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PERAN IDEAL AYAH PADA IDENTITAS DIRI REMAJA DALAM 

PERSPEKTIF BUDAYA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami, mendeskripsikan, dan 

menganalisis peran ideal ayah pada identitas diri remaja dalam perspektif budaya. 

Informan dalam penelitian ini adalah ayah dan anak yang berusia remaja usia 13-

18 tahun. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif fenomenologi 

dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan di analisis secara 

deskriptif serta tes psikologi yaitu tes grafis. Hasil penelitian menemukan bahwa 

pembentukan identitas diri anak dipengaruhi peran  atau pengasuhan ayah. 

Kurangnya komunikasi ayah dengan remaja terutama di keluarga etnis Tionghoa 

dan Jawa dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi identitas diri anak pada 

masing-masing etnis.. Pengasuhan ayah di keluarga Arab lebih memfokuskan 

pada peningkatan kemandirian, tanggung jawab dan penanaman nilai agama. 

Pengasuhan ayah di keluarga Tionghoa menitikberatkan kepada tanggungjawab 

anak kepada prestasi dan kemampuan yang dimiliki. Gaya pengasuhan 

berdasarkan jenis kelamin diterapkan ayah pada keluarga Tionghoa Pengasuhan 

ayah di keluarga Jawa dalam hal ibadah serta peningkatan akhlak. 

 

Kata kunci : Peran ayah, pengasuhan ayah, remaja, perspektif budaya 

 

Abstract 

 

This study aims to understand, describe, and analyze the ideal role of the father in 

adolescent self-identity in a cultural perspective. Informants in this study were 

fathers and children aged 13-18 years. This study uses phenomenological 

qualitative research design with data collection methods using interviews and 

descriptive analysis and psychological tests, namely graphical tests. The results of 

the study found that the formation of a child's identity is influenced by the role or 

care of the father. The lack of communication between fathers and adolescents, 

especially in ethnic Chinese and Javanese families in this study, influences the 

identity of children in each ethnic group. Parenting in Arab families focuses more 

on increasing independence, responsibility and planting religious values. 

Parenting in a Chinese family focuses on children's responsibility for their 

achievements and abilities. Style of parenting based on sex applied by father to 

Chinese family Parenting in Javanese family in matters of worship and moral 

improvement. 

 

Keyword : Father's role, parenting father, teenager, cultural perspective 

 

1. PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak 

menuju masa dewasa. Menurut Hurlock (2003) bahwa remaja sebagai periode 
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penting daripada periode lainnya, hal ini karena berpengaruh pada akibat yang 

langsung terhadap sikap dan perilaku dan ada hal lagi yang lebih penting yaitu 

karena pengaruh akibat jangka panjangnya. Hal itu karena berpengaruh dalam 

tahap perkembangan remaja yang mulai mengalami banyak perubahan pesat 

dalam dirinya, antara lain perubahan fisik, emosi, kognitif, dan psikososial.   

Individu pada masa remaja terjadi perubahan mendasar yang sangat 

berpengaruh terhadap eksistensi dan perannya dalam berbagai dimensi kehidupan. 

Masa remaja dikenal sebagai masa untuk mencari identitas dan eksistensi diri 

dikehidupan bermasyarakat atau dengan pengertian sebagai masa krisis identitas 

bagi kebanyakan anak remaja. Remaja sedang mencari-cari figur panutan, namun 

figur itu tidak ada didekatnya. Secara umum dan dalam kondisi normal sekalipun, 

masa ini merupakan periode yang sulit untuk ditempuh, baik secara individual 

ataupun kelompok. Remaja sudah ingin melepaskan semua identitas dan atribut 

masa kanak-kanak namun remaja juga belum dapat dikatakan telah menjadi 

individu dewasa. Masa remaja berada pada krisis normatif, yaitu fase normal dari 

meningkatnya konflik, yang muncul dari ketidakpastian tentang identitas mereka 

atau difusi identitas (Abbot, 2001). Keadaan ini menempatkan remaja pada posisi 

transisional antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. 

Remaja memiliki berbagai keunikan dalam berbagai dimensi kehidupan, 

seperti keinginannya untuk menunjukkan eksistensi dirinya kepada orang lain, 

ingin melepaskan ketergantungannya pada pihak lain,termasuk orang tua. Ingin 

dilihat dan diakui sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai duplikat (tiruan) dari 

individu lain, baik orang tua maupun orang dewasa lainnya. Raws (2016) 

mengatakan bahwa remaja sering dikatakan sebagai kelompok umur bermasalah 

(the trouble teens). Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa masa 

remaja dinilai lebih rawan daripada tahap-tahap perkembangan manusia yang 

lain.Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa identitas diri dikenal sebagai 

prediktor perilaku remaja (Hamilton & White, 2008). Dengan demikian, proses 

pertumbuhan remaja dalam menentukan identitas adalah bagian yang sangat 

penting dari perkembangan perilaku mereka. 
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Idealnya, orang tua yaitu ayah dan ibu, saling melengkapi dalam 

menjalankan rumah tangga dan proses pengasuhan termasuk didalamnya berperan 

sebagai model social yang baik (Andayani & Kuntjoro, 2004). Relasi dan 

dukungan orang tua mampu mengurangi permasalahan anak serta meningkatkan 

kepercayaan diri pada anak.(Feinberg, Jones, Roettger, Solmeyer &Hostetler, 

2014). Peran ideal ayah merupakan cita-cita yang standar dalam penghormatan, 

kebenaran, pemikiran yang benar, dan perbuatan, yang diharapkan setiap anak 

dalam keluarga. Seorang ayah dalam menjalankan tugas pengasuhannya pada 

keluarga, perlu memiliki ketrampilan keayahan (fathering skill) agar bisa 

mendidik dan mengasuh remaja dengan maksimal.  

Untuk menjadi ayah berkualitas, maka diperlukan pengasuhan ayah 

bermakna dan menyeluruh. Lamb (2010) menyatakan bahwa ayah memiliki peran 

penting dalam perkembangan kognitif, emosional, sosial dan moral anak. Parke 

(2003) menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak usia remaja 

akan mempengaruhi cara bergaul anak di lingkungan sosialnya. Remaja 

membutuhkan peran dan sosok ayah, terutama mereka yang mulai beranjak 

remaja. Sayangnya, meski secara fisik ayah hadir di rumah namun kehadiran ayah 

dalam kebanyakan keluarga tak dirasakan secara psikis.  

Fox & Bruce (2001) mengemukakan konsep fathering atau pengasuhan 

dengan dimensi-dimensi yang diukur menggunakan aspek-aspek sebagai berikut 

(1). Responsivity. Dimensi ini mengukur sejauh mana ayah menggunakan 

kehangatan, kasih sayang, dan sikap suportif kepada anaknya. (2). Harshness. 

Dimensi ini mengukur sejauh mana ayah menggunakan sikap galak, menghukum, 

dan pendekatan inkonsisten dalam pengasuhan kepada anaknya. (3). Behavioral 

engagement.Dimensi ini mengukur sejauh mana ayah terlibat aktivitas dengan 

anak. (4). Affective involvement. Dimensi ini mengukur sejauh mana ayah 

menginginkan dan menyayangi anak.   

Kenyataannya, tidak semua ayah dapat selalu ada pada tahap 

perkembangan anak. Tidak adanya figur ayah dapat dipahami secara fisik maupun 

emosional. Vera & Putri. (2013) mengatakan bahwa fungsi seorang ayah adalah 

hidup dan bekerja pada perbatasan antara keluarga dan masyarakat, antara 
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“dalam” dan “luar”. Ayah memperkenalkan dan membimbing anak anaknya untuk 

mengarungi dunia luar ataukehidupan bermasyarakat. Poulter  (2004) mengatakan 

bahwa tidak adanya figur ayah biasanya terjadi karena perceraian, ayah yang 

senang bekerja keras atau berada di kantor atau berada di jalan untuk jangka 

waktu yang lama. Peran pengasuhan lebih banyak dilimpahkan kepada ibu.  Peran 

ayah dalam proses pengasuhan adalah keikutsertaan ayah dalam pemantauan 

perilaku remaja yang meliputi keterlibatan secara fisik, emosional baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian diambil dengan menggunakan 

teknik purposive (Cresswell, 2013) dengan kriteria remaja berusia 13-18 tahun 

yang tinggal serumah dengan ayah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Remaja yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagian besar memahami 

diri mereka sendiri. Mereka menyadari apa yang dirasakan dan yang ada dalam 

diri mereka tidak terlepas dari keterlibatan orang tua terutama ayah.  

kepribadiannya yang terbentuk dipengaruhi dari keseharian ayah menjalin 

komunikasi dan melakukan kegiatan sehari-hari. 

Remaja  di keluarga Arab merasakan bahwa nasehat yang diberikan ayah 

mempengaruhi informan dalam berinteraksi dengan teman di lingkungan 

sosialnya. Kebersamaan dan komunikasi ayah dan anak dilakukan hampir setiap 

hari dari mulai pagi sebelum sekolah sampai anak pulang sekolah bahkan sampai 

malam. Keterlibatan ayah terlihat pada saat anak membutuhkan bantuan dan 

bimbingan terutama dalam hal belajar dan agama khususnya dalam hal mengaji 

serta menyiapkan bekal anak untuk sekolah. Setiap maghrib diusahakan selalu 

sholat berjamaah dan tilawah bersama. Anak merasa bahwa ayah mendidik anak-

anaknya cukup bijaksana dan tegas. Ayah memberikan perhatian dengan 

memberikan penghargaan jika berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mendapat 

prestasi. Selain itu selalu mengingatkan anak rajin beribadah khususnya shalat 

berjamaah dan tilawah ba’da maghrib serta akhlak budi pekerti anak. DA 
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menganggap anak masih termasuk anak yang baik dan tidak melawan orang tua 

seperti kebanyakan anak seusianya.  

Ayah memiliki inisiatif untuk memulai pembicaraan saat bersama  namun 

terkadang dilakukan melalui WA. Tema pembicaraan yang sering 

diperbincangkan mengenai belajar, ibadah, bersikap hormat dengan orang tua, 

harus sabar apalagi dengan teman. Ayah sering memberi nasehat anak untuk 

menyelesaikan masalah sendiri agar mandiri dan mampu bertanggungjawab saat 

usia dewasa nanti. Peran ayah dalam hal mengendalikan aturan kepada anak saat 

di rumah, menentukan tempat sekolah, mengawasi (monitoring) anak baik dalam 

hal belajar, ibadah serta perkembangan anak serta dalam hal mengambil 

keputusan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah. 

Berdasarkan uraian diatas keterlibatan ayah memberikan pemahaman 

kepada F yang cukup percaya diri ketika bergaul dengan teman meski agak 

memiliki emosi yang sensitive sehingga kurang bisa bersikap terbuka dengan 

orang lain. Sikap anak F yang mudah bergaul kurang didukung dengan sikap 

keterbukaan anak terhadap hal yang ada pada dirinya untuk dibicarakan ke orang 

lain bahkan ke keluarganya sendiri. 

Keseharian ayah dan anak yang jarang berpengaruh pada kepribadian FF 

yang menunjukkan sikap dan karakter yang tertutup, kurang percaya diri dan agak 

minder. Anak kurang banyak berbicara di rumah kecuali kalau membutuhkan 

informasi dari ayah hal itu juga merupakan kelemahan yang dimiliki dalam hal 

berbicara yang agak gagap atau agak kurang jelas apabila menyampaikan 

pendapat. Ayah sering memberi dukungan agar anak tidak patah semangat, 

memberi motivasi anak untuk mengerjakan tugas sendiri dan tidak minder atas 

kekurangannya saat di sekolah. 

Frekuensi bertemu antara ayah dan anak dilakukan setiap pagi setelah 

sholat subuh sampai berangkat sekolah serta malam sebelum anak 

tidur.bagaimana peran seorang ayah. Keterlibatan ayah dilakukan dalam kegiatan 

sehari-hari baik yang berkaitan dengan rumah, sekolah maupun ibadah anak.Anak 

lebih dekat dengan ibu sehingga kedekatan ayah agak kurang ayah merasa anak 

sudah memiliki tanggung jawab dan cukup mandiri. Bentuk Perhatian ayah ke 
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anak dalam hal ibadah terutama shalat 5 waktu harus rutin, mengaji dan 

memahami hukum-hukum islam. Ayah yang sering mengingatkan agar anak 

memperhatikan ibu dan saudaranya, untuk berbicara dengan orang lain dengan 

baik serta mengalah dengan saudara  karena sebagai anak laki-laki sendiri di 

rumah. Ayah mengajarkan anak untuk meminta maaf kepada orang lain.  

Pengawasan anak dalam hal ibadah terutama sholat dan 

mengaji.Gottfredson  dan  Hirschi  (1990) menyatakan  bahwa  kelekatan  yang  

kuat diantara  orang  tua dan  anak akan  menuntun pada  monitoring  yang  efektif  

dan  perilaku disiplin  selama  dekade  pertama  kehidupan anak,  yang  

menghasilkan  kemampuan menolak  hal-hal  yang  negatif.   

Anak memiliki identitas diri tergambar dari profilnya yang memiliki 

motivasi untuk berprestasi tinggi dan percaya diri dan mudah berinteraksi dengan 

lingkungan.Peran ayah dalam mendidik lebih mengarahkan perilaku anak dan 

memberi motivasi. Peran ini memberi pengaruh pada identitas diri HL sebagai 

anak yang cerdas dan mandiri. Selain itu HL terlihat bersikap terbuka dan tegas 

dalam mengambil keputusan.Ayah yang sering mengingatkan anak untuk disiplin 

waktu dan tidak menunda menyelesaikan pekerjaan. 

Aktivitas ayah dan anak jarang terlihat melakukan kegiatan bersama.HL 

lebih banyak menghabiskan waktu saat di rumah bersama ibu. Komunikasi ayah 

dan anak terlihat hanya pada saat anak membutuhkan saran atau nasehat dari 

ayah.HL lebih banyak berbincang dengan ibu mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan dirinya. Ayah akan mengajak berbincang jika ada informasi dari ibu 

mengenai HL. Hal ini disebabkan ada pembagian peran orang tua berdasarkan 

jenis kelamin anak. Waktu bertemu antara HL dan ayah juga tidak pasti antara 1-2 

jam atau bahkan hanya saat bersama bepergian dengan keluarga. 

Keterlibatan ayah dan anak terlihat saat membantu tugas sekolah anak. 

Kedekatan Ayah terlihat saat memberi semangat dan motivasi kepada anak 

dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan seminar yang berkaitan dengan 

pengembangan diri anak. Hal yang sering dibicarakan mengenai pelajaran sekolah 

dan orang-orang sukses. 
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HL melihat ayah sebagai sosok sederhana dan berusaha menikmati 

kehidupan. Ayah juga sebagai ayah yang baik dalam mencukupi kebutuhan 

keluarga dan bisa memberikan motivasi serta mengarahkan anak-anaknya. 

Perhatian ayah terlihat dalam suatu portofolio yang dibuat mengenai prestasi atau 

keguatan yang sudah didapatkan anak sebagai bentuk kebanggan dan penghargaan 

ke anak. Ayah mengajak anak berdiskusi jika ada masalah dan memberi 

kesempatan anak untuk menyelesaikan sendiri.   

Pengambilan keputusan dilakukan peran ayah lebih demokratis. Aturan di 

keluarga tidak rigid tetapi bebas dan anak mampu bertanggungjawab. Ayah juga 

mengawasi aktivitas anak serta dalam hal memberi aturan untuk membatasi 

perilaku anak. 

FW memiliki kepribadian tertutup sehingga dalam mengambil keputusan 

membutuhkan pertimbangan.FW kurang dekat dengan ayah ibu.FW memiliki 

identitas diri yang tergambar dari profilnya yang memiliki motivasi untuk 

berprestasi cukup tinggi dan cukup percaya diri.FW tidak mudah berinteraksi 

dengan lingkungan. Peran ayah dalam mendidik lebih memberi semangat dan 

memberi motivasi . Peran ini memberi pengaruh pada identitas diri FW sebagai 

anak yang cukup cerdas dan mandiri. FW terlihat bersikap tertutup dan 

membutuhkan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ayah yang sering 

mengingatkan anak untuk bermain HP dan mengurangi malas. 

Frekuensi bertemu ayah dan anak jarang sekali dilakukan. FW lebih 

banyak menghabiskan waktu dengan bermain game jika sudah pulang sekolah dan 

bisa dilakukan sampai seharian. Ayah lebih banyak menghabiskan waktu bersama 

anak pertama yang terkadang saat libur sekolah membantu di toko dari pagi 

sampai toko tutup. Pada saat ada makan bersama atau waktu berlibur bisa 

beraktivitas bersama dengan keluarga. Ayah merasa anak susah untuk diajak 

berbicara, namun begitu ayah berusaha untuk bersdiskusi tentang pelajaran dan 

memberikan motivasi dan berharap anak tetap akan melanjutkan sekolah sesuai 

dengan potensi kemampuan yang dimiliki.  

Sosok ayah menurut FW sebagai pekerja keras yang mendidik dan 

merawat anak.Ayah sering memberikan contoh hal yang baik kepada anak meski 
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terkadang anak tidak melakukannya dan berusaha mengajak FW bercanda agar 

bisa dekat dengan ayah tetapi agak susah dilakukan. 

Harapan ayah di untuk anak agar anak bisa melanjutkan pendidikan sesuai 

dengan keinginan atau cita-cita anak. Keterlibatan Ayah dan anak di keluarga 

Tionghoa terlihat dalam memberi semangat dan motivasi kepada anak. Ayah 

berusaha mengajak anak untuk bercanda saat bertemu di rumah. Anak memiliki 

potensi kemampuan dalam belajar jadi ayah lebih banyak mengingatkan tanpa 

mengatur anak. Pengambilan keputusan melalui diskusi namun ayah lebih 

memberi penekanan dalam keputusan. 

EN memiliki motivasi untuk berprestasi cukup percaya diri dan mudah 

berinteraksi dengan lingkungan social sehingga kepribadian EN juga lebih terbuka 

serta dalam mengambil keputusan EN terlihat lebih tegas.EN membutuhkan 

perhatian orang tua namun kurang dekat dengan keduanya.EN memiliki 

kemampuan mudah memahami pelajaran dari guru.  EN juga terlihat mandiri dan 

cukup tegas dalam bersikap akan tetapi terkadang agak malas dan banyak 

berbicara dalam bergaul. EN juga kurang sabar dan agak mudah terpengaruh 

dengan lingkungan teman bergaul. 

Hubungan ayah dan anak terlihat  kurang dekat hal ini disebabkan karena 

kesibukan ayah dalam bekerja, namun ayah menginginkan EN bisa mandiri dan 

tidak terpengaruh dengan teman dalam bergaul. Waktu bersama ayah dan anak 

dilakukan setiap malam dengan waktu yang singkat kurang lebih 1-2 jam. Selain 

itu dilakukan saat ada acara berlibur dengan keluarga misalkan bereng bersama 

atau silaturahmi dengan keluarga. Keterlibatan ayah dan EN dalam hal 

memberikan pengertian mengenai perilaku yang dilakukan dan dampak apa yang 

akan muncul dari perilaku tersebut. Keberadaan EN diluar rumah juga sering 

diperhatikan oleh ayah meski ayah jarang memberikan penghargaan atau hadiah 

kepada EN  

Komunikasi ayah dan dilakukan sedang untuk yang lain saat nonton TV 

bersama. Selain saat nonton TV juga sering dilakukan melalui WA. Hal yang 

sering dibicarakan dengan sholat dan mengaji di masjid.Sikap dengan tetangga 

atau orang sekitar juga harus sopan, saling menyapa dan salaman. 
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Peran ayah fokus pada ibadah sehari-hari, mengendalikan aturan baik 

dalam hal serta belajar serta dalam hal memberi aturan untuk membatasi waktu 

anak beraktivitas.Ayah juga mengawasi kegiatan anak baik menggunakan fasilitas 

WA. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan 

anak namun agak mengarahkan untuk anak  

EN memiliki identitas diri tergambar dari profilnya yang memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi, percaya diri dan mudah berinteraksi dengan 

lingkungan.Peran ayah dalam mendidik dan memberi motivasi terutama dalam hal 

agama dan belajar memberi pengaruh pada identitas diri EN sehingga EN 

memiliki potensi kemampuan yang baik dalam belajar dan membaca Al Qur’an. 

DY kurang memiliki motivasi untuk berprestasi lebih serta kurang percaya 

diri dan membutuhkan waktu untuk bisa akrab dengan orang lain sehingga 

kepribadian DY juga lebih tertutup dan sering mempertimbangkan hal saat 

mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari DY lebih dekat dengan ibu. 

Peran ayah dalam mendidik anak dengan intonasi agak keras memberi pengaruh 

pada identitas diri DY sehingga DY terkadang menunjukkan sikap ekspresif 

menyampaikan kondisi emosinya. Ayah yang sering mengingatkan anak untuk 

memperhatikan ibadah sholat disebabkan karena DY masih teledor menjalankan 

shalat. Sikap ayah saat marah juga mengakibatkan anak sering menujukkan sikap 

marah saat diberi nasehat ayah. Anak mengharapkan ayah lebih bisa bersikap 

lebih halus kepada DY. 

Ayah jarang sekali terlihat bersama anak DY. Jika ibu tidak bisa 

mengantar sekolah, ayah yang melakukan dan saat itu ayah bisa bersama anak dan 

sebentar. Pada saat ada kegiatan berlibur, Ayah dan anak bisa terlihat bersama. 

Keterlibatan WS dan DY terlihat pada saat memberikan saran atau motivasi 

kepada anak khususnya dalam hal ibadah dan belajar atau apabila anak ada 

masalah tetapi ibu tidak bisa memberi solusi.  

Kedekatan ayah dan anak kurang terlihat karena kesibukan WS dalam 

bekerja, namun begitu ayah menginginkan DY bisa mandiri dan tidak terpengaruh 

dengan teman dalam bergaul. Bentuk perhatian ayah ke DY dengan sering 

mengingatkan anak dalam hal ibadah, sehingga pada saat anak tidak bertatap 
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muka. Ayah terkadang memberikan iming-iming hadiah agar anak termotivasi 

untuk melakukan apa yang menjadi arahannya.   

Ayah menyelesaikan masalah anak dengan cara berdiskusi, memberi 

pengertian dan juga memberi sanksi jika anak bersalah. Ayah berusaha mencari 

akar masalah dan mencoba mencari informasi menyelesaikan masalah dengan 

keluarga lain. juga memberi sanksi jika anak bersalah. Berdiskusi dengan teman 

tentang permasalahan anak juga dilakuka dan berharap dapat masukan.Ibu banyak 

berperan terhadap penyelesaian masalah anak kecuali ketika ibu sudah tidak 

memliki jalan keluar maka ayah ikut memberi solusi dengan memberi nasehat. 

 Berdasarkan data wawancara dari penelitian yang telah dilakukan bahwa 

pembentukan identitas diri remaja dipengaruhi oleh peran atau pengasuhan 

pengasuhan ayah sehar-hari. Perkembangan identitas seorang remaja, adalah hasil 

dari interaksi antara alam bakat dan proses bimbingan orang tua/dewasa. Kondisi 

remaja yang semuanya fluktuatif dan cenderung penuh keinginan mencoba hal-hal 

baru dalam hidupnya, peran orang tua terutama ayah tetap diperlukan. Studi 

sebelumnya menemukan bahwa proses pertumbuhan kepribadian dan 

pembentukan identitas pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh kualitas 

hubungan orang tua-anak (Arulsubila & Subasree, 2016). 

Peran atau pengasuhan yang dilakukan ayah selain sebagai pencari nafkah 

untuk keluarga tetapi juga termasuk bagaimana ayah melakukan kontak dengan 

ayah (Teitler, 2001). Peran ayah (fathering) dalam keluarga akan memberikan 

memberi dampak positif pada anak. Ia memberikan warna tersendiri dalam 

pembentukan karakter anak. Menurut Cabrera et  al.  (2000)  bahwa pengasuhan  

ayah  akan  mempengaruhi perkembangan  dan  kesejahteraan  anak, termasuk 

ketika anak memasuki masa transisi menuju  remaja.  Ayah  yang  mengasuh  dan 

melindungi  anaknya  dengan  baik  akan memberikan  dampak  yang  positif  

terhadap tumbuh  kembang  anak  sehingga  berdampak terhadap kesejahteraan 

psikologis ayah juga (Kwok,  Ling, & Leung, 2013). Perkembangan remaja 

dalam pembentukan identitas diri  

Mengenai peran ayah dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa 

kedekatan ayah dengan anak dapat dijelaskan bagaimana peran seorang ayah 
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dalam mengasuh dan mengenal anak, perhatian ayah ke anak dan apa harapan 

ayah kepada anak. Perbedaan dalam sikap dan tindakan ibu dan ayahdapat 

mempengaruhi sifat dan arah perkembangan anak, dan mereka melakukannya 

sesuai dengan mekanisme dan mengikuti model yang berbeda (Bornstein, 

Bornstein, Cheah, & Charissa, 2006).  

Keterlibatan ayah dengan anak baik dalam melakukan kegiatan bersama, 

memberikan perhatian, komunikasi serta memberikan aturan dan membantu anak 

dalam menyelesaikan masalah. Keterlibatan ayah dalam melakukan kegiatan 

bersama anak serta waktu yang digunakan bersama anak adalah salah satu 

indikator yang mempengaruhi anak untuk bisa menjalin relasi dengan ayah. 

Keterlibatan ayah sangat penting dalam pencapaian pendidikan anak-anak  (Flouri 

& Buchanan, 2004; McBride, Schoppe-Sullivan, & Ho, 2005). 

Keterlibatan Ayah dan anak di keluarga Tionghoa terlihat dalam memberi 

semangat dan motivasi kepada anak. Harapan ayah di keluarga Tionghoa adalah 

agar anak bisa melanjutkan pendidikan sesuai dengan keinginan atau cita-cita 

anak.Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa orang tua Tionghoa mengajarkan 

carabagaimana agar anak bisa disiplin, memiliki moral dan kebajikan yang baik 

Orang tua merasa bahwa tanpa ada disiplin yang ketat dan standar moral, seorang 

anak tidak akan menjadi apa-apa. Anak dari keluarga Tionghoa dituntut untuk 

memiliki harapan atau cita-cita yang tinggi ( Xu Xin, 2010). 

Jalinan ikatan antara ayah dengan anak terlihat dri bagaimana ayah 

melakukan kontak dan memberikan perhatian kepada anak. Perhatian yang 

diberikan ayah bisa dalam bentuk pemenuhun kebutuhan anak atau juga dalam 

bentuk pemberian penghargaan atau hadiah apabila anak berasil mencapai 

prestasi. Kedekatan ayah dengan anak akan berpengaruh kepada kemampuan 

emosi anak. Sikap baik ayah dalam berekspresi akan berpengaruh pada sikap anak 

kepada ayah. Hal ini sesuai yang disampaikan Kolak & Volling (2013) bahwa 

adanya kontak antara ayah dan anak akan mampu memprediksikan regulasi emosi 

anak yang efektif. 

Berbeda dengan keluarga Arab, hasil dari wawancara dari keluarga 

Tionghoa menunjukkan bahwa kedekatan ayah dipengaruhi jenis kelamin dari 
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anak. Pembagian  peran gender  itu, mau tidak  mau telah  membentuk  

pembagian  kerja  antara ayah  dan  ibu. Hal ini sesuai dengan Pierrehumbert, 

Santelices, Alberdi, Ongari, Stievenart, Spences,  Rodriguez,  & Borghini (2009) 

bahwa terdapat perbedaan  antara  kelekatan  yang  terbentuk pada  anak  laki-laki  

dan  anak  perempuan. Kelekatan  anak dengan ibu yang lebih  tinggi dibanding  

kelekatan  ayah  dikarenakan  sejak kecil  anak  lebih  banyak  berinteraksi  

dengan ibu. 

Ayah selalu mengutamakan pekerjaannya daripada meluangkan waktu 

untuk bermain atau sekedar mengobrol dengan anaknya. Tidak jarang ketika ayah 

ingin berbicara dengan anaknya mengenai banyak hal yang terjadi di saat usia 

anaknya menginjak masa remaja, alih-alih meluangkan waktu untuk 

menyampaikan maksud dan tujuannya, sang ayah lebih memilih untuk 

mengatakannya melalui perantara ibu. (Cabrera, Tamis-Lemonda, Bradley, 

Hofferth, & Lamb, 2000). Ayah sering mengingatkan anak dalam hal ibadah, 

memiliki perilaku yang baik. Berbeda dengan temuan penelitian Jackson, Bijstra, 

Oostra & Bosma (1998)yang menemukan bahwa anak laki-laki memiliki lebih 

sedikit masalah dan komunikasi yang lebih terbuka dengan ayah daripada anak 

perempuan. 

Ayah berharap anak bisa mandiri pada saat dewasa nanti. Sesuai dengan 

Elizabeth  (2012) bahwa pola  asuh otoritatif,  anak  didorong  untuk mandiri,  

tetapi masih  menetapkan  batas  dan  pengendalian atas  perilaku  anak,  orang  

tua  menunjukkan kehangatan  dan  kasih  sayang  kepada  anak. Pola asuh ini 

juga diterapkan di keluarga Tionghoa, ayah berperan dalam hal memberi motivasi 

dan lebih mengarahkan anak dalam pilihan pendidikan. 

Kedekatan ayah dan anak di keluarga Jawa juga kurang terlihat karena 

kesibukan ayah dalam bekerja, namun begitu ayah menginginkan anak bisa 

mandiri dan tidak terpengaruh dengan teman dalam bergaul. Sebagai ayah yang 

agak keras namun memberikan contoh dalam mendidik anak ayah lebih 

menerapkan pola asuh otoriter dengan  membatasi  dan memberi hukuman serta 

menuntut anak untuk menuruti perintah orang tua (Elizabeth  2012).  Bentuk 

perhatian ayah ke anak dengan sering mengingatkan anak dalam hal ibadah, 



 
 

13 
 

sehingga pada saat anak tidak bertatap muka.Ayah terkadang memberikan iming-

iming hadiah agar anak termotivasi untuk melakukan apa yang menjadi 

arahannya.   

Komunikasi dalam keluarga idealnya harus menyediakan lingkungan yang 

kondusif di mana anak-anak (dan terutama ketika mereka mencapai usia remaja 

dan mulai mengembangkan rasa otonomi mereka sendiri ditambah dengan 

kecenderungan untuk mencari teman sebaya) dapat belajar keterampilan sosial 

yang tepat yang akan memungkinkan mereka menangani situasi antarpribadi 

efektif dan membangun hubungan yang sehat (Noller, 1995).   

Komunikasi ayah dan anak di Keluarga Tionghoa jarang terlihat hanya 

pada saat anak membutuhkan saran atau nasehat dari ayah. Anak lebih banyak 

berbincang dengan ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ayah 

akan mengajak berbincang jika ada informasi dari ibu mengenai anak, saat itu 

ayah baru mengajak komunikasi dengan anak. Hal yang sering dibicarakan 

mengenai pelajaran sekolah dan orang-orang sukses. 

Allen dan Daly (dalam Indrasari 2010) menjelaskan bahwa dalam hal 

pendekatan sosial, keterlibatan ayah dalam membesarkan anak akan mengarah 

pada kompetensi sosial, inisiatif, kematangan sosial dan pro-sosial, dampak positif 

pada orang lain, juga kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan teman. 

Peran  ayah  pada  masa  remaja  awal  ini sangatpenting  (Santrock,  

2011).  Ayah bertindak tidak hanya sebagai model bagi anak untuk pembentukan 

identitas dirinya, tapi juga sebagai  manajer  dan  monitoring  bagi  anak.  

Gottfredson  dan  Hirschi  (1990) menyatakan  bahwa  kelekatan  yang  kuat 

diantara  orang  tua dan  anak akan  menuntun pada  monitoring  yang  efektif  dan  

perilaku disiplin  selama  dekade  pertama  kehidupan anak,  yang  menghasilkan  

kemampuan menolak  hal-hal  yang  negatif.   

4. PENUTUP 

Peran atau pengasuhan ayah anak yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh 

kelekatan antara ayah dan anak yang melibatkan kebersamaan dan keterlibatan 

ayah dalam aktivitas sehari-hari. Pengasuhan ayah yang baik akan merefleksikan 

keterlibatan positif ayah dalam pengasuhan melalui berbagai aspek. Yang harus 
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diketahui bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab orang tua baik ayah 

maupun ibu. Hubungan komunikasi ayah-anak yang terjalin serta dipilih ayah 

berdasarkan kelonggaran waktu dari ayah ketika tidak ada aktivitas pekerjaan. 

Pada penelitian ini diperoleh temuan bahwa gaya pengasuhan berdasarkan jenis 

kelamin diterapkan ayah pada keluarga Tionghoa. 

Pola komunikasi, kedekatan, dan pemahaman ayah terhadap anak 

mempengaruhi bentuk keterlibatan ayah dalam memberikan pemahaman nilai 

dalam keseharian dalam rangka mendampingi remaja mencapai perkembangan 

yang optimal dan menyelesaikan masalah. Temuan dalam penelitian ini 

menggambarkan kurangnya komunikasi ayah dengan remaja terutama di keluarga 

etnis Tionghoa dan Jawa dalam penelitian ini sehingga mempengaruhi identitas 

diri anak pada masing-masing etnis. 

Pengasuhan ayah di keluarga Arab lebih memfokuskan pada peningkatan 

kemandirian, tanggung jawab dan penanaman nilai agama.Pengasuhan ayah di 

keluarga Tionghoa menitikberatkan kepada tanggungjawab anak kepada prestasi 

dan kemampuan yang dimiliki.Pengasuhan ayah di keluarga Jawa dalam hal 

ibadah serta peningkatan akhlak.  
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