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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan makhluk kecil ciptaan Allah SWT yang telah diamahkan 

pada sepasang suami - isteri untuk menjalankan perannya sebagi figur sebagai 

orangtua. Anak adalah titipan Allah yang diberikan pada orangtua dengan 

mengayomi, mendidik, melindungi, dan merawat serta membesarkan sejak dini 

hingga dewasa dengan penuh cinta dan kasih sayang. Orangtua memiliki 

tanggung jawab atas kesejahteraan anak, baik jasmani, kesehatan, rohani serta 

memberi bimbingan pada anak berupa ketulusan cinta, perawatan, pendidikan 

yang terbaik untuk anak agar menjadi peribadi dengan tumbuh kembang yang 

lebih baik. Menurut (Sujiono, 2009) Anak adalah manusia kecil yang memiliki 

potensi yang masih harus dikembangkan. Setiap anak memiliki karakteristik 

tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka aktif, dinamis, 

antusias,dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan. Mereka 

seolah – olah tidak pernah berhenti untuk mengeksplorasi dan belajar.  

Banyak harapan - harapan besar orangtua untuk buah hatinya, dimana 

anak tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Perilaku yang membanggakan, 

sopan santun, saling menyayangi, berbakti pada kedua orantua, dan tidak kalah 

penting adalah perilaku mandiri. Anak yang mandiri, adalah anak yang bisa 

mengerjakan segala sesuatunya dilakukan dengan sendiri dan menyelesaikan 

permasalahan secara sendiri. Sebagaimana menurut Havighurst (dalam Ruliani, 

2014) salah satu tugas perkembangan anak pada usia 6 – 12 tahun adalah belajar 
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memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi (bersikap mandiri). Sedangkan ( 

Steinberg, 2002) kemandirian merupakan kemampuan dalam mengatur perilaku 

sendiri serta mampu mempertanggungjawabkan tingkah lakunya sendiri tanpa 

terlalu tergantung pada orangtua. Sedangkan (Retnowati, 2008) Selain itu konsep 

perkembangan sosial mengacu pada perilaku anak dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosial untuk mandiri dan dapat berinteraksi atau menjadi manusia 

sosial. Kemandirian adalah salah satu komponen dari keerdasan emosional. 

Kemandirian menentukan keberhasilan dalam kehidupan seseorang. Sikap 

mandiri yang berakar kuat dalam diri seseorang anak akan membuat anak 

tangguh, tidak mudah diombang – ambingkan keadaan dan mampu memecahkan 

masalah tanpa bantuan oranglain. Hal inilah yang akan memberikan pengaruh 

yang berarti dalam kehidupan anak dimasa mendatang. (Lestari, 2012) Dalam 

keluarga rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau 

menyediakan terselenggaranya fungsi – fungsi instrumental mendasar dan fungsi 

– fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu 

jaringan. Selain dalam lingkup keluarga, secara psikologis anak yang diasuh 

dengan orangtua lengkap tentu akan berbeda dengan anak yang telah diasuh oleh 

orangtua tunggal. Anak yang diasuh orangtua lengkap yang terdiri ayah dan ibu 

secara spontan akan memperoleh kasih sayang secara utuh dari orangtuanya, 

namun tidak dengan anak yang diasuh oleh orangtua tunggal baik itu diasuh peran 

ibu saja atau hanya ayah. Orangtua tunggal adalah orangtua yang hanya ada  satu 

peran orangtua saja dikarenakan meninggal, bercerai, atau hubungan tanpa ada 

status perkawinan serta menjalankan perannya didalam keluarga secara ganda.  
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Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan (Indriani, 2014) anak yang 

diasuh orangtua yang bekerja dan yang tidak bekerja mengalami perbedaaan. 

Dalam penelitiannya anak yang diasuh oleh orangtua yang bekerja  justru 

memiliki kemandirian yang lebih tinggi diantaranya dapat memenuhi 

kebutuhannya ketika makan, menyisir rambut sendiri, mandi sendiri, dan  

sedangkan anak yang diasuh orangtua yang tidak bekerja anak tidak mendiri pada 

ibu tidak bekerja. Responden mengatakan jika anak selalu dibantu dalam 

pemenuhan dikebutuhan dasarnya walaupun hal sederhana. 

Berikut adalah hasil wawancara pada anak yang tinggal bersama orangtua 

tunggal: 

Tabel 1 Data awal penelitian   

Identitas Deskripsi 

ASL, 10 tahun 

Perempuan.  

Anak ke-2 dari 2 

bersaudara  

Tinggal: Gonilan 

a. Menurut subjek, mandiri adalah pekerjaan yang 

dikerjakan sendiri. 

b. Pekerjaan yang dilakukan oleh subjek sendiri 

adalah menyapu rumah, mencuci piring, pernah 

masak ketika ibu ada dirumah, makan 

menagmabil sendiri, mengerjakan tugas sekolah 

ditemani ibu, membayarkan uang sekolah, 

berangkat sekolah sendirian, menyisir rambut,  

mandi, memakai baju, menyiapkan buku 

sekolah, pernah berkunjung kerumah kakek dan 

nenek didaerah gedongan dengan naik sepeda.  

c. Pekerjaan untuk membantu ibu adalah, subjek 

mengantarkan loundry didaerah gonilan 

menggunakan sepeda, belanja gula dan minyak 

ketika ibu meminta tolong, menjemur pakaian.  

 

RM. 10 tahun. 

Perempuan. Anak ke 

2 dari 2 bersaudara.  

Alamat: Gonilan 

a. Pekerjaan subjek yang dilakukan sendiri belajar, 

ngerjain PR sendir, Menyapu rumah sesekali 

juga halaman, bantu memasak, main sendiri 

sama teman – teman, makan dan berpakaian 

sendiri, berangkat sekolah naik sepeda sendiri. 

b.  Hal yang sering dilakukan bersama ibu adalah 

ketika belanja, masak bersama, bantu bersih – 
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bersih rumah 

 

RZ. Usia 10 tahun. 

Laki- laki. Anak ke 4 

dari 4 bersaudara. 

Alamat: Gonilan 

a. Yang sering dilakukan sendiri adalah makan, 

mandi, dan berpakain sendiri. Mencuci sepatu. 

Berangkat sekolah jalan kaki dan berangkat 

sendiri, sesekali mencuci piring.  

b. Bermain dengan teman sepulang sekolah, 

kegiatan futsal dan terkadang sepakbola,  

  

 Dari hasil wawacara yang dilakukan ketiga informan diatas dapat 

disimpulkan kemandirian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Dengan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh informan 

diatas, ada beberapa tugas yang terkadang merasa dipaksa oleh ibunya seperti 

mengantar loundry namun banyak juga yang informan lakukan atas kemauan 

sendiri. Kemudian menurut ibu, apa yang sudah disampaikan oleh ASL benar, 

subjek dapat membantu meringankan beban pekerjaan ibu seperti mengantar 

loundry, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang dapat 

dikatakan secara mandiri diantaranya adalah mencuci piring, menyapu rumah, 

berangkat sekolah sendiri, menyiapkan buku sekolah, mencuci baju sendiri, 

hingga sampai berani mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan 

subjek kedua Dari pernyataan yang disampaikan oleh RM telah dibenarkan oleh 

ibu adalah Informan RM anak yang pintar berprestasi disekolah, berangkat 

dengan menggunakan sepeda, menyapu rumah dan sesekali bersihin halam rumah. 

Masak telur sendiri bisa, dan waktu bermain menghabiskan waktu sepulang 

sekolah dengan teman – teman terkadang bermain dirumah atau dirumahnya 

teman. Namun terkadang ibu dari informan RM lebih banyak meminta anak untuk 

bermain dirumah bersama temannya karena bisa dipantau.  Sedangkan Ibu dari 

Informan RZ menyampaikan bahwa anaknya lebih banyak menghabiskan waktu 
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diluar rumah baik itu bermain , latihan futsal sampai sepak bola. Waktu yang 

dugunakan untuk bermain dari sepulang sekolah sampai menjelang maghrib dan 

hal- hal yang sering dilakukan seperti makan sendiri, terkadang mencuci piring, 

menyiapkan perlengakapan sekolah.  

Perkembangan kemandirian anak telah dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah dari keluarga dengan beranekaragam pola asuh yang 

diterapkan terutama orangtua tunggal. Selain ibu atau ayah  dalam pengasuhan  

dalam lingkup rumah tangga, kemandirian anak juga berpengaruh pada urutan 

lahir, lingkungan dan budaya serta pola asuh yang diterapkan akan berpengaruh 

kemandirian seseorang. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam 

perkembangan anak.  

Berdasarkan keterangan beserta uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

peniliti menemukan masalah yang memiliki keunikan untuk dibahas pada 

kemandirian anak (6-12 tahun) yang diasuh orangtua tunggal dari aspek psikologi 

dan sosial. Maka dari itu, peneliti ini akan mengajukan sebagai bahan penelitian 

yang berjudul “kemandirian pada anak yang diasuh orangtua tunggal”.  

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

perilaku kemandirian pada anak yang diasuh orangtua tunggal.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu 

psikologi baik dibidang perkembangan, kepribadian, dan parenting. Manfaat 

teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta 

wawasan yang harapannya dapat mengetahui bagaimana kemandirian pada anak 

yang diasuh orangtua tua tunggal dari sudut pandang ilmu psikologi 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi diantaranya: 

a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada orangtua 

bagaimana kemandirian anak yang diasuh orangtua tunggal. 

b. Guru memahami bagaimana menerapkan kemandirian pada 

anak / siswa agar terciptamya  kemandirian pada peserta didik 

c. Masyarakat memberikan kontribusi dengan bagaimana melatih 

anak untuh dapat meningkatkan kemandirian dilingkungan 

masyarakat


