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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keluarga merupakan bagian microsystem pada lingkungan anak (Berns, 

2004). Selain itu, keluarga sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat, 

keluarga memikul tanggung jawab utama dalam penanaman nilai kepada anak. 

Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan/ sosialisasi 

mengenai nilai-nilai sosial, kepercayaan, sikap, pengetahuan, kemampuan dan 

teknik yang akan bertransmisi ketika muda. Interaksi dalam keluarga akan 

membuat anak belajar mengenai banyak hal seperti bersosialisasi, berhubungan 

dengan orang lain yang nantinya membawa anak ke organisasi yang lebih besar 

yaitu keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai tempat tumbuh dan berkembang, 

selayaknya memberikan fasilitas dan pengajaran yang optimal bagi anak-anak 

(Andayani, 2002). 

Tugas orang tua pun kemudian tumbuh dari sekedar mencukupi 

kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar 

menjadi memberikan yang terbaik bagi kebutuhan materil anak, memenuhi 

kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan untuk 

menempuh pendidikan yang terbaik (Lestari, 2012). Peran ayah dan ibu dalam 

menjalankan pengasuhan anak akan memberikan hasil yang lebih baik jika 

dilakukan secara bersama (coparenting), yaitu bila orang tua bersikap saling 
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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. Menurut penelitian Whitebeck dan Gecas (1988; dalam 

Lestari, 2012) bahwa proses identifikasi terhadap orang tua baru dapat 

berlangsung apabila perilaku orang tua terhadap anak berkualitas. Artinya orang 

tua menunjukkan sikap yang supportif, dan menerapkan kontrol yang didasarkan 

pada alasan dan diskusi anak.  

Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa dalam perkembangan anak, 

sebagian stimulasi lebih banyak diberikan oleh ibu dari pada ayah atau anggota 

keluarga lainnya (Herawati & Briawan, 2008). Ibu memegang tanggung jawab 

utama untuk mengelola tugas keluarga, menjadwalkan pekerjaan rumah dan 

mandi misalnya. Ibu lebih bersifat mengarahkan pada anak dan lebih positif dalam 

beraksi terhadap anak (Brook, 2011).  

Peran ibu tidak hanya mengelola tugas dalam rumah tangga, peran ibu 

berkembang ketika memiliki anak. Bahwa sepanjang rentang usia anak, ibu 

terlibat dominan didalamnya. Hasil penelitian Gauvain dan Huard (1999) 

menemukan bahwa ibu lebih terlibat dalam peran yang berhubungan dengan 

perencanaan anak-anak dalam keluarga. Perannya penting dalam pendidikan dan 

pemilihan pekerjaan untuk anak-anak kelak, terutama ibu mendorong dan 

mengarahkan ke pekerjaan publik (Simpson, 2003).  

Dalam kegiatan pengasuhan ibu menghabiskan waktu bersama dengan 

anak-anak melakukan kegiatan pengasuhan seperti diskusi, memasak, mencuci. 

Sebaliknya ayah dalam keluarga melibatkan anak-anak dalam proyek yang 
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maskulin di sekitar rumah seperti pekerjaan rumah (Hall & Walker, 1995). Selain 

itu, ibu lebih responsif terhadap keterampilan anak-anak ketika mereka harus 

melakukan tugas baru dengan memberikan informasi lebih lanjut tentang tugas 

tersebut dan memiliki gaya instruksi dalam menjelaskan (Gauvain, Fagot, Leve, & 

Kavanagh, 2002). Hal tersebut karena ibu lebih sering terlibat dan saling bertukar 

ide dan perasaan dengan anak-anak sehingga memiliki pengetahun yang lebih 

tentang keseharian serta kepentingan anak (Maccoby, 1998). Selain itu, para 

peneliti menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan anak tidak 

dalam perawatan ibu pada 4 tahun perawatan kehidupan, maka semakin banyak 

anak memperlihatkan perilaku yang bermasalah seperti ketidaktaatan serta 

agresifitas dan sebaliknya. (Network, 2003). 

Peran ibu pun tidak hanya sampai pada masa anak-anak. Pada masa 

remaja ibu memainkan peran yang penting yaitu sebagai teman karena lebih aktif 

dalam berbicara tentang topik pribadi, sehingga remaja cenderung lebih banyak 

berbicara dengan ibu (Waizenhofer & Buchanan, 2004). Studi tentang gadis 

Afrika Amerika berusia 11 – 14 tahun, ibu membantu remaja perempuan 

membentuk niat untuk menjauhkan diri dari aktifitas seksual (Doswell, 

Yookyung, Braxter, 2003; Sieving & Mcneely, 2000). 

Namun peneliti hanya akan memfokuskan pada peran ibu dalam 

pembentukan kemandirian anak. Kemandirian merupakan salah satu ciri 

kematangan yang memungkinkan seorang anak berfungsi secara otonom dan 

memungkinannya untuk berusaha guna mencapai prestasi pribadi dan tercapainya 

suatu tujuan (Nuraeni, 2003). Menurut Indonesia Heritage Foundation 
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kemandirian menjadi salah satu dari tujuh karakter penting yang menjadi tujuan 

dari pendidikan karakter (Basyori, 2006). Kemandirian menempati urutan ke dua 

setelah cinta kepada allah dan semesta beserta isinya.  

Penelitian Achir dan Ellydan (Syam, 2006) menyatakan bahwa anak 

yang mandiri menunjukkan sifat inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi. 

Disamping itu kemandirian yang dimiliki oleh anak dapat membuat anak merasa 

memiliki kepercayaan diri yang lebih besar sehingga mampu dalam berinteraksi 

sosial serta jarang mencari perlindungan (Cunning dalam Sidharto & Izzaty, 2007; 

Lindzey & Aronson dalam Basyori, 2006). Hal tersebut juga didukung oleh 

penelitian Erikson (Berk, 2002) menunjukkan bahwa pada usia 1 hingga 3 tahun 

anak menggunakan keterampilannya untuk memilih serta memutuskan 

keinginannya. Kemandirian dipupuk ketika orang tua mengizinkan kebebasan 

yang beralasan dan tidak memaksa atau membuat anak malu. Pada usia 3 – 6 

tahun, anak mengalami proses peralihan dari otonomi ke rasa rasa malu. Artinya 

ketika pada umur tersebut orang tua memberikan kebebasan tanpa mengekang 

anak maka anak akan menunjukkan kemandiriannya, namun jika sebaliknya maka 

anak tidak akan percaya diri dengan dirinya sehingga anak menjadi malu.  

Sejalan dengan bertambahnya usia, bila ada anak yang diharapkan oleh 

lingkungan sudah berkembang mandiri ternyata tidak sesuai dengan tingkah laku 

anak seusianya, anak akan menemui kesulitan dalam mengembangkan dirinya 

serta mengganggu penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Anak yang tidak 

mandiri umumnya akan merasa dirinya tidak mampu dan tidak berdaya, akibatnya 

perasaan tidak berdaya dan tidak mampu akan membuat anak sangat mudah 
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dipengaruhi oleh lingkungannya. Apapun yang dilakukan seringkali bukan atas 

dasar keinginannya sendiri, tetapi lebih atas dasar keinginan orang lain atau 

kelompok (Utoyo, 2000). 

Fenomena yang didapatkan oleh peneliti dari forum grup wawancara 

serta observasi yang dilakukan pada tanggal 7 November 2014 terhadap 4 

keluarga nelayan di desa Bebel kecamatan Wonokerto. Penduduknya 80% 

merupakan kepala rumah tangga yang bekerja di laut, sedang ibu yang berada di 

darat yang memiliki berbagai profesi pekerjaan sampingan selain ibu rumah 

tangga. Sebagian besar berpendidikan formal tamat sembilan tahun (SD, SMP). 

Nelayan terdiri dari nelayan harian yang biasanya disebut gemplo yang 

pendapatan bersih Rp 20.000 - Rp100.000 per hari. Nelayan bulanan (nelayan 

tuna, cakalan) menghabiskan waktu di laut selama 3 – 6 bulan dengan pendapatan 

bersih Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000, serta nelayan pasport yang menghabiskan 

waktu di laut tahunan biasanya tidak di perairan Indonesia dengan pendapatan 

bersih Rp 3.000.000 – Rp 10.000.000.  

Nelayan bulanan (tuna, cakalan) dibagi menjadi dua yaitu nelayan 

juragan yang biasa disebut dengan juru mudi. Nelayan juragan bertugas untuk 

mengkoordinasi pekerja atau anak buah kapal (ABK) yang akan berangkat melaut 

dengan menyiapkan perbekalan selama dilaut, mencari ABK jika kurang, 

mengoperasikan kapal, serta pembagi hasil. Selanjutnya disebut nelayan pekerja 

atau ABK (anak buah kapal) yang bertugas membersihkan kapal, memasak, serta 

mencari ikan. Dalam sistem pembagian hasil atau biasa disebut bagen pada 

nelayan jurumudi lebih besar dari nelayan ABK. Pembagian hasil yang biasa 
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dilakukan 40% untuk jurumudi, 60% dibagi untuk seluruh ABK (Anak Buah 

Kapal).  

Permasalahan yang ditemui oleh keluarga nelayan ABK (anak buah 

kapal) adalah jika musim paceklik atau ikan yang jarang didapatkan. Untuk itu ibu 

yang berada di rumah memiliki profesi selain ibu rumah tangga. Diantaranya yang 

paling banyak adalah membatik, berdagang, meronce, serta membuat bulu-bulu 

untuk keperluan memancing guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena 

perekonomian yang sulit mempengaruhi generasi berikutnya yaitu anak-anak yang 

hanya dapat mengeyam pendidikan rendah, banyak anak dari keluarga nelayan 

yang tidak bersekolah atau droup out dari sekolah karena keterbatasan biaya. 

Hasil forum grup wawancara, 3 dari 4 ibu yang diwawancari mengatakan 

bahwa tugas pokok yang dilakukan dirumah selama suami pergi melaut adalah 

mendidik serta mengurus anak. Ibu sebagai tulang punggung dalam pendidikan 

anak sepenuhnya. Dalam urusan di darat, ibu sebagai pengganti ayah. Seperti 

yang terjadi di desa ini, ketika tetangga sedang ada hajatan “ngambeng” karena 

ayah yang berada di laut ibu sebagai pengganti yang mengikuti ambengan atau 

anak. Menurut ibu-ibu tersebut, suami menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab 

anak dan rumah tangga kepada ibu. Hal tersebut menurut penuturuan ibu-ibu 

suami sudah terlalu lelah untuk memikirkan pekerjaan. Selama suami pergi 

melaut, ibu sebagai pengambil dan pembuat keputusan di rumah. Sedangkan 

anak-anak yang sudah tidak dapat melanjutnya sekolah dituntut untuk mencari 

nafkah guna mengurangi beban orang tua. Untuk anak-anak laki-laki akan 

mengikuti orang tuanya atau kerabatnya untuk mencari ikan atau bekerja sebagai 
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nelayan. Bagi ibunya yang masih bekerja sambilan di luar rumah, anak-anak 

seumuran sekolah dasar dituntut untuk dapat mengerjakan pekerjaan rumah. 

Seperti menjemur pakaian, menjaga adik, dapat mencuci piring, membereskan 

rumah, serta menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri.  

Setiap orangtua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Berbagai 

harapan dibuat demi masa depan anak. Segala bentuk bantuan di lakukan untuk 

memenuhi kebutuhan anak serta mempersiapkan anak di masa depan. Tanpa 

disadari oleh orang tua bahwa yang dilakukannya demi membantu anak 

menjadikan sikap anak manja, serba ingin dilayani. Kemandirian terbentuk 

melalui peranan keluarga, terutama orang tua artinya orang tua bertanggung jawab 

untuk menyiapkan perilaku mandiri sedini mungkin dengan memberikan 

bimbingan dan pengarahan, serta contoh perilaku yang dapat mengarah pada 

perilaku mandiri (Haqquzzaki, 1994). Untuk mempunyai anak yang mandiri di 

perlukan pengasuhan yang hangat, penuh kasih sayang, komunikatif, menghargai 

pendapat anak, bersikap jelas dan tegas (Atkinson dalam Sunarno, 1991). Selain 

itu kemandirian pada anak dipengaruhi oleh keterikatan antara ayah dan ibu 

(Noom, dkk, 1999).  

Internalisasi pembentukan karakter yang diberikan kepada anak variatif 

sesuai dengan keadaan masyarakat sekitar. Dengan kondisi lingkungan yang 

berbeda pada keluarga nelayan yang secara demografis hidup dekat dengan laut 

dan mencari nafkah dari laut. Nelayan adalah jenis pekerjaan dengan medan yang 

berat, karena harus menghadapi tantangan alam dan sosial secara bersamaan. 

Tantangan alam tergambar dari resiko pekerjaan yang mereka ambil dimana 
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keadaan alam (laut) tidak dapat diprediksi layaknya hitungan matematika. 

Sementara secara sosial ibu dan anak mereka tertinggal dari perkembangan 

masyarakat umum yang ditinggal dan bekerja di wilayah daratan, terutama 

berkaitan dengan tingkat pendidikan, sistem dan materi informasi, proses 

komunikasi serta pergaulan sosial secara memadai.  

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian serta ingin memahami dan mendeskripsikan bagaimana 

peran ibu dalam pembentukan kemandirian anak keluarga nelayan. Oleh karena 

itu, judul yang dipilih adalah Peran Ibu dalam Pembentukan Kemandirian 

Anak Keluarga Nelayan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk memahami 

dan mendeskripsikan peran ibu dalam pembentukan kemandirian anak keluarga 

nelayan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu psikologi serta 

memperkaya khasanah dalam penelitian psikologi keluarga dan kemandirian 

pada anak. 

2. Dapat memacu pekembangan teori dan penelitian berikutnya mengenai 

ecology of parenting 
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3. Untuk orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan 

oleh ibu dalam pembentukan kemandirian anak khususnya daerah pesisir atau 

daerah nelayan. 

 


