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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penjelasan Konsep Teoritis 

1. Definisi Berbakti 

Istilah berbakti dalam bahasa Arab berasal dari kata al birr artinya kebaikan, 

berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam (artinya) : "al birr adalah 

baiknya akhlak". (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya Nomor 1794). Al birr 

merupakan hak kedua orangtua dan kerabat dekat, lawan dari al ‘uquuq yaitu kejelekan 

dan menyia-nyiakan haq. Al birr adalah mentaati kedua orangtua didalam semua apa 

yang mereka perintahkan kepada engkau, selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan 

al ‘uquuq dan menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya (‘Aziz, Abdul, 2009)  

Berbakti kepada orangtua atau disebut dengan istilah birrul walidain, birru 

artinya kebajikan dan al-walidain yaitu kedua orangtua (ibu, bapak). Dengan demikian 

birrul walidain artinya adalah berbuat kebaikan kepada kedua orangtua (ibu, Bapak). 

Berbakti kepada kedua orangtua wajib kita laksanakan kepada ibu dan bapak kita 

masing-masing, dan hendaknya hal ini masuk dalam prioritas yang pertama, sebelum 

kita berbuat baik kepada orang lain, kecuali Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik di 

sini mengandung makna yang luas, seperti perkataan, perbuatan dan lain sebagainya 

(Khotijah, 2011)
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Menurut Al-Atsari (dalam Dinasyari, 2013) makna berbakti adalah mentaati 

kedua orangtua dengan melakukan semua apa yang diperintahkan selama hal tersebut 

tidak bermaksiat kepada Allah. Berbakti pada orangtua adalah kewajiban anak yang 

paling utama, karena kedua orangtua adalah orang yang telah menjadi perantara 

kehadiran kita di dunia dan melalui orangtualah Allah menciptakan dan menumbuhkan 

umat manusia. Hal ini didukung oleh Khotijah (2011) yang mengatakan orangtua 

mendapatkan tempat yang istimewa di dalam agama Islam. Sangat istimewanya 

orangtua sehingga Allah SWT seolah-olah menggantungkan ridho dan murkanya 

kepada ridho dan murka orangtua.  

Berbakti dalam konsep psikologi dikenal dengan istilah filial piety . Filial piety 

berasal dari bahasa Latin, fīliālis dan pietas. Filial merujuk pada kata filius (anak laki-

laki) atau filia (anak perempuan),yang berarti menjadi keturunan (generasi) yang 

diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. Kata piety berasal dari kata pietas, 

yang berarti taat, atau pengabdian. Sehingga filial piety secara bahasa diartikan menjadi 

menghormati pengorbanan orangtua dan leluhur (Johara dan Lutfi, 2015). 

Secara umum Low dan Ang (2012) menjelaskan berbakti mengacu pada tugas, 

perasaan, atau hubungan yang ada antara putra atau putri dan orangtuanya. Berbakti 

adalah keyakinan religius yang kuat atau tingkah laku agama atau moral yang benar 

baik ketika hidup maupun yang sudah meninggal. Praktik berbakti dimulai dirumah 

dengan anak mempraktikkan cinta kasih dan hormat kepada orangtua yang kemudian 

akan berlaku ke masyarakat luas.   
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Pada msayarakat Cina dikenal dengan istilah xiao, istilah yang biasanya 

diterjemahkan sebagai 'berbakti', xiao merupakan salah satu dari nilai-nilai yang paling 

penting dalam budaya Cina setidaknya sejak mulai dari dinasti Zhou Barat. Meskipun 

mendahului Confucius, kemudian diserap oleh Konfusianisme dan akhirnya muncul 

sebagai kebajikan Konfusius pusat (Maccormack, 2006). Berbakti merupakan sebuah 

kebajikan paling dasar yang secraa universal ditemukan dalam beragam budaya 

sepanjang sejarah manusia. Didukung dengan pendapat Ho (1994) menyatakan bahwa 

berbakti kepada orangtua (filial piety) adalah hubungan antar generasi. Yeh dan 

Bedford (2003) mengatakan, berbakti merupakan pusat konsep dalam Konfusionisme 

mengandung ide-ide penting tentang bagaimana anak-anak harus merawat orangtua 

mereka.  

Tho dan Binh (2012) berpendapat bahwa filial piety sebagai bakti yang berarti 

berperilaku baik tidak hanya terhadap orangtua,  tetapi juga di luar rumah sehingga bisa 

membawa nama baik orangtua dan nenek moyang; bekerja dengan baik sehingga 

memenuhi materi untuk mendukung orangtua serta melakukan pengorbanan untuk 

nenek moyang; tidak memberontak; menunjukkan cinta, rasa hormat, dan dukungan; 

sopan santun: memastikan ahli waris laki-laki, menjunjung tinggi persaudaraan antar  

saudara; dengan bijak menasihati orangtua, termasuk dalam kesedihan atas penyakit 

dan kematian mereka. Tapi inti ideal dari filial piety adalah  pemenuhan kewajiban 

anak kepada orangtua.  
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Bakti menuntut sesuatu yang bersifat materi dan emosional, seperti support 

(dukungan), memorializing (mengingat-ingat), attendance (kehadiran), deference 

(keseganan), compliance (kepatuhan), respect (rasa hormat), dan love (kasih 

sayang/cinta), dan stuktur tersebut sering kali digeneralisasikan berlaku untuk 

hubungan di luar keluarga (Yeh & Bedford, 2003).  Ho (dalam Johara & Lutfi, 2015) 

menambahkan berbakti adalah contoh budaya yang didefinisikan sebagai hubungan 

intergenerasi. Wawrytko (2015) menambahkan meskipun beberapa komponen berbakti 

(seperti kepatuhan) dipengaruhi oleh budaya, tetapi berbakti merupakan dasar 

kemanusiaan.  Berbakti adalah kebajikan tertinggi yang menekankan pada usaha anak 

dan cucu laki-laki untuk memelihara nama baik keluarga  

Tho dan Binh (2012) juga menyatakan bahwa berbakti adalah sentimen positif, 

yaitu keharusan anak menunjukan penghormatan dan ketaatan kepada orangtua. 

Bertanggung jawab dengan tugas kakek-nenek dan orangtua. Berbakti  tidak hanya 

dilihat sebagai etika yang paling atas, akan tetapi sebagai asal dari kebahagiaan. 

Berdasarkan nilai kebajikan, berbakti  dalam keluarga didefinisikan sebagai hormat, 

memberi perawatan yang baik bagi keluarga, dan tulus. Ho (1994) menyatakan berbakti 

menentukan bagaimana anak harus bertingkah laku sesuai dengan keinginan orangtua 

mereka, baik orangtua masih hidup atau pun sudah meninggal. Hal tersebut 

membenarkan secara absolut otoritas orangtua yang lebih kepada anak.   

Pendapat serupa dikemukakan oleh Guadagno (dalam Li, 2011), yang 

menyatakan bahwa berbakti difokuskan pada rasa hormat (respect), penghormatan 
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(reverence), perawatan (care), kepatuhan (obedience), dan mengabulkan perintah 

(fulfilling duty) untuk orangtua dan kakek-nenek. Li (2011) juga menjelaskan bahwa 

berbakti ditanamkan tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga dalam jaringan 

antara orangtua dan anak, suami dan istri, tetangga, teman, komunitas dan institusi. 

Berbakti  secara fundamental tentang hubungan, bukan hanya hubungan antara anak 

dengan orangtuanya, tetapi juga antara orang dengan komunitas atau masyarakat.  

Dari semua pemaparan definisi berbakti di atas, penulis menyimpulkan berbakti 

dalam penelitian ini adalah hubungan baik antara anak dengan orangtua. Yaitu dalam 

bentuk perilaku yang meliputi bahasa, tanggung jawab, dan pengorbanan; dan 

emosional, yang meliputi cinta atau kasih sayang, harmoni, dan rasa hormat.    

2. Jenis Berbakti 

Chow (2001) membedakan tiga jenis berbakti dalam tiga bentuk perilaku. 

Pertama kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan material orangtua. Kedua adalah 

perilaku anak untuk selalu mendengarkan orangtua dan mematuhi keinginan mereka. 

Ketiga adalah usaha anak untuk menyenangkan dan menghormati orangtua.   

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukaan oleh Tho dan Bihn (2012) dalam 

menggambarkan ekspresi filial piety. Pertama adalah anak harus berterimakasih dan 

hormat kepada kakek-nenek dan orangtua dalam keluarga. Ketika mereka masih hidup, 

anak-anak harus memberikan penghormatan, dukungan, dan perhatian kepada mereka. 

Ketika mereka tua, anak harus memberikan dukungan dan perhatian yang lebih besar. 
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Ketika mereka sudah meninggal, anak-anak harus mengubur mereka dengan disertai 

harta benda di dalamnya.  Perilaku kedua adalah membuat bangga orangtua atau 

leluhur. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga orangtua adalah 

dengan kemampuan melindungi diri sendiri, bertingkah laku sesuai dengan moral, 

sehat, memiliki kepribadian yang baik, menjadi manusia yang berbudi luhur dan murah 

hati, membawa kemasyhuran untuk keluarganya, dan terakhir adalah memiliki karir 

yang sukses. Perilaku ketiga adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap keluarganya. Mampu untuk meningkatkan 

karir keluarganya, melanjutkan apa yang mereka inginkan, mengikuti contohcontoh 

yang baik, melindungi perintah, tradisi dan jalan hidup keluarga.  

Yeh (dalam Yeh & Bedford, 2003) membagi filial piety menjadi dua bentuk, 

yaitu reciprocal filial piety dan authoritarianism filial piety. Reciprocal filial piety 

meliputi kehadiran secara emosional dan spiritual untuk orangtua mereka sebagai rasa 

syukur atas usaha mereka, dan merawat orangtua secara fisik dan finansial ketika 

mereka (orangtua) bertambah usia dan meninggal dunia. Authoritarianism filial piety 

bersifat otoriterisme, dogmatisme, dan menuntut kesesuaian. Authoritarianism filial 

piety memerlukan penekanan keinginan diri sendiri yang sesuai dengan keinginan 

orangtua karena senioritas mereka dalam hal fisik, keuangan ataupun sosial. Serta 

menjaga garis keturunan keluarga, menjaga reputasi orangtua. Authoritarianism filial 

piety menonjolkan hirarki dan penyerahan.    
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3. Peranan Ayah (Fathering) 

Ada beberapa pengertian ayah; pertama, secara hukum adalah mereka yang 

secara legal mendapat tanggungjawab melalui ikatan pernikahan yang sah dengan ibu 

si anak baik anak kandung maupun angkat. Kedua, ayah biologis adalah ayah kandung 

si anak. Ketiga, figur ayah adalah orang yang bukan kategori pertama dan kedua tetapi 

berperan sebagai ayah bagi si anak. Kata ayah dalam bahasa Jepang menurut Yamazaki 

(1985) adalah oya-ji. Secara etimologis, oya berarti orangtua dan ji berarti tangan yang 

melambangkan pekerjaan. Dengan demikian, pada zaman dahulu sang ayah adalah 

orang yang berhubungan dengan pekerjaan fisik (dalam Ghiamitasya, 2012-2013). 

Secara umum peranan adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait 

oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial di masyarakat, artinya 

setiap orang memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kedudukan yang ia miliki. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti perangkat tingkah atau karakter 

yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, 

sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa. 

Menurut Livinson dalam Soerjono Soekanto (2007) menyebutkan bahwa 

peranan mencakup tiga hal, yaitu: a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 
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dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu. c. Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. 

Selain itu menurut Departemen Pendidikan Nasional “peranan adalah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkecukupan 

di masyarakat, peran terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang bersifat khas 

atau istimewa”. Selanjutnya, menurut Gross Mason dan Mc Eachern dalam buku David 

Berry (1995), yaitu peranan adalah harapan-harapan yang dkenakan pada individu-

individu yang menempati kedudukan social tertentu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka 

dapat disimpulkan peranan merupakan tindakan atau perbuatan seseorang dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedudukan dan posisi tertentu. 

Peranan ayah (fathering) dapat dijelaskan sebagai suatu peran yang dijalankan 

dalam kaitannya dalam tugas untuk mengarahkan anak menjadi mandiri di masa 

dewasanya, baik secara fisik maupun biologis. Peran ayah sama pentingnya dengan  

peran ibu dan memiliki pengaruh dalam perkembangan anak walaupun pada umumnya 

menghabiskan waktu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ibu (Wahyuningrum, 

2013). Peran ayah atau fathering lebih merujuk dengan pengertian parenting. Hal ini 

karena fathering merupakan bagian dari parenting. Idealnya, ayah dan ibu mengambil 

peranan yang saling melengkapi dalam menjalankan rumah tangga dan perkawinan, 



23 
 

 
 

termasuk di dalamnya berperan memberikan model yang lengkap bagi anak-anak 

dalam menjalani kehidupan (Andayani & Koentjoro, 2004).  

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak mengandung aspek waktu, interaksi, 

dan perhatian. Ketiga aspek tersebut merupakan modal dasar bagi orangtua dan 

menjadi faktor penting yang mempengaruhi tindakan mereka dalam 

mengasuh anak dan cara mereka mempengaruhi perilaku anak (Nurhidayah, 2008). 

Lamb dalam Budi Andayani dan Koentjoro (2004), menganalisis keterlibatan ayah 

dalam pengasuhan mengkategorikannya dalam tiga bentuk, yaitu engagement atau 

interaction, adalah interaksi satu-dengan-satu dengan anak, seperti kegiatan memberi 

makan, mengenakan baju, berbincang, bermain, mengerjakan PR, dan sebagainya; 

accessibility adalah bentuk keterlibatan yang lebih rendah. Orangtua ada di dekat anak 

tetapi tidak berinteraksi secara langsung dengan anak; dan responsibility adalah bentuk 

keterlibatan yang paling intens karena melibatkan perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan pengorganisasian. Orangtua yang menyandang tanggung jawab utama 

biasanya mengalami lebih banyak tekanan, kecemasan, dan kekhawatiran. 

Allen & Daly (2007) mengemukakan bahwa konsep keterlibatan ayah lebih dari 

sekedar melakukan interaksi yang positif dengan anak-anak mereka, tetapi juga 

memperhatikan perkembangan anak-anak mereka, terlihat dekat dengan nyaman, 

hubungan ayah dan anak yang kaya, dan dapat memahami dan menerima anak-anak 

mereka. Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk 
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memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang 

paling tepat baik secara emosional, afektif, maupun instrumental. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, McAdoo (dalam Yuniardi, 2006) 

menyimpulkan ada beberapa peranan ayah dalam keluarga yaitu : (a) Provider, sebagai 

penyedia dan pemberi fasilitas, (b) Protector, sebagai pemberi perlindungan, (c) 

Decision Maker, sebagai pengambil keputusan, (d) Child Specialiser & Educator, yaitu 

sebagai pendidik dan menjadikan anak sebagai makhluk sosial, (e) Nurtured Mother, 

sebagai pendamping ibu.   

Hart (dalam Yuniardi, 2006) menegaskan bahwa ayah memiliki peran dalam 

keterlibatannya dengan keluarga yaitu economic provider yakni sumber pendukung 

finansial dan perlindungan bagi keluarga, friend & playmate melalui permainan dengan 

anak, ayah dapat bergurau/humor yang sehat, dapat menjalin hubungan yang baik 

sehingga problem, kesulitan dan stres dari anak dapat dikeluarkan, pada akhirnya tidak 

mengganggu belajar dan perkembangannya. Caregiver yaitu ayah dapat dengan sering 

melakukan stimulasi afeksi dalam berbagai bentuk sehingga membuat anak merasa 

nyaman dan penuh kehangatan.  

Teacher & role model ayah memberikan pelajaran hidup ini mulai dari bentuk 

paling sederhana yang diberikan ketika anak masih balita, ayah juga menjadi model 

bagi anaknya. Monitor and disciplinar ayah memonitor/mengawasi perilaku anak, 

terutama begitu ada tanda-tanda awal penyimpangan sehingga disiplin anak bisa segera 
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ditegakkan. Protector, ayah mengontrol dan mengorganisasi lingkungan anak sehingga 

anak terbebas dari kesulitan resiko/bahaya, serta mengajarkan bagaimana anak 

seharusnya menjaga keamanan diri mereka terutama selagi ayah atau ibu tidak 

bersamanya. Advocate yaitu ayah menjamin kesejahteraan anaknya dalam berbagai 

macam bentuk, termasuk memenuhi kebutuhan anak ketika berda dalam institusi lain 

di luar keluarga. Ayah juga  dapat mendukung keberhasilan anak dengan memberikan 

dukungan di belakang layar (resource) Selain itu, ayah dapat juga memenuhi 

kebutuhan anak dengan menghubungkan anak dengan keluarga besar atau sumber- 

sumber masyarakat.  

Allen dan Daly (2007) menambahkan bahwa konsep keterlibatan ayah lebih 

dari sekedar melakukan interaksi yang positif dengan anak-anak mereka, tetapi juga 

memperhatikan perkembangan anak-anak mereka, terlihat dekat dengan nyaman, 

hubungan ayah dan anak yang kaya, dan dapat memahami dan menerima anak-anak 

mereka. Dagun (2002) menyatakan bahwa peran pengasuhan ayah sangat diperlukan 

dalam rentang perkembangan anak karena peran ayah berbeda dengan peran ibu dalam 

pengasuhan. Seorang ayah dapat mengungkapkan sikap melindungi, sikap memelihara, 

rasa kasih sayang, rasa cinta kepada bayinya sehingga membawa dampak yang berarti 

dalam perkembangan anak selanjutnya. 

Pada saat anak dibawah usia sekolah, ayah merupakan sumber peniruan, 

sehingga anak akan belajar dari tingkahlaku sang ayah (Sidi, 2012). Olson dan Defrain 

(2003) mengungkapkan, ayah merespon kebutuhan anak-anak mereka, menangkap 
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isyarat mereka sebagaimana yang dilakukan para ibu. Ayah menurut Bloir (2002), 

berperan penting dalam perkembangan pribadi anak. Parke (1996) mengatakan, 

keterlibatan ayah dalam pengasuhan mengandung aspek waktu, interaksi dan perhatian. 

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan mempengaruhi cara bergaul individu di 

lingkungan sosial akan nampak ketika individu memasuki usia remaja. Lamb (2010) 

menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan merupakan keikutsertaan 

positif ayah dalam kegiatan yang berupa interaksi langsung dengan anak-anaknya, 

memberikan kehangatan, melakukan pemantauan dan kontrol terhadap aktivitas anak, 

serta bertanggungjawab terhadap keperluan dan kebutuhan anak. 

B. Kerangka Berpikir 

Berbakti  dalam masyarakat Indonesia menempati posisi yang  sangat penting. 

Salah satu landasannya adalah posisi orangtua yang sangat tinggi dalam struktur 

kemasyarakatan. Tradisi dan budaya semua suku bangsa di Indonesia, sangat 

menghormati dan memberi tempat yang tinggi bagi kedua orangtua. Berbakti  

merupakan etika sosial yang selalu ditekankan, dimana anak diminta untuk selalu 

menurut pada orangtua. Secara sosial, berbakti kepada orangtua merupakan bagian dari 

ukuran kesalehan anak. Ketidaktaatan anak terhadap orang merupakan hal yang sangat 

buruk dan akan sangat rendah derajatnya (Johara dan Lutfi, 2015).  

Secara umum Low dan Ang (2012) menjelaskan berbakti mengacu pada tugas, 

perasaan, atau hubungan yang ada antara putra atau putri dan orangtuanya. Berbakti 

adalah keyakinan religius yang kuat atau tingkah laku agama atau moral yang benar 
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baik ketika hidup maupun yang sudah meninggal. Praktik berbakti dimulai dirumah 

dengan anak mempraktikkan cinta kasih dan hormat kepada orangtua yang kemudian 

akan berlaku ke masyarakat luas.  Ho (1994) menyatakan berbakti menentukan 

bagaimana anak harus bertingkah laku sesuai dengan keinginan orangtua mereka, baik 

orangtua masih hidup atau pun sudah meninggal. Hal tersebut membenarkan secara 

absolut otoritas orangtua yang lebih kepada anak.   

Konsep berbakti tidak hanya ada dalam psikologi. Dalam berbagai budaya 

khususnya di Asia dalam sistem keluarga Cina dikenal dengan istilah xiao yang 

merupakan nilai kebajikan dasar antar generasi mengenai bagaimana anak harus 

merawat orang tuanya (Maccormack, 2006).  Dalam konsep islam dikenal juga dengan 

birrul walidain. Para Ulama’ Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik (berbakti) pada 

kedua orang tua hukumnya adalah wajib dan dalam Alqur’an dijelaskan  berbakti 

merupakan perintah yang kedua setelah perintah untuk beriman (Aziz, 2009). 

Berperilaku baik kepada orangtua merupakan salah satu bentuk sikap berbakti. 

Berbakti adalah berbuat baik kepada kedua orangtua dengan harta, bantuan fisik, 

kedudukan dan sebagainya termasuk juga dengan perkataan. Khotijah (2011) juga 

mengatakan orangtua mendapatkan tempat yang istimewa di dalam agama Islam. 

Sangat istimewanya orangtua sehingga Allah SWT seolah-olah menggantungkan ridho 

dan murkanya kepada ridho dan murka orangtua.  

I’anah (2017) mengungkapkan berbakti  dalam konteks relasi berbentuk dua 

hal. Pertama kekayaan dinamis dalam relasi berubah menurut perkembangan relasi 



28 
 

 
 

tersebut. Artinya relasi orang tua dan anak bersifat dinamis, tergantung dari 

perkembangan relasi tersebut ke arah positif atau negatif. Kualitas relasi ditentukan 

dari umur anak atau durasi relasi tersebut. Kedua relasi ini tidak tunggal, tetapi 

berhubungan dengan pihak lain seperti keluarga, kerabat, teman dan lainnya. Dengan 

demikian, kualitas relasi juga ditentukan dari konteks relasi lain (Hinde, 1976). 

Terutama pada remaja, ia menghabiskan waktu untuk saling berinteraksi 

dengan dunia yang lebih luas. Mereka berhadapan dengan berbagai macam nilai-nilai 

dan ide-ide yang mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap nilai-nilai dan 

pelajaran yang berasal dari orangtua. Akibatnya remaja mulai mempertanyakan dan 

menentang pandangan-pandangan orangtua serta mengembangkan ide-ide mereka 

sendiri.  Nilai-nilai dan sikap remaja berbeda dari nilai-nilai dan sikap orangtuanya 

(Dariyo, 2011; Astuti & Puspitarani, 2013). Orangtua mungkin tidak sepenuhnya 

memahami perubahan perkembangan ini, dan kemudian merespon dengan disiplin 

yang ketat. Sehingga menimbulkan potensi konflik dalam hubungan orangtua-anak, 

dan ketika orangtua dan anak-anak memiliki tujuan yang berbeda, konflik sebenarnya 

dapat muncul (Foster dan Robin ,1997) . Disinilah peran ayah sangat diperlukan guna 

membimbing dan mengarahkan tingkah laku remaja.  

Dimana pada usia remaja dalam Islam disebut dengan baligh. Menurut Mujib 

dan Mudzakir  (2001) baligh yaitu fase dimana seorang anak telah memiliki kesadaran 

penuh akan dirinya, sehingga diberi beban tanggung jawab (taklif), terutama tanggung 
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jawab agama dan sosial. Fase ini intelektual seseorang dalam kondisi puncaknya, 

sehingga mampu membedakan perilaku yang benar dan salah, baik dan buruk.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap berbakti anak kepada orangtuanya 

adalah lingkungan keluarga. Menurut Hurlock (1956), keluarga merupakan ”training  

centre” bagi peranan nilai-nilai. Peranan di dalam keluarga di sini sangatlah 

berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, baik buruknya keluarga ini 

memberikan dampak yang positif atau negatif bagi pertumbuhan anak menuju 

kedewasaannya nanti. Remaja merupakan masa dimana setiap individu membutuhkan 

dukungan dan perhatikan yang lebih dari orang disekitar guna membantu remaja 

menghadapi tugas perkembangannya, orang di sekitar yang paling ialah orangtua. 

Santrock (2011) menjelaskan bahwa  orangtua memiliki  peran yang penting dalam 

perkembangan pada masa remaja   

Peran ayah dan ibu memang sangatlah berbeda, namun saling melengkapi 

dalam peran yang terbaik (Park dan Kim, 2006). Peran seorang ayah sebagai kepala 

keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap, sehingga 

anak dapat mencontoh dari sifat ayahnya. Seorang anak akan merasa aman apabila ia 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang orangtua.   

Ayah turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan anak, 

pengalaman yang dialami bersama dengan ayah, akan mempengaruhi seorang anak 

hingga dewasa nantinya. Peran serta perilaku pegasuhan seorang ayah mempengaruhi 
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perkembangan serta kesejahteraan anak dan masa transisi menuju remaja (Cabrera, 

dkk, 2000).  

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada orangtua, seperti 

bersikap sopan dan patuh terhadap orangtua, merasa kagum terhadap orangtua, 

berbicara dengan kata yang sopan dengan merendahkan nada suara juga dengan 

memberikan perawatan yang efektif terhadap orangtua. Berbakti tidak hanya dilakukan 

ketika orangtua masih hidup saja  (Sung Kyu-Taik, 2001). Namun yang terjadi justru 

sebaliknya, remaja dengan kultur kolektif yang sama di Korea merasa diri mereka 

belum mampu berbakti pada ibu mereka (Hwang, 2006).  

Perbedaan budaya ternyata turut berpengaruh tentang bagaimana peran ibu 

dalam terciptanya  keberbaktian  antara remaja dan ibu. Ibu dalam budaya collective 

dengan segala karekteristik ini diasumsikan berkesempatan dan memiliki peluang 

untuk menciptakan kebersamaan serta komunikasi yang lebih intens dengan remaja. 

Hal ini diduga akan menciptakan  keberbaktian antara ibu dan remaja. Sejauh ini 

peneliti belum menemukan penelitian yang menggambarkan tingkat keberbaktian 

remaja kepada Ayah pada budaya kolektif terutama di Indonesia. Merujuk pada konsep 

mengenai  keberbaktian  dan isu tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat  

bagaimana bentuk keberbaktian remaja dalam konteks budaya collective yang ada di 

Indonesia, khususnya yang ada di Kota Pekanbaru. 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang diajukan  dalam penelitian ini ialah bagaimanakah bentuk 

perilaku  berbakti remaja kepada Ayah dan apa alasan remaja berbakti kepada Ayah, 

serta apakah ada  perbedaan perilaku berbakti kepada ayah pada  remaja laki-laki dan 

perempuan? 

 

 

 

 

 

 

  


