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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di

dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan kelompok sosial terkecil di

masyarakat. Keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikuti oleh

hubungan darah antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal

tersebut keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. 1

Dalam pengertian psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang

hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggotanya

merasakan adanya hubungan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi,

saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.2

Sedangkan dalam pengertian pedagosis, keluarga adalah kesatuan hidup

yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang

dikukuhkan dengan pernikahan yang bermaksud untuk saling

menyempurnakan diri. Dalam usaha untuk saling melengkapi dan saling

menyempurnakan diri untuk merealisasikan peran dan fungsi sebagai orang

tua.3

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia

sebagai makhluk sosial. Masa menjadi orang tua (parenthood) merupakan

salah satu tahap perkembangan yang dijalani kebanyakan orang dan sifat

1Drs. H. Abu Ahmadi, dkk, Psikologi Sosial (Jakatra: PT. Rineka Cipta, 2002), hal: 239
2 Moh Shohib, Pola Asuh Orangtua, Upaya Mengembangkan Disiplin Diri Pada Anak,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal: 29
3Ibid, hal: 29-30
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universal. Keutuhan orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah keluarga tentunya

sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan

mengembangkan diri. 4

Bahkan, ketika terdapat ketegangan dalam kehidupan keluarga sekalipun,

keluarga tetap merupakan sarana yang paling efektif untuk mempromosikan

nilai-nilai pada remaja.

Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk

membangun kepercayaan terhadap orang tuanya, yang mana hal ini dapat

membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan diri. Keluarga dikatakan

utuh apabila selain lengkap anggotanya, juga dirasakan lengkap oleh

anggotanya terutama anak-anaknya. Jika dalamkeluarga terjadi kesenjangan

hubungan perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga

ketidakadaan ayah dan ibu tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara

psikologis. 5

Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini

adalah keberadaan orang tua tunggal atau disebut dengan istilah single parent.

Single parent adalah keluarga dengan hanya satu ayah atau satu ibu saja,

secara sendirian membesarkan anak, memelihara, mempertahankan, dan

bertanggung jawab atas rumah tangganya sendiri.

Menurut analisis penulis, penyebab terjadinya itu adalah karena adanya

perselisihan antara suami dan istri ataupun karena meninggal dunia. Sehingga

tuntutan kehidupan menjadi beban bagi seorang istri atau ibu yang hanya

4 Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Jakarta: Kencana, 2012), hal: 63
5 Drs. H. Abu Ahmadi, dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 248
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menghidupi anak-anaknya sendiri saja. Biasanya wanita lebih mampu

bertahan menjadi orang tua tunggal meskipun menurutnya adalah hal yang

berat. Baik ibu atau ayah harus mampu berperan ganda sehingga ketimpangan

dalam asuhan utuh diberikan kedua orang tua.

Menjadi single parent dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah,

terlebih bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh anaknya seorang diri karena

bercerai dari suaminya atau suaminya meninggal dunia. Hal tersebut

membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk membesarkan anak

termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan yang lebih memberatkan

diri adalah anggapan-anggapan dari lingkungan yang sering memojokkan para

ibu single parent, hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan anak.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan diketahui bahwa bagi seorang

ibu yang tinggal di Kelurahan Simpang Tiga, menjadi single parent

merupakan pengalaman yang luar biasa berat. Terlebih disaat lingkungan tidak

berpihak, terkadang seorang ibu takut jika hal tersebut dapat mempengaruhi

perkembangan anak-anaknya, sehingga diperlukan sikap kuat dan tegar

terhadap setiap tantangan hidupnya sebagai contoh bagi anak-anaknya.

Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan

terjadinya kesenjangan perkembangan remaja karena tidak lengkapnya orang

tua dan dihayati oleh remaja ketidak hadirannya.

Pangkal masalah yang sering dihadapi keluarga yang hanya dipimpin oleh

single parent adalah masalah anak. Anak akan merasa dirugikan dengan
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hilangnya salah satu yang berarti di dalam hidupnya. Terutama bagi para

remaja yang pada saat sekarang ini pergaulan yang dijalaninya lebih bebas dan

leluasa. Anak di keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal (single

parent) rata-rata cenderung kurang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik

dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya utuh.

Dalam kondisi ini, sangatlah terlihat jelas bahwasanya beban dan tanggung

jawab dibebankan kepada ibu dengan statusnya sebagai seorang single parent.

Semua kebutuhan remaja baik psikologis maupun psikis harus terpenuhi agar

tidak terjadi kesenjangan remaja dalam melewati masa perkembangannya.

Remaja yang mengalami ketegangan dalam keluarga yang disebabkan

karena hanya memiliki orang tua tunggal maka remaja akan merasa terpukul

dan berubah tingkah lakunya. Misalnya saja ada yang berubah menjadi

pemarah, suka melamun, dan ada juga yang suka menyendiri.

Namun ada juga yang dibesarkan dari keluarga yang tidak utuh dengan

didikan yang benar dari seorang single parent sehingga menjadi anak yang

pemberani dan mandiri. Sehingga remaja tersebut lebih memacu semangatnya

untuk dapat lebih giat lagi agar dapat meraih apa yang mereka inginkan

meskipun orang tua yang mereka miliki tidak lagi lengkap.

Dampak psikologis dan adanya dorongan untuk terus melanjutkan

perjalanan hidup membuat keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal

lebih menarik untuk dikaji dan diteliti.

Dalam islam orang tua bertanggung jawab untuyk memberikan pendidikan

sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Fitrah ini
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merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di

dalamnya terkandung kekuatan potensi untuk tumbuh dan berkembang secara

maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaNya.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap

orang tua. Anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tupuan, harapan serta

kebanggaan keluarga.

Anak merupakan ujian bagi orang tua sebagaimana disebutkan dalam Al-

Quran surat al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

              
Artinya:“Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan
Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada

orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua

hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan

Allah SWT sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak

yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh

ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Namun, fenomena yang ada sekarang ini menunjukkan masih banyak

orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadapo anak-anaknya. Masih

banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka

seperti; hak mendapat perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh

pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang hala dan baik,

dan sebagainya.
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan

penelitian tentang kecenderungan kepribadian anak yang diasuh oleh ibu yang

sinlge parent. Yang mana menurut penulis, remaja yang diasuh oleh ibunya

akan jauh lebih matang dibandingkan dengan remaja yang diasuh oleh

ayahnya saja. Adanya kondisi yang berbeda dengan anak yang lain akan

menjadi pengalaman tersendiri bagi anak yang akhirnya dijadikan motivasi

dalam menjalani kehidupan. Ketegangan yang dialami oleh seorang anak akan

mampu diatasi apabila kebutuhannya baik secara materi maupun

psikologisnya dapat terpenuhi dengan baik.

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih

lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “KEPRIBADIAN REMAJA

PADA KELUARGA SINGLE PARENT DI RT 03 RW 01 KELURAHAN

SIMPANG TIGA PEKANBARU”.

B. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami penelitian ini maka penulis menjelaskan

makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian

ini sebagai berikut :

1. Kepribadian

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari

diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari



7

lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang

sejak lahir. 6

Kepribadian adalah tntang diri pribadi secara keseluruhan, kepribadian

adalah sesuatu yang unik pada diri masing-masing individu.7

2. Remaja

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun

bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18

tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun

adalah remaja akhir.8

3. Single Parent

Single parent adalah tidak hadirnya salah satu orang tua karena kematian

atau perceraian.9

Yang dimaksud single parent adalah orang tua dalam satu keluarga yang

tinggal sendiri yaitu ayah atau ibu saja. Yang mana single parent dapat terjadi

karena perceraian atau salah satu meninggal dunia. Kejadian ini dapat

menimpa siapa saja baik muda maupun tua dalam kondisi ayah meninggal

dunia. Sehingga ibu menyendiri bersama seluruh anggota keluarganya, atau

ibu meninggal sehingga ayah menyendiri bersama seluruh anggota

keluarganya.10

6 Dr.Sjarkawi, M. Pd, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hal:
11
7 Inge Hutagalung, Pengembangan Kepribadian, (Bekasi: PT. Indeks, 2007), hal: 1
8 Mohmmad Ali, Psikologi Remaja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 9
9 Drs. H. Abu Ahmadi, dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) h. 248
10 Mohammad Surya, Bina Keluarga, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hal: 230
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C. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah persoalan dalam kajian ini seperti yang

diidentifikasi di atas, maka untuk mempermudah agar penulis bersifat teratur

dan lebih terarah, maka penulis hanya memfokuskan pada masalah

kepribadian anak pada keluarga single parent di RT 03 RW 01 Kelurahan

Simpang Tiga.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat beberapa permasalahan

yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar penelitian ini tidak mengalami

perluasan masalah, maka penulis membatasi masalah pada remaja terhadap

kepribadiannya yang hanya diasuh oleh ibunya saja atau single parent, yang

mencakup sikap pada Kepribadian Remaja pada Keluarga Single Parent di

RT 03 RW 01 Kelurahan Simpang Tiga.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana kepribadian remaja pada keluarga single parent di RT 03

RW 01 di Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui karakteristikdan faktor yang mempengaruhi kecenderungan
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kepribadian remaja yang diasuh oleh seorang yang hanya terdiri dari ibunya

saja yang disebabkan karena perceraian

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan di dalam bidang

Bimbingan Konseling Islam, khususnya dalam bidang konseling keluarga

yang berkaitan dengan peran ibu yang single parent ditinjau dari

kecenderungan kepribadian remaja.

b. Manfaat Praktis

Bagi ibu single parent, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi pentingnya perkembangan kepribadian remaja dalam menghadapi

permasalahan terutama dalam pengasuhan remaja. Selanjutnya penelitian ini

diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti agar penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis

membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, penegasan astilah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaann penelitian, dan sistematika

penulis.
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BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Kajian teori, kajian terdahulu, kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian,

sumber data, informan penelitian, penelitian pengumpulan,

validitas data, tehnik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menyajikan secara singkat data yang ada di masyarakat di RT 03

RW 01Kelurahan Simpang Tiga

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

strategi penulis untuk mengetahui bagaimana kondisi kepribadian

remaja yang hanya diasuh oleh ibunya saja (single parent).

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir menjelaskan dua bagian yaitu

kesimpulan dan saran yang bermamfaat bagi penulis khususnya

dan bagi pembaca umumnya
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