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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ibu Tiri

Istilah ibu tiri secara harfiyah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah Ibu merupakan panggilan yang takzim kepada wanita, sedangkan tiri

berarti bukan darah daging sendiri. Maka yang dimaksud ibu tiri adalah ibu yang

mengasuh anak yang bukan darah dagingnya sendiri.

Di dalam Hukum Islam sendiri, kedudukan ibu tiri adalah sama dengan

kedudukan ibu kandung dan mempunyai hak yang sama dengan ibu kandung yang

harus dihormati. Seperti yang telah disebutkan di dalam Surat An-nisa’ : 22-23

Allah SWT berfirman :

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi
oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh,
perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan
(yang ditempuh).”

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu
yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu,
saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-
anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari
istri yang telah kau campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu
itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya),
(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan
(diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah
Maha Pengampun , Maha Penyayang.”
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Ayat di atas menjelaskan bahwa diharamkannya seorang muslim menikahi

istri-istri dari ayah kandung (termasuk ibu tiri) mereka, ayat ini menjelaskan

bahwa ibu tiri memiliki kedudukan yang sama dengan ibu kandung yang sama-

sama harus dihormati sebagai orangtua.

Ibu tiri merupakan ibu yang menjadi istri ayah biologis. Hal ini merupakan

hasil dari pernikahan kembali ayah kandung karena berbagai macam hal, kematian

ibu kandung atau perceraian antara orangtua kandung. Ibu tiri inilah yang akan

menggantikan posisi ibu kandung dengan segala hak dan kewajiban yang sama

dengan ibu kandung (Ivvaty & Pudjiastuti, 2007).

Ibu tiri adalah seorang perempuan yang dinikahi oleh ayah kandung

setelah ayah kandung tidak memiliki ikatan pernikahan dengan ibu kandung baik

karena perpisahan maupun kematian (Beer dalam Zanden, 1993). Sebutan ibu tiri

juga diberikan pada seorang perempuan yang dinikahi ayah kandung yang masih

memiliki ikatan pernikahan dengan ibu kandung.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ibu tiri

adalah ibu yang menjadi istri dari dari ayah kandung yang memiliki hak dan

kedudukan sama dengan ibu kandung.

B. Penerimaan (Acceptance)

Penerimaan merupakan dasar bagi setiap orang untuk dapat menerima

kenyataan hidup, semua pengalaman baik atau buruk. Penerimaan ditandai dengan

sikap positif, adanya pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai individual

tetapi menyertakan pengakuan terhadap tingkah lakunya (Kubler Ross, 1969).
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Kubler Ross (1969) mendefinisikan sikap penerimaan (acceptance) terjadi

bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada hanya menyerah pada

tidak adanya harapan. Menurut Kubler Ross (dalam teori Kehilangan / Berduka),

sebelum mencapai pada tahap penerimaan individu akan melalui beberapa tahapan

yakni, tahap denial, anger, bargainning, depression, dan acceptance.

1. Tahap denial (penolakan)

Penolakan biasanya hanyalah pertahanan sementara bagi individu.

Perasaan ini umumnya diganti dengan kesadaran yang tinggi tentang

situasi.

2. Tahap anger (marah)

“Mengapa aku? Ini tidak adil. Bagaimana bisa ini terjadi padaku.” Setelah

berada ditahap kedua, individu mengakui bahwa penolakan tidak dapat

dilanjutkan. Karena rasa marah, membuat orang sangat sulit untuk peduli.

Banyak invidu yang melambangkan kehidupan dengan tunduk pada

kebencian dan kecemburuan.

3. Tahap bargainning (tawar-menawar)

Tahap ketiga ini melibatkan harapan bahwa entah bagaimana individu

dapat menunda sesuatu. Biasanya, bernegosiasi untuk kehidupan

diperpanjang dibuat dengan kekuatan yang lebih besar dalam pertukaran

gaya hidup.

4. Tahap depression (depresi)

Selama tahap keempat ini, individu mulai memahami kepastian, karena hal

inilah, individu mungkin menjadi lebih banyak diam, menolak orang lain
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dan menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan berduka. Proses ini

memungkinkan orang untuk melepaskan diri dari rasa cinta dan kasih

sayang. Tidak dianjurkan untuk mencoba menghibur individu yang berada

pada tahap ini. Ini adalah waktu yang penting dalam berduka yang

memerlukan proses.

5. Tahap acceptance (penerimaan)

Pada tahapan ini, individu mulai hadir dengan kedamaian dan rasa cinta.

Individu mulai menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam

hidupnya.

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan yang terjadi pada sepasang suami istri, dimana pernikahan

tersebut menjadi pernikahan kedua bagi salah satu pihak atau keduanya.

Penikahan sebelumnya berakhir dapat disebabkan karena perceraian atau

kematian. Menikah kembalinya orangtua ini menjadi permasalahan tersendiri bagi

anak. Terlebih, jika pernikahan kembali ini dilakukan oleh seorang ayah.

Ada dua faktor yang menyebabkan anak tidak setuju jika ayahnya menikah

lagi yaitu (1) mereka tidak ingin posisi ibu kandung digantikan oleh orang lain.

(2) anak juga cenderung tidak siap menerima kehadiran orang lain dalam

lingkungan keluarga. Ketakutan ini terjadi karena selama ini hanya mereka yang

mendapatkan perhatian sang ayah (Widiatuty, 2006).

Berada dalam pernikahan kembali orangtua (ayah) memang bukan hal

yang mudah dapat diterima oleh anak, hal ini terjadi bukanlah tanpa alasan,
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buruknya status seorang ibu tiri yang tampak dalam berbagai hal, mulai dari

dongeng masa kecil hingga berbagai macam sinetron di negeri ini sangat banyak

menyudutkan posisi seorang ibu tiri.

Ketakutan lain yang sering menghantui anak yaitu pandangan bahwa ibu

tiri adalah seorang ibu yang hanya mencintai ayahnya dan tidak mencintai anak

tirinya. Kata ibu tiri menjadi hal yang menakutkan bagi anak-anak (Widiastuty,

2006).

Kedatangan orang tua tiri seringkali dipandang sebagai hal yang negatif,

namun sebenarnya orang tua tiri dapat menyediakan dukungan dan keamanan bagi

keluarga orang tua tunggal.

Hubungan antara orang tua tiri dan anak tiri lebih lemah dibandingkan

dengan anak kandungnya. Semakin tua usia anak, dan semakin muda usia

remarriage, maka peran sebagai orang tua tiri akan lebih sulit (MacDonald &

DeMaris dalam Papalia, 2001).

Posisi sebagai seorang ibu tiri adalah posisi yang lebih sulit di bandingkan

seorang ayah tiri, hal ini juga disebutkan Hoffman (dalam Rossnanda, 2011)

bahwa keluarga dengan kehadiran ibu tiri akan berpotensi untuk timbul masalah

dari pada keluarga dengan ayah tiri. Namun keberadaan orang tua tiri juga dapat

memberikan tambahan waktu, tenaga, dan bahkan uang yang mungkin saja sangat

dibutuhkan oleh keluarga yang dimasuki (Nielsen, 1999). Menurut Rohner (2004)

seorang ibu tiri akan bersikap baik atau kejam bukan hanya konstitusi ibu tiri itu

sendiri melainkan juga dipengaruhi lingkungan sosialnya, relasinya dengan

lingkungan sekitar dan keluarganya.
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Penerimaan berkaitan dengan kerelaan mengungkapkan pikiran, perasaan

dan reaksi kepada orang lain serta penerimaan terhadap orang lain. Allport (dalam

Hjelle, 1992) mengungkapkan bahwa orang-orang yang memiliki penerimaan

adalah orang-orang yang memiliki gambaran positif tentang orang lain, dapat

mengatur dan bertoleransi dengan emosi, dapat berinteraksi dengan orang lain,

serta memiliki persepsi yang realistik dan kemampuan untuk menyelesaikan

masalah.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir di atas, penelitian ini

tidak diarahkan pada upaya pembuktian teori maupun hipotesis tetapi ditujukan

untuk menjawab suatu fokus pertanyaan yaitu : Bagaimana Penerimaan Remaja

yang memiliki ibu tiri?


