanya 

kemampuan tertentu pada individu yang dikenal dengan istilah resiliensi 
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(Tugade & Fredrikson, 2004).  Individu yang bisa kembali seperti semula setelah 

mengalami berbagai masalah disebut individu itu resilien. 

Sebuah potensi, yang dapat bersumber dari internal maupun adanya 

dukungan eksternal, yang akan menjadi kekuatan atau daya manakala disadari 

dan kemudian dikembangkan. Resiliensi merupakan suatu proses yang alamiah 

terjadi dalam diri individu. Hanya saja, seberapa waktu yang diperlukan oleh 

seseorang untuk melewati proses tersebut bersifat individual dan berbeda antara 

satu orang dengan yang lainnya. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi cepat 

lambatnya seseorang pulih kembali ke keadaannya yang semula, baik yang 

berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. 

Adapun contoh kasus dari salah satu subyek yakni NR, yang tinggal bersama 

orang tua tunggal. NR tinggal bersama seorang ibu dan Kakaknya, 1 tahun yang 

lalu Ayah NR meninggal dunia karena penyakit koplikasi. Atas kepergian sang 

ayah NR cukup berat untuk menerima keadaan ini. Disaat keluarganya masih 

utuh NR lebih dekat dengan sang Ayah, jika pergi kemana-mana NR selalu 

bersama ayahnya. Bercanda gurau itu hal biasa yang dilakukan oleh NR dengan 

ayahnya. Hal yang paling membuat NR selalu mengingat ayahnya, jika NR 

melihat teman-temannya di antar jemput oleh ayah pada saat bersekolah. Sampai 

sekarang sepeninggalan ayah NR belum bisa menerima keadaan. NR menjadi 

lebih pendiam tidak mau terbuka dengan orang lain dan selalu ingin menyendiri.  

Fenomena ini menunjukan bahwa resiliensi ini sangat penting karena orang 

yang resilien mengetahui bagaimana mengembalikan mental dari suatu 

kemalangan atau kesengsaraan dan membaliknya menjadi sesuatu yang lebih 

baik, bahkan dibandingkan keadaan sebelum kemalangan itu sendiri. Mereka 

maju dengan cepat dalam perubahan yang berlangsung terus menerus karena 

mereka fleksibel, cerdas, kreatif, secara cepat menyesuaikan diri, sinergik, dan 

belajar dari pengalaman. Mereka dapat mengendalikan kesulitan – kesulitan 

besar, dengan lebih baik meski ketika dipukul oleh kemunduran besar, mereka 

tetap tidak mengeluh dengan kehidupannya yang tidak wajar (Siebert, 2000). 

Seperti halnya hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari 

(2006) menyebutkan bahwa pemenuhan kasih sayang dan keharmonisan dalam 

keluarga berpengaruh terhadap daya resiliensi remaja untuk menghadapi setiap 
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permasalahan dan tekanan yang ada. Ketika kebutuhan kasih sayang tidak 

terpenuhi karena remaja tersebut hanya mendapatkan kasih sayang dari salah 

satu dari orang tuanya, dapat mengakibatkan remaja  kurang mendapat perhatian 

sehingga berkecenderungan melakukan perilaku menyimpang dan negatif. Hal 

ini diakibatkan karena daya resiliensi yang dimiliki belum berkembang optimal 

yang menyebabkan mereka kurang mampu menyelesaikan masalah dan lebih 

memilih untuk menghindar. 

Resiliensi merupakan faktor penting dalam kehidupan kita sekarang ini 

khususnya untuk remaja. Ketika perubahan dan tekanan hidup berlangsung 

begitu intens dan cepat, maka seseorang perlu mengembangkan kemampuan 

dirinya untuk mampu melewati tugas perkembangannya secara efektif seperti 

menghadapi perubahan fisik dan psikologis, ujian nasional, masalah teman 

sebaya dan sekolah, pengaturan sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Dari hal 

diatas, maka kebutuhan akan kemampuan untuk menjadi resilien saat ini 

sungguh menjadi makin tinggi.  

Berangkat dari fenomena tersebut yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Gambaran Daya 

Resiliensi Remaja Dari Keluaraga Single Parent. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang ingin diungkap 

adalah, bagaimana gambaran daya resiliensi remaja dari keluarga single parent? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 

daya resiliensi remaja dari  keluarga single parent. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaaat dari penelitian ini yang dapat dipetik, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat di bidang psikologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi, 

terutama psikologi klinis, psikologi perkembangan. 

2. Manfaat secara praktis 

Dapat memberikan manfaat bagi para orang tua khususnya orang tua tunggal 

yang mengasuh anak seorang diri dan dapat digunakan sebagai informasi 

untuk mengasuh dan membimbing anak. 

 


