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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu komunitas. Keluarga 

terbentuk dari sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. 

Kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikis mula-mula terpenuhi dari lingkungan 

keluarga. Anak menganggap keluarga sebagai tumpuan harapan, tempat bercerita, 

tempat bertanya dan tempat mengeluarkan keluhan-keluhan bilamana anak sedang 

mengalami permasalahan. Kondisi ini mengisyaratkan keluarga merupakan salah 

satu dari sumber dukungan yang penting bagi anggota keluarga yang tengah 

menghadapi permasalahan, terutama bagi anak (Amalia, 2005).  

Keluarga juga merupakan pusat kebahagiaan bagi seluruh anggota 

keluarga termasuk anak. Apabila kondisi keluarga harmonis, maka seluruh 

anggota keluarga juga mengalami kehidupan yang baik dan be rbahagia, termasuk 

anak. Kebutuhan-kebutuhan psikologis yang wajib terpenuhi agar seluruh anggota 

keluarga mendapatkan kebahagiaan antara lain, cinta dan kasih, kepuasan seksual 

antara ayah dan ibu, berbagi dan diskusi, rekreasi dan hobi, ketulusan dan 

keterbukaan, penampilan menarik, nafkah harta, bantuan rumah, asuhan keluarga 

serta pujian dan penghargaan (Ridha, 2008).   

Keluarga harmonis menurut Islam lebih dikenal dengan istilah keluarga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah (samara). Paradigma yang muncul bagi 

muslim dalam berkeluarga berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk 

1 



2 
 

beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan merealisasikan amal bahwa 

berkeluarga adalah bagian dari sebuah gerakan menegakkan hukum -hukum Allah 

di muka bumi. Sehingga, pusat perhatiannya dalam berkeluarga adalah 

meningkatkan kualitas ruhiyah, fikriyah, nafsiyah (emosi kejiwaan), jasadiyah 

dan sosialisasi setiap anggota keluarga. Dalam keluarga samara  itulah, manusia 

akan melahirkan pribadi Islami untuk saat ini dan masa depan (Bugi, 2007).  

Anak sebagai generasi penerus dalam pengertian bernegara, generasi 

penerus adalah calon pembawa tongkat estafet pembangunan berikutnya yang 

merupakan bagian perjuangan berkesinambungan sebuah bangsa. Dalam 

pengertian biologis, ia merupakan pelanjut keturunan dalam rangkaian pelestarian 

sebuah spesies dengan sifat spesifiknya. Dapat dipahami bahwa anak adalah 

tunas, embrio yang memiliki segala potensi yang telah ia bawa dari lahir sebagai 

aspek genetika, baik yang menyangkut intelegensi, ketahanan tubuh, emosi dan 

sebagainya (Rini, 2005). 

Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain 

perbedaan keluarga dan pengasuhan (parenting). Perbedaan keluarga berupa 

keluarga yang telah mengalami perceraian atau masih utuh, keluarga inti atau 

keluarga tiri, dan perbedaan ekonomi yaitu keluarga miskin atau kaya. 

Pengasuhan anak berbeda tergantung kepada kesibukan orangtua terutama ibu 

yang bekerja. Ibu yang bekerja purna waktu lebih memilih untuk menitipkan 

anak-anaknya di panti rawat siang,    sedangkan ibu rumah tangga memilih untuk 

merawat anaknya sendiri di rumah (Santrock, 2002).  
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Orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi individu-individu 

yang dewasa secara sos ial dan mereka mungkin merasa frustasi dalam 

menentukan cara terbaik untuk mencapai pertumbuhan itu (Santrock, 2002). 

Orangtua menitipkan anak-anaknya di sekolah full-day dengan dalih agar anak-

anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Di lain pihak, ada juga orangtua yang 

menitipkan anaknya pada pembantu, baby sitter , orangtua mereka –sebagai kakek-

nenek anak-anak mereka-, serta ada pula yang memilih untuk mengasuh anaknya 

di rumah sendiri. 

Hal ini terlihat dewasa ini yang sering te rjadi adalah, orangtua yang terdiri 

dari suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu yang sama-sama bekerja. Pekerjaan 

orangtua menggunakan waktu yang menyita waktu untuk keluarga. Akibatnya, 

keluarga hanya dapat berkumpul pada hari Minggu dan hari libur, meski 

pemanfaatan dari waktu-waktu ini sering menjadi tidak efektif untuk menjalin 

kebersamaan dengan keluarga (Andayani dan Koentjoro, 2004). 

Saat ini, fokus dan perhatian orangtua tidak lagi tertuju ke rumah, 

walaupun dengan alasan yang berbeda-beda. Dulu, seorang ibu senantiasa berada 

di rumah untuk tetap dapat memperhatikan anak-anak. Tetapi sekarang, dengan 

ibu yang bekerja di luar rumah, anak-anak hanya dapat menemui ibu di malam 

hari ketika keduanya sudah sangat lelah untuk memberikan perhatian yang cukup 

kepada anak-anaknya ataupun mereka dapat bersama -sama di akhir pekan (Dewi, 

2006). Sedangkan ayah yang setiap hari memiliki jadwal yang tak tentu untuk 

dapat tinggal di rumah dengan tujuan mengasuh anak-anaknya. Namun, ketika 

anak mengalami perubahan perilaku ke arah negatif, ayah seolah menyalahkan ibu 
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sebagai penyebab kegagalan dalam mengasuh anak. Di sini, ayah merasa tidak 

turut andil dalam perilaku anak (Andayani dan Koentjoro, 2004).  

Kurangnya komunikasi antara ayah dan ibu mengakibatkan 

ketidaknyamanan bagi anak serta orangtua sendiri. Anak merasa tersisihkan dari 

kasih saya ng orangtua. Orangtua sendiri semakin sibuk dengan urusannya masing-

masing dan tidak jarang pula karena hal ini dapat menimbulkan perceraian. 

Maraknya perceraian dewasa ini menunjukkan bahwa telah ada pergeseran nilai 

sos ial dalam masyarakat yang tampak cenderung semakin permisif. Keluarga 

tidak dipandang sebagai ikatan spiritual yang menjadi ruang pengabdian kepada 

Sang Khaliq  dan kawin cerai dipandang sebagai proses formal sebagai simbol 

ikatan sosial antara dua insan yang berbeda jenis (Faridl, 2006).  

Sebagaimana yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, ibu adalah 

pengasuh utama karena ayah bekerja mencari nafkah, meski tidak jarang pula ibu 

juga ikut andil di dalam mendapatkan nafkah keluarga. Namun, ada juga ayahlah 

yang menjadi pengasuh utama karena ibu adalah pencari nafkah utama dalam 

keluarga. Atau karena ibu yang “kurang sensitif” terhadap kebutuhan anak atau 

kurang “keibuan”. Model seperti ini tidak akan secara optimal memberikan model 

atau pengalaman bagi si anak. Menempatkan laki-laki dalam peran sebagai ayah 

bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi 

“kemauan” laki-laki tersebut (Andayani dan Koentjoro, 2004).  

Fenomena yang terlihat di desa Telukan, kecamatan Grogol, Kabupaten 

Sukoharjo, beberapa keluarga memilih untuk menjadi dual-earner family. 

Keluarga yang ayah dan ibu bekerja, lebih memilih untuk menitipkan anak-
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anaknya kepada keluarga dekatnya terutama dengan nenek si anak.  Salah satu 

contohnya adalah X, seorang anak yang berusia dua tahun. Si ibu bekerja di 

sebuah pabrik jamu kurang lebih 500 km tidak jauh dari rumahnya , berangkat 

pukul delapan pagi dan pulang pukul lima sore. Si ayah bekerja dengan menjual 

perlengkapan elektronik dan menerima reparasi di rumahnya sendiri. Pasangan 

muda ini masih tinggal serumah dengan orangtua si ayah. X sepanjang hari berada 

dalam asuhan neneknya , karena meski ayah berada di rumah, tetapi si ayah 

menunggu tokonya dan terkadang dipanggil untuk bekerja mereparasi barang 

elektronik di rumah pelanggannya . Ketika si ibu pulang, X enggan dekat-dekat 

dengan si ibu dan menangis bila ibu akan menggendongnya. X menjadi lebih 

dekat dengan nenek dibanding dengan orangtuanya sendiri. 

Anak yang melihat ayah dan ibunya bekerja atau ayah saja yang bekerja, 

akan melihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban harus dilaksanakan secara 

rutin. Dengan demikian, anak tahu bahwa kewajiban dan tanggung jawab harus 

dilaksanakan tanpa paksaan. Anak akan belajar tentang kehidupan berikutnya dari 

model yang diberikan ayah dan ibunya. Apabila model yang diberikan kurang 

baik, anak akan mendapat pola yang kurang baik pula untuk  menjalani 

kehidupannya nanti (Gunarsa & Gunarsa, 2004). 

Pengasuhan anak yang sedang berkembang dewasa ini adalah dengan 

coparenting, yaitu orangtua yang bekerja bersama-sama dalam membesarkan 

anak. Kerjasama suami-istri dalam hal ini berperan sebagai orangtua dalam hal 

pengasuhan anak ini dalam agama Islam dekat kepada istilah ta’awuun , dimana 
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ayah dan ibu sama-sama saling membantu di dalam menjalankan berbagai peran 

untuk membangun keluarga yang harmonis (Mustafa , 2007). 

Keluarga harmonis menurut Islam lebih dikenal dengan istilah keluarga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah (samara). Paradigma yang muncul bagi 

muslim dalam berkeluarga berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk 

beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri dan merealisasikan amal bahwa 

berkeluarga adalah bagian dari sebuah gerakan menegakkan hukum -hukum Allah 

di muka bumi. Sehingga, pusat perhatiaannya dalam berkeluarga adalah 

meningkatkan kualitas ruhiyah, fikriyah, nafsiyah (kejiwaan), jasadiyah dan 

sosialisasi keluarga. Dalam keluarga samara itulah, manusia akan melahirkan 

pribadi Islami untuk saat ini dan masa depan.  

Istilah “sakinah” digunakan al Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan 

keluarga, seperti menjadi idaman semua orang. Istilah ini memiliki akar kata yang 

sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal dengan harapan menjadi 

tempat untuk berlabuhnya anggota keluarga dalam suasana nyaman dan tenang, 

sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (mawaddah wa 

rahmah) di antara sesama anggotanya. Keluarga sakinah merupakan tata nilai 

yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan 

keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan 

jaminan keselamatan akhirat. Kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun 

bersama-sama melalui proses panjang untuk saling menemukan kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Untuk itu, keluarga pada dasarnya adalah proses 
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pembelajaran untuk menemukan formula yang lebih tepat untuk orangtua dan 

anak.  

Kewajiban ayah adalah sebagai pencari nafkah dalam rangka mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga dan ibu adalah sebagai pengasuh utama anak. Dalam 

coparenting, kerjasama yang terjadi diharapkan dapat membantu anak untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, apabila terdapat kekurangan 

komunikasi antara pasangan muslim dalam mengasuh anak, dikhawatirkan akan 

timbul masalah-masalah ketidaknyamanan dalam keluarga. Keluarga muslim yang 

terdiri dari orangtua (ayah dan ibu) yang sama-sama bekerja, beragama Islam dan 

telah memiliki anak, menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Penulis 

merumuskan  masalah penelitian yaitu  bagaimana peran pengasuhan anak 

bersama ayah dan ibu yang sama-sama  bekerja (coparenting) pada keluarga 

muslim untuk menuju kepada keluarga sakinah?  Berdasarkan rumusan masalah di 

atas, penulis mengajukan judul penelitian “Coparenting pada Keluarga 

Muslim”. 

B . Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: 

1. untuk mengetahui latar belakang personal orangtua muslim yang 

sama-sama bekerja /double-earner family ; 

2. untuk mendeskripsikan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak 

tersebut; 
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3. untuk mengetahui gambaran umum perkembangan anak dalam 

pengasuhan keluarga muslim tersebut. 

 
C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada : 

1.  Informan penelitian, yaitu orangtua muslim yang sama-sama bekerja , 

sebagai bahan evaluasi serta motivasi dalam mengasuh anak.  

2. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 

tambahan informasi mengenai parenting, khususnya coparenting pada 

keluarga muslim sehingga dapat menambah literatur bidang psikologi 

keluarga.  

3. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 

tambahan informasi mengenai coparenting pada keluarga muslim, 

sehingga dapat menambah literatur mengenai pendidikan Islam dan 

psikologi dalam keluarga. 

4. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Departemen Agama, sebagai informasi mengenai adanya coparenting 

sehingga dapat memberikan inspirasi baru untuk program 

pembentukan keluarga sakinah.  

5. Peneliti selanjutnya, bahasan mengenai coparenting  ini diharapkan 

dapat memacu perkembangan teori dan penelitian berikutnya mengenai 

coparenting  di Indonesia. 


