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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, dalam 

keluargalah semua aktivitas dimulai. Menurut Shochib (2000), keluarga 

merupakan suatu kesatuan sosial yang diikuti oleh hubungan darah antara satu 

dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut keluarga dapat dibedakan menjadi 

keluarga besar dan keluarga inti. Keluarga inti biasanya terdiri dari orangtua dan 

anak. 

Dalam pengertian psikologis yang dikemukakan oleh Soelaeman (Shochib, 

2000), keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat 

tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin 

sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling 

menyerahkan diri. Sedangkan Dewantara (1962) menyatakan bahwa keluarga 

merupakan “pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak 

timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi 

pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. 

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia 

sebagai makhluk sosial. Masa menjadi orang tua (parenthood) merupakan salah 

satu tahap perkembangan yang dijalani kebanyakan orang dan bersifat universal 

(Lestari, 2007). “Keutuhan” orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah keluarga sangat 

dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan diri . 
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Keluarga yang “utuh” memberikan peluang besar bagi anak untuk 

membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya, yang merupakan unsur 

esensial dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan diri. 

Menurut Soelaeman (Shocib, 2000) keluarga dikatakan “utuh” apabila di 

samping lengkap anggotanya, juga dirasakan lengkap oleh anggotanya terutama 

anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan perlu diimbangi 

dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah atau ibu 

tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. 

Tugas sebagai orang tua terlebih bagi seorang ibu, akan bertambah berat 

jika menjadi orang tua tunggal (single parent). Setiap orang, terlebih bagi wanita 

tentunya tidak pernah berharap menjadi single parent, keluarga lengkap pastilah 

idaman setiap orang, namun ada kalanya nasib berkehendak lain. Kenyataannya 

kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat dipertahankan atau diujudkan. 

Banyak dari orang tua yang karena kondisi tertentu mengasuh, membesarkan dan 

mendidik anak dilakukan sendiri atau menjadi single parent. (Hurlock, 1997) 

Kematian salah seorang dari kedua orang tua adalah salah satu kondisi 

yang sangat mungkin terjadi pada kehidupan setiap manusia. Hal tersebut 

merupakan penyebab seseorang terpaksa harus menjalani kehidupan sebagai 

seorang single parent dan masih terdapat alasan lain yaitu perbedaan pandangan, 

hal prinsip atau pengalaman buruk yang dialami selama menjalani masa berumah 

tangga terkadang menyebabkan seseorang terpaksa memilih berpisah dari 

pasangannya, atau dikarenakan hadirnya pihak ketiga yang memaksa perpisahan 
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harus terjdi. Dan jika memang pasangan yang berpisah karena perceraian atau 

kematian ini memiliki anak dari perkawinan tersebut maka mau tidak mau akan 

terjadi pola asuh single parent entah dalam kurun waktu permanen atau sementara 

waktu. Tidak sedikit dari ibu yang memilih menjadi single parent karena mereka 

merasa “cukup mampu” mendirikan suatu keluarga meski tanpa didampingi 

pasangan. Hidup sebagai single parent ini pada dasarnya tidak pernah diharapkan. 

Keluarga yang utuh dengan figure seorang ayah yang menjadi pelindung atau 

seorang ibu yang memberikan sentuhan kelembutan kasih diakui senantiasa 

menjadi impian. (Sudarto dan Wirawan, 2001) 

Menjadi single parent dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah, 

terlebih bagi seorang ibu yang terpaksa mengasuh anaknya seorang diri karena 

bercerai dari suaminya atau suaminya meninggal dunia. Hal tersebut 

membutuhkan perjuangan berat untuk membesarkan anak, termasuk memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Dan yang lebih memberatkan lagi adalah anggapan-

anggapan dari lingkungan yang sering memojokkan para ibu single parent, hal 

tersebut bisa jadi akan mempengaruhi kehidupan si anak. Bagi seorang ibu, 

menjadi single parent merupakan pengalaman yang luar biasa berat. Terlebih lagi 

di saat-saat lingkungan tidak berpihak, terkadang seorang ibu takut jika hal 

tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, sehingga diperlukan 

sikap kuat dan tegar tehadap setiap tantangan hidupnya sebagai teladan bagi anak-

anaknya. Seperti yang dialami oleh wanita yang bercerai, bagi mereka masalah 

sosial lebih sulit diatasi dibandingkan pada seorang pria yang menduda. Wanita 



 4

yang diceraikan bukan hanya dikucilkan dari kegaitan sosial tetapi lebih buruk 

lagi, wanita seringkali kehilangan teman lamanya (Sudarto dan Wirawan, 2001). 

Jika memang kondisinya memungkinkan seperti tingkat pendidikan, cara 

berpikir, interaksi sosial yang baik serta kondisi ekonomi yang cukup, maka 

menjadi orang tua tunggal bukanlah sutau masalah. Banyak hal yang melatar 

belakangi seseorang lebih memilih menjadi orang tua tunggal atau single parent 

selain karena kematian. Pengalaman konflik dalam berumah tangga baik yang 

dialami pribadi atau melihat lingkungannya juga dapat menjadi penyebab 

seseorang menjadi orang tua tunggal. Purba (2005) mengungkapkan, biasanya 

wanita lebih mampu bertahan menjadi orang tua tunggal meskipun menurutnya 

adalah hal yang berat. Baik ibu atau ayah  harus mampu “berperan ganda” 

sehingga ketimpanagn dalam asuhan dapat diminimalisir. Menurutnya juga, 

idealnya pola asuhan itu utuh diberikan kedua orangtua. Figur ayah menurutnya 

yang erat dengan sosok pemberi perlindungan akan menjadikan anak memiliki 

cara pandang ke depan. Sementara sosok ibu yang penuh kasih sayang akan 

menjadikan anak berhati lembut dan peka terhadap lingkungan, namun tidak 

berarti anak yang diasuh orang tua tunggal tidak tegar. Sebaliknya kondisi mereka 

yang “kurang utuh” dalam menerima kasih sayang itu menjadikan mereka lebih 

peduli. Impian dan harapan atau kenangan tentang asuhan yang lengkap 

menjadikan mereka lebih ingin berkiprah besar terhadap lingkungan. Namun 

sekiranya kondisi orangtua tunggal sudah cukup nyaman tidak hanya bagi orang 

tua juga anak, maka keputusan tetap menjadi orang tua tunggal itu sah-sah saja, 

yang penting orang tua secara bijaksana menyampaikan ke anak tentang kondisi 
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keluarga mereka. Dengan demikian anak akan menjadi paham dan memaklumi 

kondisi ketidaklengkapan sebuah keluarga. 

Berpisah dari pasangan baik karena perceraian atau kematian mungkin 

akan terasa mudah jika anak-anak sudah mengerti dengan apa yang dialami 

keluarganya. Bagi anak remaja biasanya lebih bisa diajak sharing oleh ibu 

mengenai hal-hal yang terjadi dalam keluarga maupun kemungkinan-

kemungkinan yang positif untuk dijalani setelah ayahnya tidak bersama-sama lagi. 

Berbeda pada keadaan dimana ibu single parent yang memiliki anak balita yang 

kemungkinan belum mengerti apa yang terjadi dengan kehidupan orang tuanya. 

Hal ini akan menjadi persoalan yang rumit ketika anak mulai mempertanyakan 

keberadaan ayahnya. Bagi ibu yang kurang siap dengan kesendirian mungkin saja 

berat dengan pertanyaan-pertanyaaan anak tentang keberadaan ayah mereka. 

Untuk melindungi perasaan anak, ibu kebanyakan membohongi anak dengan 

mengatakan ayah mereka sedang dinas ke luar kota atau berbagai alasan yang 

mengesankan ayahnya pergi hanya untuk sementara waktu. Tetapi jika ibu 

memiliki kesiapan maka hal tersebut tidak perlu terjadi melainkan anak diberikan 

penjelasan dengan perlahan-lahan mengenai keberadaan ayahnya, bisa 

dicontohkan bila yang terjadi adalah pasangan yang meninggal dunia maka anak 

diberikan pengertian bahwa ayahnya sudah di surga, dan jika berpisah karena 

perceraian bisa diberi pengertian sederhana mengenai perpisahan orang tua 

mereka. Disinilah dibutuhkan kekuatan lebih pada ibu sehingga kekuatan tersebut 

dapat ditularkan kepada anak, sehingga anak mampu membiasakan diri dengan 

keluarga yang tidak lengkap. (Hurlock, 1997) 
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Perpecahan keluarga merupakan fenomena faktual yang menyebabkan 

terjadinya kenakalan anak karena tidak lengkapnya orang tua dan dihayati oleh 

anak sebagai “ketidakhadirannya”. Hasil penelitian Hersh (Shochib, 2000) 

menyatakan bahwa makin tidak “lengkapnya” orang tua membuat anak semakin 

nakal. Selanjutnya, Lifshitz (Shochib, 2000) menyatakan bahwa anak remaja yang 

berasal dari keluarga kacau (gagal) lebih banyak memiliki kosep diri negatif, lebih 

banyak mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, lebih ekstrim 

mengekspresikan perasaan, lebih penakut, dan lebih sulit mengontrol jasmaninya 

daripada anak remaja dari keluarga utuh. 

Menurut Duncan (Heri, 2006), bahwa pangkal masalah yang sering 

dihadapi keluarga yang hanya dipimpin oleh single parent adalah masalah anak. 

Anak akan merasa dirugikan dengan hilangnya salah satu orang yang berarti 

dalam hidupnya. Anak di keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal (single 

parent), rata-rata cenderung kurang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik 

dibanding anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya utuh. Keluarga 

dengan single parent selalu terfokus pada kelemahan dan masalah yang dihadapi. 

Sebuah keluarga dengan single parent sebenarnya bisa menjadi sebuah keluarga 

yang efektif, layaknya keluarga dengan orang tua utuh. Yakni dengan tidak larut 

dalam kelemahan dan masalah yang dihadapinya, melainkan harus secara sadar 

membangun kembali kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Atlas (Heri, 

2006), jika keluarga dengan single parent memiliki kemauan untuk bekerja 

membangun kekuatan yang dimilikinya, hal tersebut bias membangun mereka 

untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. 
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Sebagian wanita kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup saat tidak ada 

pasangan dalam hidupnya, tetapi tidak sedikit yang dapat melangsungkan hidup 

setelah ditinggalkan pasangan dengan menjalaninya seperti saat bersama 

pasangannya. Banyak wanita yang tidak bias menyesuaikan diri dengan cara yang 

memuaskan terhadap statusnya sebagai janda, ditunjukkan oleh fakta bahwa 

mereka dinyatakan mempunyai resiko yang besar untuk mengalami gangguan 

mental dan terlibat dalam berbagai pelarian, seperti obat-obatan dan alkohol. 

Akibat tersebut tidak semata-mata karena perasaan duka cita melainkan juga atas 

campur tangan lingkungan yang mempengaruhi status single parent-nya menjadi 

berat, misalnya saja status ekonomi yang relatif tidak mencukupi, kesepian, pola 

pengasuhan anak yang tidak lengkap (Hurlock, 1997). 

Seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban, semakin kompleks 

pulalah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Tuntutan dan kebutuhan hidup 

menjadi semakin meningkat dan berkembang. Dari permasalahan yang 

melibatkan ibu single parent di atas, potensial sekali menimbulkan stres. Meski 

dalam kondisi stres, seseorang tetap dapat bertahan jika mampu menyesuaikan 

diri secara tepat. (Heri, 2006). 

Stres merupakan keadaan yang tidak menyenangkan yang dialami individu 

pada saat menilai bahwa tuntutan dari lingkungan melebihi batas dari kemampuan 

yang dimiliki individu. Penilaian terhadap tuntutan yang datang tersebut 

dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seseorang. Agar dapat menyesuaikan 

diri secara baik meski dalam kondisi stres setelah mengalami kehilangan 
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diperlukan karakter kepribadian yang positif. Kusumanto (Hawari, 1988) 

mengatakan kepribadian seseorang sehat apabila individu mampu untuk 

memperoleh penyelesaian-penyelesaian secara efektif, efisien dan positif dalam 

situasi hidup yang berubah-ubah. 

Dalam kurun waktu yang sangat lama menurut pendapat Sheridan dan 

Radmacher (Faridah, 2004), para filosof dan ahli ilmu sosial telah mengamati 

bahwa banyak orang yang mampu melakukan penyesuaian yang lebih baik 

terhadap kehidupan karena adanya karakter-karakter kepribadian tertentu. Dan 

Kobasa dkk (1982) mengungkapkan bahwa salah satu tipe kepribadian tersebut 

adalah tipe kepribadian hardiness, yaitu karakterisitik kepribadian yang 

mempunyai fungsi sebagai sumber perlawanan pada saat individu menemui 

kejadian yang menimbulkan stres. 

Beberapa studi yang dikemukakan Sheridan dan Radmacher (Istono, 1999) 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki karakteristik kepribadian hardiness 

yang kuat akan beradaptasi secara lebih efektif terhadap kejadian yang penuh stres 

daripada individu yang mamiliki karakteristik kepribadian yang lemah. Kemudian 

Kobasa (1979) mengungkapkan bahwa individu yang hardiness dinyatakan leih 

rendah terserang penyakit psikologis dibanding dengan individu yang tidak 

memiliki hardiness, cenderung tingkat stresnya tinggi. Bagaimanaun juga stres 

hanya satu indikator dari kesehatan mental dan pastinya bukan satu-satunya yang 

berhubungan, setidaknya dalam beberapa situasi dengan perubahan hidup dan 

stresor. Menemukan makna positif dalam hidup juga merupakan salah satu sikap 
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yang terkandung dalam kepribadian hardiness, hardiness membantu individu 

membatasi diri dari efek stres dan memprediksikan masa depan yang lebih baik. 

Dalam penelitiannya, Barton (Gonnella, 1999) mengatakan bahwa 

kecenderungan stres dapat terjadi terhadap perempuan, dari penelitiannya tersebut 

didapatkan bahwa perempuan memiliki 85% kepribadian hardiness dalam 

menghadapi segala macam permasalahan sedangkan pada laki-laki terdapat 93%. 

Hal tersebut yang memungkinkan seorang ibu single parent menjadi kurang tabah 

(hard) dalam menghadapi status barunya menjadi single parent. 

Individu yang berkepribadian hardiness mempunyai karakteristik tinggi 

pada tingkat control, commitment, dan challenge. Control  adalah keyakinan 

individu bahwa dirinya dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi atas 

dirinya. Commitment adalah kecenderungan untuk melibatkan diri dalam aktivitas 

yang sedang dihadapi. Sedangkan challenge adalah kecenderungan untuk 

memandang suatu perubahan yang terjadi sebagai kesempatan untuk 

mengembangkan diri, bukan sebagai ancaman terhadap rasa amannya (Kobasa 

dkk, 1982). 

Tipe kepribadian hardiness ini memberikan konstelasi kepribadian yang 

menguntungkan bagi seseorang untuk mengatasi tekanan-tekanan hidupnya 

sehingga “tahan banting”. Dengan kata lain orang-orang dengan tipe kepribadian 

ini tidak mudah lari pada penyesuaian diri yang maladaptif (Astuti, 1994). 

Control, commitment, dan challenge akan memelihara kesehatan seseorang 

walaupun berhadapan dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan stres. 
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Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa individu yang berkepribadian 

hardiness memiliki penyesuain diri yang lebih efektif terhadap peristiwa-peristiwa 

yang menimbulkan stres. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadjam (1994) mengenai fungsi 

kepribadian hardiness terhadap stres menunjukkan bahwa adanya hubungan 

negatif antara kepribadian hardiness dengan stres terhadap kejadian-kejadian 

kehidupan. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepribadian hardiness 

seseorang, semakin rendah stres yang dialaminya. Individu yang mempunyai 

kepribadian hardiness akan tetap tegar, dapat menyesuaikan diri dengan sehat, ada 

kekuatan, dan tetap tabah serta berusaha untuk menyesuaikan dalam menghadapi 

sumber stress di dalam kehidupan. Dengan kata lain kepribadian hardiness 

menjadi mediator dan moderator stresor kehidupan yang memunculkan gejala 

stres. 

Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah (2004) yang 

membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara kepribadian hardiness 

dengan kecenderungan somatisasi. Semakin tinggi tingkat kepribadian hardiness 

seseorang, semakin rendah kecenderungan somatisasinya, dengan begitu pula 

sebaliknya. 

Tipe kepribadian hardiness inilah yang diharapkan dapat dimiliki oleh 

para ibu single parent sehingga seorang ibu single parent dapat menjalani 

kehidupannya dengan baik selayaknya saat masih berpasangan, dan selanjutnya 

akan dikaitkan dengan variabel yang relevan yaitu pola asuh permissive. 
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Setiap keluarga, setiap orang tua tentunya memiliki cara mendidik dan 

mengasuh dengan gaya yang berbeda-beda. Orang tua memiliki pola asuh sendiri 

untuk anaknya. Pola asuh pada dasarnya diciptakan oleh orang tua dalam menjalin 

hubungan sehari-hari dengan anaknya, pola asuh orang tua disertai tindakan dari 

orang tua untuk membentuk anak menurut yang diinginkannya, jelasnya orang tua 

yang menyesuaikan diri dengan keadaan akan mempunyai kesempatan memiliki 

anak-anak yang sesuai dengan harapan mereka sebagai orang tua. Pola asuh 

menurut Dagun (1990) adalah cara atau teknik yang dipakai oleh orang tua di 

dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang 

berguna dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Orang tua dapat menjalankan pengasuh dengan berbagai sikap. Ada yang 

bersikap authoritarian, authoritative atau permissive (Baumrind, 1971). Pola asuh 

authoritarian dimaksudkan orang tua menuntut anak melaksanakan apa yang 

ditetapkan orang tua tanpa penjelasan jika salah mendapatkan hukuman. Pola asuh 

authoritative dimaksudkan anak bebas melakukan sesuatu dengan control dari 

orang tua, langkah dan tujuan dijelaskan secara rasional. Sedangkan pola asuh 

permissive dimaksudkan anak mendapat kebebasan tanpa hambatan aturan dan 

norma. 

Pola asuh permissive adalah pola asuh orang tua yang memberikan 

kebebasan penuh pada anak dalam mengungkapkan keinginan dan kemauannya 

serta diijinkan membuat keputusan sendiri tanpa bimbingan dan arahan dari orang 

tua. Dapat dikatakan bahwa pola asuh permissive sangat membebaskan anak baik 
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dalam pola perilaku, pendapat dan tindakan mereka. Pola asuh permissive tidak 

membimbing pola perilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan 

hukuman (Hurlock, 1997). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karma (2002), menunjukkan 

adanya hubungan negatif yang signifikan antara pola pengasuhan orang tua 

permissive dan otonomi remaja. Makin permissive pola pengasuhan orang tua 

maka makin rendah otonomi remaja. Pola pengasuhan orang tua permissive 

cenderung menghambat perkembangan otonomi remaja. Sehingga dampak dari 

pengasuhan permissive membuat anak sering kurang memiliki tujuan dan kurang 

memiliki prinsip dalam bertutur kata, serta kurang otonom. 

Dalam penelitiannya, Basir (2003) menunjukkan bahwa anak dengan 

pengasuhan permissive memiliki sikap dan perilaku yang menunjukkan adanya 

kebebasan hubungan orang tua-anak dan tidak hormat kepada orang tua. Hasil 

dari penelitiannya tersebut mengungkapkan adanya korelasi signifikan dan positif 

antara pola perilaku demonstran  dengan poal asuh permissive. Hal ini terjadi 

karena hubungan orang tua dengan anak bebas tidak ada norma, norma ditemukan 

sendiri melalui social approval, tanpa patokan yang jelas (Baumrind, 1971). 

Mahasiswa pada pola asuh ini pada umumnya suka menentang, kurang percaya 

diri, dan agresif sehingga mudah bergabung dalam demonstrasi. Hubungan antara 

perilaku demonstran dengan pola asuh permissive besar sehingga makin kuat 

pelaksanaan pola asuh permissive makin besar pengaruhnya terhadap perilaku 

demonstran. 
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Kedua contoh di atas menunjukkan hasil pola pengasuhan orang tua 

permissive adalah anak yang sering kurang memiliki tujaun dan kurang memiliki 

prinsip dalam bertutur kata, suka menentang, kurang percaya diri, dan agresif. Hal 

tersebut menunjukkan gagalnya orang tua dalam membentuk sikap dan perilaku 

anak yang positif dalam bersosialisasi. 

Seberapa besar pola permissive yang diterapkan oleh ibu single parent 

Mc.Cubbi (1988) mengungkapkan bahwa hardiness merupakan kekuatan dasar 

keluarga untuk menemukan kapasitas dalam menghadapi tekanan. Menurut 

Sheridan dan Radmacher (Istono, 1999) hardiness merupakan kepercayan bahwa 

seseorang akan survive dan mampu tumbuh, belajar dan menghadapi tantangan. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki karakteristik 

kepribadian hardiness yang kuat akan beradaptasi secara lebih efektif terhadap 

kejadian yang lemah. Seringkali kita jumpai para ibu single parent, terutama 

karena perceraian memperlakukan anak dengan kebebasan penuh, dengan harapan 

anak akan menganggap ibu yang paling perhatian, sehingga anak tidak berpikiran 

untuk memilih tinggal dengan ayah. Juga sebagian ibu single parent akibat 

kematian pasangan cenderung bersikap longgar kepada anak-anaknya karena tidak 

ingin anak beranggapan kasih sayang ibu berkurang selepas kematian ayah 

mereka, atau bahkan terlalu larut dalam kesedihan setelah ditinggalkan pasangan 

sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, muncul suatu rumusan masalah “Apakah 

ada hubungan antara kepribadian hardiness dan pola asuh permissive ibu single 
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parent?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti tertarik untuk menguji 

lebih lanjut dan ingin melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Kepribadian 

Hardiness dengan Pola Asuh Permissive Ibu Single Parent. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan kepribadian hardiness dan pola asuh 

permissive ibu single parent. 

2. Mengetahui tingkat kepribadian hardiness pada subjek. 

3. Mengetahui tingkat pola asuh permissive pada subjek. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis, bagi para ilmuwan psikologi. Penelitian ini menambah 

wawasan terhadap bidang psikologi, khususnya psikologi sosial dan psikologi 

perkembangan yang berkaitan dengan pola asuh ibu single parent ditinjau dari 

kepribadian hardiness. 

2. Manfaat praktis, bagi ibu single parent. Penelitian ini memberikan informasi 

pentingnya kepribadian hardiness dalam menghadapi permasalahan terutama 
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dalam pengasuhan anak. Dan selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi peneliti lain agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 

 




