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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak serta 

sangat berperan dalam penanaman nilai-nilai dalam rangka pembentukan karakter 

pada anak serta penerapan pola komunikasi yang sangat mempengaruhi 

perkembangan emosi anak. Menurut Setyowati (2005: 1) bahwa diperlukan 

pengetahuan tertentu dalam usaha membangun pola komunikasi keluarga secara 

efektif sehingga mampu mengantarkan anak-anak yang memiliki perkembangan 

emosi yang baik. 

Pola komunikasi tercermin dari cara orang tua membangun komunikasi 

dengan anak. Pada proses pertumbuhan anak, pola komunikasi dengan keluarga 

yang diterima oleh anak dalam interaksi tentunya memberikan dampak pada anak 

dalam melakukan interpretasi atas makna ditangkap oleh anak. Gottman (2003: 

120) memaparkan bahwa resiko anak-anak mengalami masalah, memiliki 

keterkaitan dan sangat berpeluang muncul karena keluarga yang tidak bahagia dan 

penuh konflik seperti perceraian dan tiadanya kehadiran fisik maupun emosional 

seorang ayah. Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kematian 

dirasa memberikan dampak yaitu memaksa anak mengalami kepedihan emosional 

dikarenakan anak menghadapi ketiadaan salah satu figur orang tua yang kemudian 

kurang lengkapnya orang tua mempengaruhi kebutuhan emosional anak yang 

tidak terpenuhi di rumah, yang kemudian perceraian atau kematian menghasilkan 
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perubahan kondisi keluarga serta perubahan peran ayah atau ibu, hal ini 

bertentangan dengan pernyataan Gootman (2003: 120) yang menyatakan bahwa 

anak perlu merasakan dukungan dan kasih sayang orang tua yang semakin baik 

sehingga menghindarkan anak dari rasa ancaman dari lingkungan, tindakan anti 

sosial, kecanduan obat terlarang, kegiatan seksual terlampau dini, bunuh diri 

remaja, dan penyakit sosial lainnya. 

Keluarga single parent dikepalai oleh orangtua tunggal, dimana orangtua 

tunggal tersebut harus melakukan komunikasi dan kontrol sekaligus. Orangtua 

tunggal harus  mampu beradaptasi dengan  kondisi  pengasuhan yang harus 

dijalani akibat perubahan peran dan beban tugas mengasuh anak. Selain itu orang 

tua tunggal juga memiliki kondisi emosional khusus, seperti kekecewaan dan 

kesepian karena terpisah atau kehilangan pasangannya. Hal inilah yang bisa 

menghambat komunikasi antara orangtua tunggal dengan anak dalam proses 

pengasuhan. 

 single parent merupakan bentuk keluarga yang didalamnya hanya terdapat 

satu orang kepala rumah tangga, yaitu ayah atau ibu. Keluarga dengan status 

single parent merupakan bentuk kepala keluarganya adalah janda atau duda akibat 

diceraikan, ditinggal pergi atau berpisah. 

Data Susenas Indonesia yang diperoleh dari PEKKA (Program 

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) tahun 2012 menunjukkan bahwa 

jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai13.60% atau sekitar 6 

juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Berdasarkan data 

PEKKA tahun 2013, 28% merupakan keluarga utuh dan sisanya 72 % merupakan 
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wanita single parent yang menjadi kepala keluarga yaitu 60% disebabkan karena 

kematian, 6% karena perceraian, dan 6% karena ditinggalkan (dalam 

http://www.pekka.or.id). 

 Bumiaji adalah salah satu kecamatan yang berada di sebelah utara kota 

Batu. Wilayah ini masih sangat menjaga adat istiadat dengan baik meskipun tidak 

terlalu fanatik. Sebelum masa orde baru wilayah ini sangat tersohor dengan 

kekayaan sumber pertanian dimana hasil terbesar buah Apel di Kota Batu terdapat 

di wilayah ini, sehingga berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat sekitar. 

 Faktor tersebut yang membuat kemajuan pola berfikir tentang pendidikan. 

Dengan perekonomian yang baik, mereka dapat menempuh pendidikan tinggi 

sehingga kualitas sumberdaya manusia disini ikut meningkat dan banyak 

memunculkan ide- ide untuk menciptakan wirausaha. Banyaknya wirausaha yang 

bermuculan menciptakan banyak lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga yang 

tidak bisa meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah jauh dari rumah. 

Dengan meningkatnya lapangan kerja untuk para ibu rumah tangga menjadikan 

ibu-ibu di daerah Bumiaji ini kreatif dalam mencari nafkah untuk membantu 

suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. 

Selain kemajuan ekonomi yang peneliti paparkan, bidang sosial yang ada 

di Bumiaji ini perlu sekali peneliti angkat, hal ini dikarenakan banyak para ibu 

single parent dengan latar belakang status yang berbeda-beda. Menjadi single 

parent memang momok terbesar bagi para orangtua. Terutama jika memikirkan 

masalah biaya hidup yang semakin besar. namun di kecamatan Bumiaji ini 

masalah ini tidak terlalu menghantui para orang tua karena banyaknya kesempatan 

http://www.pekka.or.id/
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kerja untuk menjadi tulang punggung keluarga, meskipun tidak banyak tetapi 

dapat mengisi kebutuhan dapur. 

Akan tetapi yang menjadi permasalahan yang menjadi dikhawatirkan oleh 

beberapa orang dengan kasus single parent adalah perkembangan anak yang 

hanya memiliki satu sosok contoh untuk melanjutkan kehidupannya. Banyak 

sekali broken home menjadikan alasan utama kenakalan remaja saat ini. 

Kenakalan remaja bisa dihindari dengan cara menjalin komunikasi yang 

baik antara keduanya. Hal ini juga dilakukan oleh para ibu single parent di 

Bumiaji, meskipun mereka bekerja tapi mereka tetap intens berkomunikasi dan 

mengawasi perkembangan anak mereka. 

Bagi remaja yang tiba-tiba mendapati orangtuanya tidak lengkap lagi, 

merupakan suatu masalah bagi remaja itu sendiri. Remaja selalu berpedoman 

kepada pentingnya remaja memiliki ayah dan ibu yang lengkap yang selalu 

bersama- sama dengan remaja itu sendiri. Hilangnya salah satu peran seorang 

ayah, tentunya akan memberikan dampak bagi ibu untuk dapat menggantikan 

peran ayah dalam keluarga. Ketiadaan seorang ayah yang disebabkan karena 

perceraian ataupun kematian, menimbulkan dampak yang kurang baik bagi 

remaja, karena remaja memerlukan pembicaraan, tukar pikiran, terutama dialog 

dengan ayah. Remaja pria dari figur ayah, dan remaja putri kehilangan figur yang 

dijadikan sosok panutan dalam berhubungan dengan lawan jenisnya karena ayah 

dianggap sosok pelindung dan pemimpin (Hurlock, 1999: 111). 

Perceraian menyebabkan struktur keluarga berubah menjadi tidak lengkap 

dengan hilangnya salah satu figur orang tua. Anak yang diasuh oleh ibu tunggal 
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kehilangan figur seorang ayah akibat perceraian mengakibatkan anak kehilangan 

tokoh identifikasi. Tokoh tempat anak belajar bertingkah laku menjadi berkurang. 

Figur ayah memberikan perlindungan, rasa aman dan kebanggaan pada diri anak. 

Ketegasan seorang ayah memberikan pengaruh kuat dalam menanamkan disiplin 

dan kepercayaan diri anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak penting 

karena mempengaruhi perkembangan sosial anak. Anak-anak yang mendapatkan 

kehangatan dari  ayah sewaktu kanak-kanak cenderung mempunyai hubungan 

sosial yang lebih baik. 

Anak yang hanya diasuh oleh ayahnya akibat perceraian kehilangan figur 

seorang ibu. Hal ini mengakibatkan anak kehilangan kasih sayang, ketenangan, 

dan rasa nyaman yang didapat dari figur seorang ibu. Kelembutan seorang ibu 

memberikan pengaruh kuat dalam proses perkembangan anak yang akan 

mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya. 

Setiap kali membicarakan tentang kematangan emosi anak, pokok bahasan 

tidak pernah lepas dari peran keluarga. Melalui keluarga, anak dapat belajar 

menanggapi oranglain, mengenal dirinya, dan sekaligus belajar mengelola 

emosinya. Pengelolaan emosi ini sangat tergantung dari pola komunikasi yang 

diterapkan dalam keluarga, terutama sikap orang  tua dalam mendidik dan 

mengasuh anaknya. Dalam hal ini, orang tua menjadi basis nilai bagi anak. Nilai-

nilai yang ditanamkan orang tua akan lebih banyak dicerna dan dianut oleh anak. 

Perlakuan setiap anggota keluarga, terutama orang tua, akan “direkam” oleh anak 

dan mempengaruhi perkembangan emosi dan lambat laun akan membentuk 

kepribadiannya. 
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Emosi adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi 

masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. 

Kecenderungan untuk bertindak ini dibentuk oleh pengalaman kehidupan serta 

budaya (Gottman,1999: 123). Emosi juga berarti seluruh perasaan yang kita alami 

seperti sedih, gembira, kecewa, semangat, marah, dan cinta. Sebutan yang 

diberikan kepada perasaan tertentu mempengaruhi bagaimana seorang  berpikir 

mengenai perasaan itu, dan bagaimana ia bertindak. 

Young  Pitaloka, 2014: 4) menjelaskan, kematangan  emosi adalah 

kemampuan  seseorang  dalam  mengontrol  dan  mengendalikan   emosinya. 

Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak akan cepat terpengaruh oleh 

rangsang stimulus baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini berarti bahwa 

kematangan emosi yang dimiliki seseorang mempengaruhi bagaimana dia 

mengatasi dunia sosialnya dengan baik. Ketika remaja dapat mengatasi dunia 

sosialnya dengan baik, maka ia akan dapat melakukan penyesuaian diri yang 

positif. 

Menurut Pitaloka (2014: 5) orang yang memiliki kematangan emosi akan 

mudah beradaptasi dengan hal-hal baru tanpa menjadikannya sebagai tekanan atau 

stresor. Kemampuan ini dapat tumbuh sebagai bentuk adaptasinya dengan 

lingkungan baru yang sengaja diciptakan  untuk mengurangi stres yang dapat 

berkembang dalam dirinya. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru 

secara baik dapat merupakan indikasi kemampuan penyesuaian diri yang positif. 

Komunikasi adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan orangtua 

dalam  perkembangan anaknya. Kematangan emosi remaja tidak terlepas dari 
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faktor-faktor keluarga, relasi anak dengan teman sebayanya, dan kualitas bermain 

yang  dilakukan dengan  teman sebayanya. Pola komunikasi orang  tua adalah 

faktor utama yang mempengaruhi kematangan emosi pada anak.  Keterkaitan pola 

asuh orang tua dengan pola komunikasi dengan anak dimaksudkan sebagai upaya 

orang tua dalam membantu mengembangkan kematangan emosi anak. 

Yuli Setyowati dalam hasil penelitiannya tentang studi kasus Pola 

Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak pada Keluarga Jawa (2005: 

6) menjelaskan bahwa masih banyak keluarga yang tidak menganggap pentingnya 

komunikasi bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hubungan 

antara keduanya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang tua lebih 

mengutamakan kemampuan kognitif anak, dari pada kemampuan emosionalnya 

dan banyak keluarga tidak memiliki batasan serta komitmen yang jelas mengenai 

komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, sehingga komunikasi 

keluarga sering hanya dipahami sebagai rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang 

memiliki arti bagi perkembangan anak. 

Dari uraian di atas, tentunya ibu single parent yang memiliki anak di usia 

remaja sangat tidak mudah, sebab memiliki dua peran sekaligus serta harus 

mendampingi remaja pada proses pertumbuhannya, maka pola komunikasi 

dibangun dengan remaja memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pola 

pengasuhan yang diberikan oleh ibu single parent selaku orang tua tunggal dan 

tentunya memberikan dampak pada anak dalam melakukan intepretasi atas makna 

ditangkap oleh anak. 
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Berdasarkan  pemaparan  latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

judul  Pola Komunikasi  Ibu Single Parent dengan Kematangan Emosi 

Remaja . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian adalah: Bagaimana pola komunikasi  ibu single parent dengan  

kematangan emosi  remaja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian 

untuk mengetahui pola komunikasi single parent dengan  kematangan emosi 

remaja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini mendeskripsikan penerapan pola komunikasi teori yang 

diungkapkan oleh Joseph A. Devito (2009: 155) yang dominan terjadi pada 

ibu single parent dan anak diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan 

dalam bidang bimbingan dan konseling. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, mendapatkan wawasan tentang gambaran penerapan pola 

komunikasi terhadap anak yang dominan digunakan oleh ibu single parent 
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terhadap kematangan emosionalnya. 

b. Bagi orang tua, khususnya wanita single parent diharapkan membantu

memberikan pengetahuan bahwa pentingnya pola komunikasi yang

dibangun terhadap kematangan emosional anak.




