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BAB II

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kerangka Teoritis

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu

mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas.

Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan.

Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan

penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam

penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap

permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Kepribadian

Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis

individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas.11

Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari

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

sejak lahir. Namun kepribadian bukanlah semata-mata faktor bawaan sejak

lahir, tetapi juga merupakan hasil pembelajaran hidup. Kepribadian,

senantiasa dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik melalui proses belajar.

Seorang yang memiliki kepribadian menarik adalah individu yang mampu

11 E. Koswara, Teori-Teori Kepribadian, (Bandung: Eresco, 1991), hal: 11
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menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memiliki kestabilan emosi yang

mantap.12

Pada umumnya terdapat lima penggolongan kepribadian yang sering

dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

a. Tipe Sanguin

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain: memiliki

banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, dapat membuat

lingkungannya gembira atau senang. Akan tetapi, tipe ini pun memiliki

kelemahan, antara lain: cenderung impulsif, bertindak sesuai emosinya atau

keinginannya.

b. Tipe Flegmatik

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: cenderung

tenang, gejolak emosinya tidak tampak. Orang tipe ini memiliki kelemahan

antara lain: ada kecenderungan untuk mengambil mudahnya dan tidak mau

susah.

c. Tipe Melankolik

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: terobsesi

dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna, mengerti estetika

keindahan hidup, perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Orang yang

memiliki tipe ini memiliki kelemahan antara lain: sangat mudah dikuasai oleh

perasaan dan cenderung perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah

perasaan yang murung.

12 Inge Hutagalung, Pengembangan Kepribadian, (Bekasi: PT Indeks, 2007), hal: 12
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d. Tipe Kolerik

Seseorang yang memiliki tipe ini memiliki ciri antara lain: cenderung

berorientasi pada pekerjaan dan tugas, mempunyai disiplin kerja yang sangat

tinggi, mampu melaksanakan tugas, mempunyai disiplin kerja yang sangat

tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab atau

tugas yang diembannya. Orang yang bertipe ini memiliki kelemahan antara

lain: kurang mampu merasakan perasaan orang lain, kurang mampu

mengembangkan rasa kasihan pada orang yang sedang menderita, dan

perasaannya kurang bermain.

e. Tipe Asertif

Seseorang yang termasuk tipe ini memiliki ciri antara lain: mampu

menyatakan pendapat, ide, dan gagasannya secara tegas, kritis, tetapi

perasaannya halus sehingga tidak menyakiti perasaan orang lain. Tipe ini

adalah tipe ideal sehingga tidak banyaknya ditemukan kelemahan.13

2. Perkembangan Kepribadian

Banyak teoritikus psikologi yang mungkin mengambil petunjuk dari

Freud, berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia berhenti kira-

kira sekitar usia 5 tahun. Dalam pandangan ini, bentuk dan kodrat kepribadian

ditentukan oleh apa yang telah dialami seseorang pada masa bayi dan awal

masa kanak-kanak, dan terdapat sedikit kemungkinan untuk mengubah

kepribadian sesudah waktu itu. 14

13 Dr. Sjarkawi, M. Pd, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
hal: 11-13
14 Yustinus Semiun, Teori-Teori Kepribadian, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hal: 125
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Pada usia remaja yang mana bagi wanita itu berlangsung antara umur 12

tahun sampai dengan 21 tahun dan bagi pria berlangsung dari umur 13 tahun

sampai dengan 22 tahun.

Menurut analisi penulis, bagi seorang wanita yang mengalami keadaan

yang hanya diasuh oleh ibunya saja ketika ia memiliki orang tua yang

lengkap, wanita ini merupakan remaja yang aktif dan mudah bergaul. Namun

ketika ia hanya diasuh oleh ibunya saja, ia menjadi seorang wanita yang lebih

banyak diam dan menyendiri.

Sedangkan bagi seorang remaja pria yang penulis teliti, ketika ia memiliki

orang tua yang lengkap, ia merupakan anak yang baik dan juga berprestasi.

Namun ketika ia hanya diasuh oleh ibunya saja, remaja ini cenderung menjadi

anak yang nakal dan prestasi yang ia miliki dahulu pun hilang.

3. Single Parent

Keluarga yang menghadirkan anak ke dunia ini, secara kodratnya

mendidik anak itu. Yang mana seluruh anggota keluarga itulah yang nantinya

akan mengisi pribadi anak tersebut pada awal mulanya. Kebanyakan dari anak

akan menirukan apa yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Sehingga

dapat disadari bahwasanya betapa penting peranan keluarga sebagai peletak

dasar pola pembentukan kepribadian anak.15

Keluarga single parent yaitu keluarga tunggal yang hanya terdiri dari ayah

atau ibu saja yang disebabkan karena perceraian atau salah satunya meninggal

15 Agus Sujanto, dkk, Psikologi Kepribadian, (Jakata: PT Bumi Aksara, 2009), hal: 10
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dunia sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada yang

ditinggalkan.16

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, akan tetapi

mempunyai pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara. Dari keluargalah

akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Apabila

keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh

generasi yang berkualitas dan dapat diandalkan yang akan menjadi pilar-pilar

kemajuan bangsa.

Hubungan dengan anggota keluarga menjadi landasan sikap terhadap

orang, benda, dan kehidupan secara umum. Kualitas hubungan orang tua,

apakah keduanya masih bersama, telah berpisah, atau bercerai, sangatlah besar

artinya bagi sorang remaja. 17

Pengasuhan anak akan memberikan hasil yang lebih baik jika ayah dan ibu

menjalankan pengasuhan bersama, yaitu bila orang tua bersikap saling

mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang bekerja sama, bukan saling

bertentangan. Pada umumnya untuk tujuan yang sama, ayah dan ibu

menjalankan peran yang berbeda.

Ada tiga tipe orang tua tunggal, yaitu:

1. Tipe Mandiri

Tipe ini merupakan tipe yang mana mereka mampu menghadapi kenyataan

situasi sebagai orang tua tunggal dan mampu mengatasi masalah-

masalahnya dengan sukses. Tipe ini biasanya melanjutkan perjalanan

16 Mappiare Andy, Psikologi Orang Dewasa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hal: 211
17 Kathryn Geldard, Konseling Remaja, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal: 54
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hidup dengan sukses karena ia menyadari kenyataan yang diatasinya,

sehingga ia beranggapan bahwasanya segala masalah keluarga dapat

teratasi dengan sebaik-baiknya.

2. Tipe Tergantung

Orang tua tunggal yang tergolong tipe ini hampir mampu mengatasi

berbagai masalah dan tantangan yang timbul akan tetapi kurang memiliki

kemandirian. Yang dimana dalam hal ini menghadapi berbagai masalah ia

hanya bergantung kepada berbagai pihak diluar dirinya, seperti kakak,

saudara, kawan, dan sebagainya. Ia kurang yakin akan kemampuan

dirinya, ia menganggap kenyataan ini bukan tanggung jawabnya sendiri,

sehingga senantiasa meminta bantuan dari orang lain.

3. Tipe Tak Berdaya

Tipe ini berada dalam keadaan yang tak berdaya dalam menghadapi

berbagai tantangan dan masalah yang ditimbulkan oleh kenyataan orang

tua tunggal. Ia tidak tau apa yang harus dilakukan, ia terlalu menyerah

dengan keadaan tanpa berbuat apa-apa, ia putus asa dan pesimis dalam

menghadapi masa depannya.

Dari ketiga tipe di atas sudah pasti harus dihindari tipe ketigadan harus

diupayakan munculnya tipe pertama. Apabila orang tua tunggal mampu

mengatasi masalah-masalah dalam tipe pertama, maka dimasa akan datang

akan berkembang menjadi keluarga-keluarga yang baik dan sejahtera.

Peristwa ketunggalan bukan menjadi sumber kegagalan akan tetapi sebagai

pemicu untuk mencapai sukses terhadap keluarga di masa akan datang.
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Sebaliknya, apabila ketunggalan itu merupakan suatu kegagalan, maka pada

gilirannya akan menimbulkan suasana kegagalan kehidupan pada masyarakat.

Faktor konteks yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengasuhan

bersama antara lain krisis ekonomi, kesempatan kerja, kesukuan, harapan-

harapan budaya, dan dukungan komunitas.18

Ada beberapa penyebab terjadinya single parent, yaitu:

a. Perceraian

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik, tak

terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik sering kali dipandang sebagai

perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungn tidak berfungsi

dengan baik.19

Dalam suatu pernikahan itu dibutuhkan kesepakatan untuk pembagian hak

dan kewajiban dari masing-masing pihak istri mapun suami. Perceraian itu

terjadi ketika salah satu atau keduanya gagal melakukan tanggung jawabnya

itu.

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan

menegangkan dalam kehidupan keluarga. Tetapi, peristiwa ini sudah menjadi

bagian kehidupan dalam masyarakat. Peristiwa perceraian dalam keluarga

senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres,

tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami

oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak.20

18 Sri Lestari, Psikologi Keluarga, ( Jakarta: Kencana, 2012), hal: 64-65
19Ibid, hal: 99
20 Drs. Save M. Dagun, Psikologi Keluarga, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), hal: 113
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Setiap tingkat usia anak dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru ini

memperlihatkan cara dan pentyelesaian berbeda. Kelompok anak yang belum

berusia sekolah pada saat kasus ini terjadi, ada kecenderungan untuk

mempersalahkan diri bila ia menghadapi masalah dalam hidupnya. Ia akan

menangisis dirinya. Anak yang seperti ini sering dibayangi rasa cemas, selalu

ingin mencari ketenangan.

Kelompok anak yang berusia besar pada saat terjadinya kasus perceraian

memberikan reaksi lain. Kelompok anak ini tidak lagi menyalahkan diri

sendiri, tetapi memiliki sedikit perasaan takut karena perubahan situasi

keluarga dan merasa cemas karena ditinggalkan salah satu orang tuanya.

Ketika anak menginjak usia remaja, anak sudah mulai memahami seluk-

beluk arti dari perceraian. Mereka memahami apa akibat yang bakal terjadi

dari peristiwa itu. Mereka akan menyadari masalah-masalah yang muncul,

seperti soal ekonomi, sosial, dan faktor-faktor lainnya.21

b. Kematian

Kematian orang tua (ayah/ibu) merupakan psikotrauma bagi anak yang

berkembang karena kehilangan cinta. Kasih sayang dari salah satu orang tua

sering kali diikuti kelainan pada anak. Dan kematian orang tua apalagi ayah

sebagai pencari nafkah, dan juga mempengaruhi sosial ekonomi keluarga

namun juga terhadap anak-anak.

Perasaan duka adalah emosi yang wajar. Orang tualah yang meyakinkan

anak dengan sikap empati sambil mengarahkan pikiran anak agar dapat

21Ibid, hal: 115
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menyesuaikan diri dengan kenyataan sehingga kehidupan keluarga kembali

normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemampuan keluarga untuk

menyesuaikan diri setelah peristiwa kematian bapaknya, dalam masalah

keuangan, sosial, dan perasaan, merupakan ujian bagi hubungan yang tlah

dibina antara orang tua dan anak-anaknya. Jika hubungan tersebut didasarkan

atas penghormatan persamaan, dorongan semangat, kepercayaan satu sama

lain.22

Pada hakikatnya, semua manusia pada akhirnya akan mnghadapi kematian.

Umur hanyalah masalah waktu sehingga kematian adalah satu-satunya hal

yang pasti akan terjadi dalam suatu perkawinan. Baik karena sakit,

kecelakaan, bunuh diri ataupun dibunuh, sehingga pada akhirnya salah satu

pihak akan meninggalkan pasangannya menjadi single parent.23

1) Pengaruh Hubungan Keluarga yang Pecah

Setiap tingkat usia anak dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru ini

memperlihatkan cara dan penyelesaian berbeda. Kelompok anak yang belum

berusia sekolah pada kasus ini terjadi, ada kecenderungan untuk

mempermasalahkan dirinya bila ia menghadapi maslaah dalam hidupnya.

Umumnya usia anak kecil itu sering tidak betah, tidak menerima cara hidup

yang baru. Ia tidak akrab dengan orang tuanya. Anak ini sering dibayangi rasa

cemas, selalu ingin mencari ketenangan.24

22 Mira T. Windy, Bagaimana Menjadi Orang Tua yang Baik, (Jakata: Bumi Aksara,
1993) hal: 161-162
23http://psikologi-untar.blogspot.ae/2014/11/pengaruh-single-parent-terhadap.html?m=1
diakses pada 05-Januari-2016
24Opcit, hal: 115
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Pengaruh rumah tangga yang pecah pada hubungan keluarga bergantung

pada banyak faktor. Yang paling penting diantaranya ialah penyebab

perpecahan tersebut.Bila hal ini terjadi, apakan bersifat sementara atau tetap.

Bila kehancuran rumah tangga disebabkan kematian dan bila anak menyadari

bahwa orang tua tidak pernah akan kembali, mereka akan bersedih hati dan

mengalihkan kasih sayang mereka pada orang tua yang masih ada, dengan

harapan memperoleh kembali rasa aman sebelumnya.

Pada awal masa hidup anak kehilangan ibu jauh lebih merusak daripada

kehilangan ayah. Alasannya ialah bahwa pengasuhan anak kecil dalam hal ini

harus dialihkan ke sanak saudara atau pembantu rumah tangga yang

menggunakan cara mendidik anak yang mungkin berbeda dari yang

digunakan ibu, dan mereka jarang dapat memberi anak perhatian dan kasih

sayang yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya.

Dengan bertambahnya usia, kehilangan ayah sering lebih serius daripada

kehilangan ibu, terutama bagi anak laki-laki. Ibu harus bekerja dan dengan

beban ganda di rumah dan pekerjaan di luar, ibu mungkin kekurangan waktu

atau tenaga untuk mengasuh anak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akibatnya, mereka merasa diabaikan dan dibenci.

Seandainya anak kehilangan kedua orang tuanya, pengaruhnya lebih serius

lagi. Disamping harus melakukan perubahan radikal dalam pola kehidupan,

anak harus menyesuaikan diri dengan pengasuhan orang lain, seringkali

seseorang yang tidak dikenalnya. Dan hal yang seperti ini tentunya akan
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membuat anak lebih mengubah dirinya lagi. Dikarenakan orang yang

dianggapnya sebagai tempat berlindungnya kini sudah tidak ada lagi.

Rumah tangga yang pecah karen perceraian dapat lebih merusak anak dan

hubungan keluarga ketimbang rumah tangga yang pecah karena kematian.

2) Pengaruh Keluarga yang Utuh Kembali

Pernikahan ulang sering dianggap sebagai penyelesaian yang baik untuk

masalah rumah tangga yang pecah. Namun bagi beberapa orang ada yang

memiliki pandangan bahwa perceraian dan pernikahan kembali dengan orang

lain yang melibatkan penyatuan dua keluarga baru memberi pengaruh yang

kurang menguntungkan bagi remaja.25Penyusunan kembali rumah tangga

yang pecah karena kematian atau perceraian membawa serta masalahnya

sendiri dan mengharuskan penyesuaian yang sulit bagi semua pihak, bukan

saja bagi anak-anak keluarga itu sendiri.

Masalah yang timbul dengan adanya orang tua tiri di rumah untuk

menggantikan orang tua yang tidak ada sebagian timbul dari sikap dan

perilaku orang tua tiri, sebagian dari anak keluarga itu dan sebagian dari

orang tua kandung.26

c. Faktor-Faktor Keluarga Pada Perkembangan Anak

Perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang terjadi dalam perkembangan

remaja mempunyai pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua-remaja.

Salah satu ciri yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya

25 Kathryn Geldard, Konseling Remaja, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal: 55
26 Elibeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, ( Jakarta: Erlangga, 1978), hal: 216-217
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dengan orang tua adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi, baik secara

fisik dan psikologis.

Penerimaan masyarakat/lingkungan sosial ini juga mempengaruhi

keinginan individu untuk mengembangkan kepribadiannya. Penerimaan

sosial yang tinggi menimbulkan rasa percaya diri tinggi yang berpengaruh

pada peningkatan konsep diri positif. Sedangkan, penerimaan

masyarakat/sosial yang rendah akan menjadikan seorang rendah diri, menraik

diri dari kontak sosial, dan terjadi kecenderungan menutup diri yang akan

berpengaruh pada pengembangan konsep diri negatif.27

Beberapa peneliti tentang perkembangan anak remaja menyatakan bahwa

pencapaian otonomi psikologis merupakan salah satu tugas perkembangan

yang penting dari masa remaja.28

1) Perimbangan Perhatian

Maksudnya di sini ialah perimbangan perhatian orang tua atas tugas-

tugasnya, terhadap tugas-tugas inipun harus menyeluruh. Masing-masing

tugas menuntut perhatian yang penuh sesuai dengan porsinya. Kalau tidak

demikian, akan terjadi ketidak seimbangan. Semua yang dibebankan kepada

orang tua sebagai tugas sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak.

2) Kebutuhan Keluarga

Keluarga yang utuh adalah keluarga yang dilengkapi dengan anggota-

anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Sebaliknya keluarga yang

27 Inge Hutagalung, Pengembangan Kepribadian, (Bekasi: PT Indeks, 2007), hal: 12
28 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 2005), hal:
217-218
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pecah atau broken home terjadi dimana tidak hadirnya salah satu orang tua

karena kematian atau perceraian, atau tidak hadirnya kedua-duanya. Antara

keluarga yang utuh dan pecah mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap

perkembangan anak. Keluarga yang utuh memliki perhatian yang penuh atas

tugas-tugasnya sebagai orang tua. Sebaliknya, keluarga yang pecah atau

broken home perhatian terhadap anaknya kurang.

3) Status Sosial

Status sosial orang tua mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku dan

pengalaman anak-anaknya. Yang dimaksud dengan status sosial ialah

kedudukan orang dalam kelompoknya. Stasus sosial ekonomi menjadi

perhatian tersendiri sehubungan dengan keakuratan empati.29Secara

sederhana di dalam masyarakat Indonesia terdapat 4 status sosial, yaitu:

- Petani: mereka yang hidup dari pengusahaan sawah di desa yang suasana

kehidupan dalam masyarakat ditandai oleh sifat kekeluargaan

- Pegawai: mereka yang menerima gaji dari pemerintah tiap bulan secara

menentu dan kerjanya juga menentu

- Angkatan bersenjata: anggota salah satu ke 4 angkatan, angkatan darat,

angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan kepolisian.

- Pedagang: mereka yang hidup dari keuntungan, yang diperoleh dari

pekerjaan jual beli. Hasilnya tidak menentu kerjanyapun juga kurang

menentu.30

29 Dr. Taufik, M. Si, Empati Pendekatan Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2012), hal: 121
30 H. Abu Ahmadi, dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal: 247-249
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Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berlainan. Dalam hal ini orang

tua memegang peranan yang penting. Kebiasaan sehari-hari yang terdapat di

dalam keluarga banyak dipengaruhi atau terbawa oleh status sosial orang tua

yang memberikan contoh merupakan usaha pendidikan dari dewasa untuk

membawa manusia ke arah kedewasaan. Maka tidak mengherankan bila kita

lihat anak kecil membawa tas dan memakai kaca mata ayahnya, hal ini adalah

seolah-olah bahwa ia adalah ayahnya yang baru pulang dari kantor. Dorongan

meniru atau mencontoh adalah pemberian kodrat dari Tuhan sebagai alat

untuk melengkapi dirinya dalam perkembangannya.31

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau

mahasiswi sebelumnya yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu,

yaitu sebagai berikut:

1. Hermia Anata Rahman, Nim: k8410027 Fakultas Keguruan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul skripsi “

Pola Pengasuhan Anak yang Dilakukan Oleh Single Mother”. Dalam

penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam

tentang bagaimana pengasuhan single mother terhadap anak.

2. Isti’anah, Nim: 06220024 Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas

Islam Negri Sunan Kalijaga. Dengan judul skripsi “Kepribadian Anak

Pada Keluarga Single Parent”. Dalam penelitian ini digunakan untuk

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang kepribadian anak pada

31Ibid, hal: 249-250
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keluarga single parent tersebut. Yang mana pebnelitian ini juga sama

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga penulis dapat

menambah sedikit referensi yang telah ada dalam penelitian ini untuk

menjadi bahan agar lebih memperkuat penelitian yang tel;ah dilakukan

oleh penulis.

3. Ike Oktavia, Nim: 4103062 Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.

Dengan judul skripsi “Pola Asuh Single Parent (Ibu) Terhadap

Perkembangan Kepribadian Remaja di Desa Sumber, Kecamatan Menden,

Kabupaten Blora”. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam tentang pola asuh ibu terhadap perkembangan

kepribadian anak. Dan dalam penelitian ini dapat dilihat apakah

perkembangan anak akan menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika harus

diasuh oleh ibunya saja.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konsep yang digunakan untuk memberi

batasan terhadap kerangka teoritis. Yang mana pada kepribadian remaja kita

akan melihat bagaimana perkembangan mereka dan perbandingan mereka

ketika diasuh oleh orang tua yang lengkap dan ketika diasuh oleh ibunya saja

(single parent). Dengan demikian untuk menghindari kesalahpahaman dalam

penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis tentukan bentuk kerangka pikir.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini berdasarkan indikator-

indikator Kepribadian Remaja Pada Keluarga Single Parent di RT 03 RW 01

Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru:
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1. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan penting

2. Membantu untuk mampu bersosialisasi

3. Memberikan pemahaman tentang keluarga dalam hal bertanggung

jawab

4. Memberikan rasa aman dan tentram

5. Menjadi tauladan yang baik

6. Menerapkan kedisiplinan


