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ABSTRAK
POLA ASUH SINGLE PARENT DALAM MEMBENTUK
KEMATANGAN EMOSI REMAJA DIDESA CAMPANG TIGA
KECAMATAN SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN
Oleh
Uli Dwi Sapitri
Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat
ini adalah keberadaan orangtua tunggal atau lazim disebut dengan istilah “Single
Parent”. Sebuah keluarga yang hanya memiliki orangtua tunggal dapat memicu
serangkaian masalah khusus. Hal ini disebabkan karena hanya ada satu
orangtua yang membesarkan anak mereka. Dalam keluarga tersebut ada
semacam kekhawatiran yang mana orangtua tunggal tersebut harus bekerja
sekaligus membesarkan anaknya, harus bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang
dan juga keuangan. Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa keutuhan
keluarga mempengaruhi kematangan emosi anak. Yang dimaksud dengan
keutuhan keluarga adalah keutuhan dalam struktur keluarga, yaitu di dalam
keluarga itu ada ayah, ibu dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah atau ibu, atau
keduanya tidak ada, maka struktur keluarga itu tidak utuh lagi.
Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pola asuh
yang diterapkan singel parent dalam memebesarkan anak remajanya dan
bagaimana pola asuh singel parent dalam memebentuk kematangan emosi remaja.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sampel penelitian ini berjumlah 5
orangtua singel parent dan 5 orang remaja. Metode pengumpulan data
menggunakan tekhnik wawancara sebagai metode utama, menggunakan tekhnik
observasi, dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Pada penelitian ini
penulis bermaksud melihat langsung dan ingin mengetahui bagaimana pola asuh
yang terapkan para singel parent di desa Campang Tiga dalam memebentuk
kematangan emosi pada anak remaja.
Hasil penelitian adalah menunjukkan pola asuh yang diterapkan para
singel parent di desa campang tiga adalah pola asuh demokratis, pola asuh ini
orangtua memberikan kesempatan kepada setiap anaknya untuk menyatakan
pendapat, keluhan, kegelisahan, dan oleh orangtuanya ditanggapi secara wajar
dan bimbingan seperlunya. Pola asuh ini memberikan kesempatan anak boleh
mengungkapkan pendapat sendiri, mendiskusikan pandangan mereka dengan
orangtua. Dengan pola asuh demokratis ini membentuk kematangan emosi yang
cukup baik hal ini ditandai dengan tingkah laku remaja berkembang kearah
kemandirian, mampu menerima kenyataan, mampu beradaptasi, mampu
mengotrol emosi.
Kata Kunci : Pola Asuh dan Kematangan emosi

MOTTO

            
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “ Pola Asuh Single Parent Dalam Membentuk
Kematangan Emosi Remaja Didesa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo
Lampung Selatan ”
Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka
perlu dijelaskan beberapa arti kata atau istilah tersebut adalah:
Pola adalah cara atau sistem kerja. 1 Sedangkah asuh adalah menjaga
(merawat dan mendidik ) anak kecil2. Single Parent adalah orang tua tunggal.
Jadi Pola asuh Single Parent adalah bagaimana cara mendidik orangtua
tunggal terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara
mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orangtua

yang

berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang
dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan
situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan.
Kematangan adalah keadaan individu dalam perkembangan sepenuhnya
yang ditandai oleh kemampuan aktual dalam membuat pertimbangan secara
dewasa.3

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka), h.350
2
Ibid., h. 138
3
Ibid,. h. 312

2

Sedangkan emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan sururt
dalam waktu singkat4, sedangkan remaja adalah mulai dewasa.
Kesimpulan menurut penulis kematangan emosi remaja adalah Anak
laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila
pada akhir masa remaja tidak “meledakkan” emosinya di hadapan orang lain,
melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan
emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Petunjuk kematangan
emosi yang lain adalah bahwa individu menilai situasi secara kritis terlebih
dulu sebelum bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir
sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang.
Dengan demikian, remaja mengabaikan banyak rangsangan yang
tadinya dapat menimbulkan ledakan emosi. Akhirnya, remaja yang emosinya
matang memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari
satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode
sebelumnya.

5

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul
skripsi ini adalah “ Pola Asuh Singel Parent Dalam Membentuk Kematangan
emosi Remaja Didesa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung
Selatan ” adalah khusus meneliti mengenai bagaimana pola asuh single

4
5

Ibid,. h. 189
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Erlangga, Jakarta: 2015), h. 213.

3

parent dan Bagaimana Kematangan Emosi Remaja dengan Pola Asuh Single
Parent di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo.
B. Alasan Memilih Judul
Ada beberapa hal yang menjadi alasan penulis memilih judul di atas yaitu:
a. Banyaknya fenomena keluarga yang mengalami ketidakutuhan dalam keluarga
yang disebabkan berbagai masalah sehingga berdampak pada pola pengasuhan
anak yang akan membentuk kematangan emosi karena adanya perubahan peran
pada struktur keluarga yang tidak utuh (single parent).
b. Penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan / jurusan yang sedang penulis
tekuni yaitu Bimbingan Konseling Islam karena penelitian ini berupaya
mengkaji tentang bagaimana pola pengasuhan yang diterapkan oleh single
parent dalam membentuk kematangan emosi pada remaja.
c. Karena lokasi penelitian ini mudah dijangkau oleh penulis serta adanya datadata yang diambil dengan mudah dalam penelitian ini, sehingga tidak
menyulitkan penulis untuk mengambil data-data yang ada.
C. Latar Belakang
Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat
ini adalah keberadaan orangtua tunggal atau lazim disebut dengan istilah “Single
Parent” yang membesarkan anak mereka sendiri. Sebuah keluarga yang hanya
memiliki orangtua tunggal dapat memicu serangkaian masalah khusus, karena
tidak lengkap nya struktur dalam keluarga, Hal ini disebabkan karena hanya ada
satu orang tua yang membesarkan anak mereka.

4

Masa remaja merupakan proses transisi dari masa anak-anak menuju masa
dewasa yang membutuhkan banyak penyesuaian dan seringkali menimbulkan
kecemasan. Masa remaja juga merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi
kondisi baru sehingga sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi dari
meninggi, terutama karena berada dibawah tekanan sosial dan menghadapi waktu ke
waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan
harapan sosial yang baru.
Kondisi emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacammacam pengaruh, seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, dan temanteman sebaya, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan seharihari. Keluarga merupakan lembaga pendidikan primer yang berperan dalam
pembentukan norma-norma sosial dimana individu pertama-tama belajar
memperhatikan keinginan orang lain, belajar bekerjasama, dan belajar memegang
6

peranannya sebagai anggota masyarakat yang diikat oleh norma tertentu. Seorang
remaja yang dewasa secara emosional memiliki kapasitas untuk membuat
penyesuaian yang efektif dengan dirinya sendiri, anggota keluarganya, temanteman sekolahnya dan lingkungan sosial sekitarnya. Kematangan emosi membuat
remaja mampu mengembangkan hubungan yang sehat dengan lingkungan
sosialnya. Dalam hubungan yang sehat ini, remaja akan dapat mengelolah
emosinya, berusaha menyesuaikan diri dengan suasana orang lain, dan mencari
keharmonisan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
6

Chaplin, J. P., Kamus lengkap psikologi (Terjemahan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006.), h 120

5

Jika kematangan emosi belum tercapai, maka remaja kemungkinan besar
tidak mampu mengendalikan emosinya secara efektif yang pada gilirannnya akan
menghambat hubungan sosialnya dengan orang lain.
Kematangan emosi tidaklah terjadi dengan begitu saja melainkan
perpaduan (interaksi) antara faktor-faktor konstitusi, biologi, psiko edukatif,
psikososial dan spiritual, anak akan tumbuh kembang dengan baik dan
memiliki emosi yang matang apabila ia sudah diasuh dan dibesarkan dalam
lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia.
Dan permasalahan yang besar yaitu masalah kenakalan remaja, remaja
yang memiliki kepribadian psikopatik bila kelak akan memperlihatkan berbagai
perilaku antisosial, antara lain tindak kejahatan/kriminal yang pada gilirannya
akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Anak-anak yang
mengalami hal serupa pada umumnya dibesarkan dari keluarga yang tidak sehat
dan tidak bahagia, itu salah satunya bisa disebabkan karena kematian dari salah
satu orangtuanya oleh sebab itu diperlukan pola asuh dari seorang single parent
7

untuk cenderung membentuk sikap kemandirian kepada anaknya.
Ada

hubungan positif antara kematangan emosi dengan kompetensi

sosial, artinya semakin tinggi kematangan emosi semakin tinggi pula kompetensi
sosial remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi, semakin
rendah pula kompetensi sosialnya. Menyalurkan emosi sebagian disebabkan oleh

7

Dadang Hawari, op.cit., h. 214-215.
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keadaan fisik remaja pada saat itu dan taraf intelektualnya serta kondisi
lingkungan.
Penguasaan emosi yang baik menjadikan remaja dapat mengendalikan
emosi dan menyesuaikan diri dengan baik serta diterima lingkungan sekitar.
Sebaliknya, bila penguasaan emosi yang buruk menjadikan remaja kurang dapat
menyesuaikan diri serta kurang mengendalikan emosinya dengan baik. Di sisi lain
pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja, khususnya
pada pola asuh orang tua.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penggalian
yang lebih dalam tentang pola asuh yang diterapkan single parent dan bagai
mana pola asuh tersebut terhadap kematangan emosi remaja, melalui karya
skripsi yang berjudul “ Pola Asuh Single Parent Dalam Membentuk Kematangan
Emosi Remaja Didesa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan”
D.Rumusan Masalah
1. Bagaimana cara pengasuhan single parent terhadap remaja ?.
2. Bagaimana Kematangan Emosi Remaja dengan Pola Asuh Single Parent di
Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan ?.
E.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pola Asuh single parent terhadap remaja.
b. Untuk mengetahui Kematangan Emosi Remaja dengan Pola Asuh Single
Parent di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.
1. Manfaat Penelitian

7

a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat
mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama
perkuliahan.
b. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian
selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Kematangan Emosi
Remaja dengan Pola Asuh Single Parent.
c. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah Kematangan Emosi
Remaja dengan Pola Asuh Single Parent yang belum optimal.
F. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara terminologis,
penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang atau pelaku yang dapat diamati.8 Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian
yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya.9
1. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
dari mana data dapat diperoleh. 10

a. Sumber Data Primer
8

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya :2011), h.4
9
Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, cet. keVII (Bandung: Madar
Maju,1996) h. 32
10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 172
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Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari
obyek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah remaja yang
hanya memiliki orangtua tunggal (single parent)
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai
pendukung atau penunjang dari data pokok atau dapat pula didefinisikan
sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data
tambahan yang dapat memperkuat data pokok.11 Yang menjadi sumber
data sekunder pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang memiliki
kompetensi dengan masalah yang menjadi pokok penelitian ini, baik
berupa manusia, maupun benda (majalah, buku, koran, ataupun data-data
berupa foto) yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah “jumlah keseluruhan dari unit analisi yang ciricirinya akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti”.12 Dengan
demikian yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah

Kepala

Keluarga: 984 KK ,Laki-laki: 1815 Orang, Perempuan: 1793 Orang, 40
janda dan 4 pegawai kelurahan Desa campang Tiga.13

b. Sampel
11

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, ( Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998), h. 85.
Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta : PT. Andi Offset, 1991), h. 220.
13
Masri Efendi, Kepala desa Campang Tiga, Wawancara penulis pada tanggal 30 Maret 2017
12
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Sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi yang akan
diteliti.14 Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan
sumber data, melainkan dari sampelnya saja, pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan metode non random sampling, yaitu
tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk
ditugaskan menjadi anggota sampel.15 Caranya yaitu, peneliti memilih
orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang
diperlukan.
Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan
objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini sampel penelitian. Untuk itu
peneliti menggunakan Non Probability Sampling karena penelitian ini bersifat
kualitatif maka tekhnik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling
yaitu tekhnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 16
Adapun sampel yang diteliti sebanyak 5 (lima) single parent atau janda.
untuk menjaga kelengkapan data dan ketepatan data, maka sampel ditetapkan
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Single parent berjenis kelamin perempuan
b) Dari segi usia single parent antara 35-40 tahun
c) Pendidikan terakhir min SLTA
d) Single parent beragama Islam
14

Suharsimi Arikunto, Op.cit h. 174.
Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta : PT. Andi Offset, 1991), h. 80.
16
Sugiyono, Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cetakan ke 17 (Bandung : Alfabeta,
2012) h. 301
15
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3. Metode Pengumpulan Data
a. Metode observasi
Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena
yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi
kondisi

umum

di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

Didalam eksperimen, maupun dalam metode-metode penyelidikan yang lain,
banyak dilakukan teknik observasi untuk mengumpulkan data dengan tujuan
tertentu misalnya dalam menentukan bahan mengenai proses perubahan suatu
hal yang tampak. Data yang dikumpulkan melalui metode observasi itu adalah
data tentang tingkah laku dari remaja yang diasuh oleh single parent, dan
tingkah laku lahiriyah yang mencerminkan pola asuh single parent.
b. Metode wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan metode sepihak
yang dikerjakan secara sistematis dengan berlandaskan pada penyelidikan.17
Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah pembicaraan informal, jadi
bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang
diwawancarai.
Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara yaitu wawancara
bagaimana

cara/metode

perkembangan

pengasuhan

single

parent,

dan

bagaimana

kepribadian remaja yang diasuh single parent setelah

ditinggal salah satu orangtuanya.

17

Winarto Surakmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1994, h. 165.
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c. Metode dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber
data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan
menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan
juga foto. Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan
data-data yang diperoleh dari kelurahan, baik berupa data orang-orang yang
menjadi single parent, data remaja-remaja yang memiliki orangtua single
parent

maupun data-data mengenai monografi dan demografi Desa

Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.
4. Analisis Data
Analisis deskripsi yakni sebuah metode analisis yang menekankan pada
pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Metode ini
digunakan memecahkan masalah yang diselidiki dengan membuat deskripsi
gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 18
Deskripsi yang digunakan

adalah dengan menggambarkan secara

seksama dan sistematis tentang peran single parent terhadap kematangan emosi
remaja, dan bagaimana pola asuh orangtua tunggal. Analisis deskripsi yang
19

digunakan yaitu jenis analisis

deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pada

spesifisikasi jenis penelitian, maka dalam melakukan analisis terhadap data-data
18

Moh. Nasir, Metodologi Penelitian, Ghalia, Jakarta, 1985, h. 63.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2000).
19

12

yang telah disajikan yaitu dengan menggambarkan analisis secara keseluruhan
dari data yang disajikan tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik atau
pengukuran.
G. Tinjauan Pustaka
Pada dasarnya urgensi dari adanya tinjauan pustaka adalah sebagai
bahan

“auto kritik” terhadap penelitian yang ada baik mengenai kelebihan

maupun kekurangannya. Disamping itu tinjauan pustaka juga memperoleh andil
besar dalam memperoleh informasi secukupnya tentang teori-teori yang ada
kaitannya

dengan

judul. Telah dibahas penulis pada bagian latar belakang

bahwa yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah antara lain:
R. Stury tahun 1938, 63% dari anak nakal dalam suatu lembaga
pendidikan anak-anak delinkuen, berasal dari keluarga yang tidak utuh. K.
Gottschaldt, Leipzig 1950, mendapatkan bahwa 70,8% dari anak-anak yang sulit
dididik yang ia selidiki, berasal dari keluarga-keluarga yang tidak teratur, tidak
utuh, atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. Maud A. Merril,
Boston, 1949, mendapatkan bahwa 50% dari anak delinkuen (anak-anak yang
menyeleweng) berasal dari keluarga broken homes, demikian pula sekurangkurangnya 50% dari anak-anak di Prajuwana dan Penjara anak-anak di
Tangerang berasal dari keluarga-keluarga yang tidak utuh, menurut hasil
penelitian Lembaga Pendidikan IKIP Bandung tahun 1959 dan 1960. Kiranya
hasil ini yang diadakan di Jerman, Amerika Serikat dan Indonesia, sudah
menggambarkan dengan jelas, peranan yang negatif daripada ketidakutuhan

13

keluarga terhadap kematangan emosi remaja.20
Selain itu adapun bukunya Save M. Dagun yang berjudul “psikologi
keluarga” yang membahas masalah ayah dan ibu yang mempengaruhi anak
sejak

awal, dorongan dan pengaruh ketidakhadiran ayah, faktor-faktor lain

yang turut mempengaruhi perilaku peran jenis anak, dan bagaimana bila anak
tersebut dibawah asuhan ibu.

21

Dengan adanya orang yang mengasuh dan membesarkan anak tanpa
bantuan dari pasangannya atau yang lebih sering disebut single parent,
maka orangtua tunggal harus lebih pandai dalam mendidik agar anak menjadi
anak yang sholeh dan sholihah. Menurut Dodi Ahmad Fauzi dalam bukunya
berjudul “wanita single parent yang berhasil”, telah membuktikan bahwa
sebenarnya seorang single parent itu dapat mengatur waktu antara mencari
nafkah dan keseharian anak dan membuat anak tidak merasa kehilangan
kehangatan dari orangtuanya, bagaimana dasar-dasar financial bagi orangtua
tunggal.

22

Dari beberapa judul buku dan penelitian yang sudah penulis sampaikan
di atas, jelas terlihat perbedaan dengan penelitian ini. Disini penulis secara
khusus melakukan penelitian tentang bagaimana pola asuh yang digunakan oleh
orang tua tunggal (single parent) dan bagaimana kematangan emosi remaja
yang memiliki orang tua tunggal. Penelitian ini lebih melihat cara pola asuh
20

Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 240.
M. Dagun, Psikologi Keluarga, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.), h.155
22
Dodi Ahmad Fauzi, Wanita Single Parent Yang Berhasil, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2007.)
21

h.212

14

single parent dan kematangan emosi remaja. Dan penelitian ini belum pernah
dilakukan oleh peneliti lainya karna lokasi penelitian dan sumber data yang
didapati dan sampel sampel yang diperoleh oleh peneliti.
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BAB II
POLA ASUH SINGLE PARENT DALAM MEMBENTUK KEMATANGAN
EMOSI REMAJA
A. PolaAsuhSingle Parent
1. PengertianPolaAsuh
Pola asuh adalah

merupakan

suatu

cara

terbaik

yang dapat

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwuju dan dari rasa
tanggung jawab kepada anak. Dimana tanggung jawab untuk mendidik anak
ini adalah merupakan tanggung jawab primer, karena anaka dalah hasil dari
buah kasih sayang yang diikat dalam tal iperkawinan antara suami istri dalam
keluarga.1
Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan
anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang
tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah

dan

hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua
memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak.2
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang di
maksud dalam penelitian ini adalah

bagaimana cara mendidik orangtua

terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mendidik
secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berkaitan
dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yan
gdilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman,
1
2

M.ChabibThoha,KapitaSelektaPendidikanIslam, ( PustakaPelajar,Yogyakarta,1996), h. 109.
Ibid,. h.110.
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penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan.
Pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari
baik tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara
orang tua dengan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua ini
secara tidak sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu bercermin
terhadap kehidupan sehari-hari dari orang tuanya.3
2.

Jenis-jenis Pola Asuh
Ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya, yakni: (1)pola
asuh otoriter, (2)pola asuh demokratis, dan(3)pola asuh permisif.
a. Pola asuh otoriter
Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara
mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, sering kali memaksa
anak untuk berperilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk
bertindak atas namadiri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikas
idan bertuka rpikiran dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa
semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan
anak.4 pola asuh otoriter ditandai dengan pemberian hadiah dan hukuman,
hadiah dan hukuman merupakan produk dari sistemotoriter yang
memperkokoh superioritas tradisional segolongan orang tua terhadap
golongan lain.

3
4

Ibid,. h.110.
Ibid.,h.111.
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b. Pola asuh demokratis
Pola asuh demokratis artinya orangtua memberikan kesempatan
kepada setiap anaknya untuk menyatakan pendapat, keluhan, kegelisahan,
dan oleh orang tuanya ditanggapi secara wajar dan bimbingan seperlunya.
Pola asuh ini memberikan kesempatan anak boleh mengungkapkan
pendapat sendiri, mendiskusikan pandangan mereka dengan orang tua.5
c. Pola asuh permisif
Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara
bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa/muda, ia diberi kelonggaran
seluas-luasnya untuk

melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol

orang tua terhadap anaks angat lemah, juga tidak memberikan bimbingan
yang cukup berarti bagi anaknya. Semua apa yang telah dilakukan oleh
anak adalah benar dan tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau
bimbingan.6
3.

Pengertian Single parent
Single parent yaitu orang yang mengasuh dan membesarkan anak-anak
mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya.
bersama seluruh anggota keluarganya, atau ibu meninggal dunia sehin
Orang tua tunggal / Single Parent yaitu orang tua dalam satu keluarga
yang tinggal sendiri yaitu ayah atau ibu saja. Single parent dapat terjadi

5

SinggihD.Gunarsa,Psikologi PerkembanganAnakdanRemaja,BPK
(GunungMulia,Jakarta,1986) ,h.116.
6
M.ChabibThoha,KapitaSelektaPendidikanIslam, ( PustakaPelajar : Yogyakarta,1996), h. 112.

17

karena perceraian, atau karena salah satu meninggal dunia. Kejadian ini dapat
menimpa siapa saja baik muda maupun tua dalam kondisi ayah meninggal
dunia. Sehingga ibu menyendiri gga ayah menyendiri bersama dengan
keluarganya.7
4. Tipe-tipe Single Parent
Dalam menghadapi masalah-masalah keluarga tunggal, setiap orang tua
akan mempunyai cara-cara dan kiat yang berbeda satu dan yang lainnya
bergantung kepada kondisi-kondisi masing-masing Ada yang mampu bertahan
secara mandiri sehingga menjadi sukses dan mungkin lebih sukses jika
dibandingkan dengan keluarga utuh. Ada yang menyerah sama sekali kepada
keadaan tanpa mampu berbuat apa-apa sehingga berlanjut dengan kehancuran
keluarga, kalau memperhatikan berbagai gejala dan pengalaman dari berbagai
keluarga tunggal dalamm enghadapi tantangan hidupnya. Maka sekurangkurangnya ada 3 tipe orang tua tunggal yaitu tipe mandiri, tipe tergantung,tipe
takberdaya.8
a.

Tipe Mandiri
Yaitu mereka yang mampu menghadapi kenyataan situasi sebagai
orang tua tunggal dan mampu mengatasi masalah-masalahnya dengan sukses.
Tipe ini biasanya melanjutkan perjalanan hidup keluarga dengan sukses. Ia
menyadari kenyataan yang dihadapinya, sega lamasalah keluarga dapat teratas

7

MohammadSurya,BinaKeluarga,(AnekaIlmu,Semarang,2003),h.230.
SyamsyuYusuf,PsikologiPerkembanganAnakdanRemaja, (PT.RemajaRosdakarya,
Bandung,2003),h.36.
8
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idengan berbagai cara sebaik-baiknya. Anak-anak dan anggota keluarganya
diberi pengertian dan kesadaran akan kenyataan, serta keterampilan
menghadapinya.
b. TipeTergantung
Yaitu orang tu tunggal yang tergolong tipe ini hampir mampu mengatasi
berbagai masalah dan tantangan yang timbul akan tetapi kurang memiliki
kemandirian. Dalam hal ini menghadap iberbagai masalah ia hanya bergantung
kepada berbagai pihak diluar dirinya, seperti kakak-kakaknya, saudarasaudaranya, kawan-kawannya atau relasi suaminya dan sebagainya. Ia kurang
yakin akan kemampuan dirinya, ia menganggap kenyataan ini bukan tanggung
jawabnya sendiri, sehingga senantiasa meminta bantuan orang lain, misalnya
dalam mendidik anak-anaknya, mungkin yang satu diserahkan kepada
neneknya yang satu diserahkan kepada kakaknya.
c. Tipe Tak Berdaya
Yaitu tipe ini berada dalam keadaan tak berdaya dalam menghadapi
berbagai tantangan dan masalah yang ditimbulkan oleh kenyataan orang tua
tunggal. Ia tidak tahu ap ayang harus dilakukan, ia terlalu menyerah dengan
keadaan tanpa berbuat apa-apa, iaputus asa dan pesimis menghadapi masa
depannya. Biasanya tipe ini cenderung akan mengalami berbagai kegagalan,
seperti terputusnya anak-anak untuk sekolah, berkurangnya penghasilan,
makin berkurangnya masa kesejahteraan ,makin menurunnya kondisi
kesehatan, munculnya berbagai masalah-masalah hambatan psikologis seperti
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curiga, putus asa, frustasi ,konflik, dan sebagainya. Mereka yang tergolong
tipe tak berdaya biasanyaadalah mereka yang kurang siap menghadapi
kenyataan, terlalu besar ketergantungan kepada suami atau istri, kurang
memiliki kompetensi hidup, kurang memiliki keterampilan sosial, sikap
rendah diri, ketahanan diri yang rendah, kurang mampu mengendalikan diri,
terlalu emosional.
Dari ketiga tipe diatas sudah tentu harus dihindari munculnya tipe ketiga
dan harus diupayakan munculnya tipe pertama. Apabila orangtua tunggal
mampu mengatasi masalah-masalah dalam tipe pertama maka dimasa akan
datang akan berkembang keluarga-keluarga yang baik dan sejahtera. Peristiwa
ketunggalan bukan menjadi sumber kegagalan akan tetapi sebagai pemacuun
tuk mencapai sukses keluarga di masa yang akan datang. Dengan keluargay
ang sejahtera, pada gilirannya akan mendorong timbulnya masyarakat bangsa
yang kuat dan sejahtera. Sebaliknya apa bila ketunggalan itu merupakansuatu
kegagalan, maka pada

gilirannya akan menimbulkan suasana kegagalan

kehidupan dimasyarakat secara luas.
5. Sebab – Sebab Terjadinya Orangtua Tunggal ( single parent )
a. Perceraian
Adanya ketidakharmonisa dalam keluarga yang disebabkan adanya
perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin adanya jalan keluar,
masalah ekonomi atau perkerjaan, perbedaan agama, aktivitas suami/istri yang
tinggi diluar rumah sehingga kurang komunikasi, problem seksual dapat
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merupakan faktor timbulnya perceraian.
b. Orang Tua Meninggal
Takdir hidup dan manusia ditangan tuhan, manusi hanya bisa berdoa
dan berupaya. Adaapun sebab kematian ada berbagai macam diantaranya
karena kecelakaan, bunuh diri, pembunuhan, musibah bencana alam,
kecelakaan kerja, keracunan, penyakit dan lain – lain .
c. Orang Tua Masuk penjara
d. Kerja diluar daerah atau luar negeri9
B. Kematangan Emosi Remaja
1. Pengertian
a. Emosi
Dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata bahasa Latin
“movere” yang berarti “menggerakkan, bergerak”. Kemudian ditambah
dengan awalan “e” untuk memberi arti “bergerak menjauh”. Makna ini
menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak
dalam emosi. Orang yang takut akan berusaha melakukan sesuatu untuk
melindungi dirinya, misalnya lari terbirit-birit. Seseorang ketika malu
akan menutup muka sebagai ekspresi rasa tak ingin dilihat orang, dan
ketika jijik muncul rasa mual lalu menjauh dari sumber yang menjijikkan
itu. Orang ketika senang pun cenderung melakukan tindakan, misalnya
mendekat,

mendekap, mengisyaratkan penerimaan seperti tersenyum,

mengulangi hal yang memberi kepuasan. Namun, predisposisi bertindak

21

sebagai salah satu ciri pada emosi tidak serta merta menjadikannya mudah
untuk didefinisikan secara terminologis.10
Meskipun para ahli menganggap definisi emosi tak pernah
memuaskan, namun penulis tetap mencoba mendefinisikannya secara
general. Ini sekedar sebagai gambaran selintas menuju pembahasan lebih
lanjut dan mendalam, kendati tak akan sampai pada pembahasan yang
komprehensif.
Emosi adalah suatu gejala psiko-fisiologis yang menimbulkan efek
pada persepsi, sikap, dan tingkah laku, serta dalam bentuk eksperi
tertentu.Emosi dirasakan secara psiko-fisik karena terkait langsung dengan
jiwa dan fisik. Ketika emosi bahagia meledak-ledak, iasecara psikis
memberi kepuasan, tapi secara fisiologis membuat jantung berdebar-debar
atau langkah kaki terasa ringan, juga tak terasa ketika berteriak puas
kegirangan. Namun, hal-hal yang disebutkan ini tidak spesifik terjadi pada
semua orang dalam seluruh kesempatan. Kadangkala orang bahagia, tetapi
justru meneteskan air mata, atau kesedihan yang sama tidak membawa
kepedihan yang serupa.

10

M.Darwis Hude,Emosi, (Erlangga, Jakarta,2006),h.15.
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b. Remaja
Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin
(adolescere) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.”
Istilah adolescence, seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti
yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan
fisik.
Masa remaja merupakan saat berkembangnyajati diri(identity).
Perkembanganini

merupakansentralperkembangannyamenujudasarbagi

11

masa dewasa.

c. Kematangan Emosi
Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa
kanak-kanak.

Perbedaannya

terletak

pada

rangsangan

yang

membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian
latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Misalnya, perlakuan
sebagai “anak kecil” atau secara “tidak adil” membuat remaja sangat
12

marah dibandingkan dengan hal-hal lain.
Remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya yang meledakleda, melainkan dengan menggerutu, tidak mau berbicara, atau dengan
suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarah. Remaja
juga iri hati terhadap orang yang memiliki benda lebih banyak. Ia tidak

11

Moh.Ali,Moh.Asrori,PsikologiRemaja(RemajaPesertaDidik),(PT.BumiAksara,
Jakarta,2004),h.9.
12
Elizabeth B. Hurlock,Psikologi Perkembangan,Erlangga, Jakarta, 2015, h. 213.
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mengeluh dan menyesali diri sendiri, seperti yang dilakukan anak-anak.
Remaja suka bekerja sambilan agar dapat memperoleh uang untuk
membeli barang yang diinginkan atau bila perlu berhenti sekolah untuk
13

mendapatkannya. Anak laki-laki dan perempuan dikatakan sudah
mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak
“meledakkan” emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat
dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan caracara yang lebih dapat diterima. Petunjuk kematangan emosi yang lain
adalah bahwa individu menilai situasi secara kritis terlebih dulu sebelum
bereaksi secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya
seperti anak-anak atau orang yang tidak matang. Dengan demikian, remaja
mengabaikan banyak rangsangan yang tadinya dapat menimbulkan
ledakan emosi. Akhirnya, remaja yang emosinya matang memberikan
reaksi emosional yang stabil, tidak berubah-ubah dari satu emosi atau
suasana hati ke suasana hati yang lain, seperti dalam periode sebelumnya.
Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar
memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan
reaksi emosional. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai
masalah pribadinya dengan orang lain. Keterbukaan, perasaan dan
masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan
sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada “orang sasaran”
13

Ibid,.
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(yaitu

orang

yang

kepadanya remaja mau mengutarakan berbagai

kesulitannya, dan oleh tingkat penerimaan orang sasaran itu.
Bila remaja ingin mencapai kematangan emosi. Adapun cara
yang dapat dilakukan adalah latihan fisik yang berat, bermain atau
bekerja,

tertawa

atau

menangis.

Meskipun

cara-cara

ini

dapat

menyalurkan gejolak emosi yang timbul karena usaha pengendalian
ungkapan emosi, namun sikap sosial terhadap perilaku menangis adalah
kurang baik dibandingkan dengan sikap sosial terhadap perilaku tertawa,
kecuali bila tertawa hanya dilakukan bilamana memperoleh dukungan
14

sosial.
Menurut

Murray,

aspek-aspek

yang

terkandung

dalam

kematangan emosi remaja antara lain:
1. Pemberian dan penerimaan cinta, yaitu mampu mengekspresikan
cintanya sebagaimana remaja dapat menerima cinta dan kasih sayang
dari orang-orang yang mencintainya.
2. Pengendalian emosi, yaitu individu yang matang secara emosi dapat
menggunakan amarahnya sebagai sumber energi untuk meningkatkan
usahanya dalam mencari solusi.
3. Toleransi terhadap frustrasi, yaitu ketika hal yang diinginkan tidak
berjalan sesuai dengan keinginan, individu yang matang secara emosi
mempertimbangkan untuk menggunakan cara atau pendekatan lain.
14

Ibid,. h.214
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4. Kemampuan mengatasi ketegangan, yaitu pemahaman yang baik akan
kehidupan menjadikan individu yang matang secara emosi; yakin akan
kemampuannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya sehingga
remaja dapat mengatasi ketegangan.

15

d. Batasan Usia Remaja
1. Remaja Awal (12 – 15)
Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang
sangat pesat dan perkembangan intelektual yang intensif sehingga
minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak
mau dianggap anak- anak lagi namun sebelum bisa meninggalkan pola
kanak – kanaknya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa
sunyi, agu – ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.
2. Remaja Pertengahan ( 15 – 18 tahun )
Kepribadian remaja pada saat ini masih kekanak – kanakan
tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran dan
kepribadian

dan

kehidupan

badaniah

sendiri.

Remaja

mulai

menentukan nilai- nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap

15

Mahmoudi, A. (2012). Emotional Maturity and Adjustment Level of College Students.
Education Research Journal, 2 (1), 18 -19. Diakses dari http://www.resjournals.com pada 16 Februari
2017.
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pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh keraguan
pada masa remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul
kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja
menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian
terhadap tinggkah laku yang dilakukannnya. Selain itu pada masa ini
remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.
3. Remaja Akhir ( 18 – 21 tahun )
Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah
mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan
sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya
dan menyadari tujuan hidupnya , Remaja sudah mempunyai pendirian
tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukan nya. 16
e. Karakteristik kematangan emosi
Individu yang matang emosinya akan menunjukkan pola tingkah
laku tertentu yang berbeda dengan individu – individu yang tidak matang
emosinya. Kesimpulan mengenai kematangan emosi seseorang dapat
dibuat berdasarkan tingkah laku yang ditampilkan dan berdasarkan
seberapa sering seseorang menampilkan tingkah laku tersebut.

16

Ibid,.
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Tingkah laku seringditampilkan dapat dijadikan ciri atau
karakteristik kematangan emosi seseorang. Adapun beberapa ahli yang
berusaha menjabarkan karakteristik kematangan emosi mengemukakan
tujuh kriteria kematangan emosi, yaitu:
a. Berkembang kearah kemandirian (toward independent)
Kemandirian merupakan kapasitas seseorang untuk mengatur
kehidupannya sendiri, individu lahir ke dunia dalam keadaan
tergantung pada orang lain namun dalam perkembangannya mereka
belajar untuk mandiri dan mengendalikan dorongan yang bersifat
pleasure –oriented artinya mereka mampu memutuskan apa yang
dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.
b. Mampu meneriman kenyataan ( ability to accept reality )
Seseorang yang matang bisa menerima kenyataan hidup yang
positif maupun yang negatiftidak menyangkal atau lari darinya. Ia
menggunakan apa yang ada pada dirinya untuk menghadapikenyataan
tersebut dan secara efektif mengembangkan pola tingkah laku dan pola
hubungan dengan orang lain.
c. Mampu beradaptasi (adaptability)
Menurut Smitson aspek ini merupakan yang terpenting dalam
kematangan emosi, yang matang emosinya mampu beradaptasi dan
menerima beragam karakteristik orang serta mampu menghadapi
situasi apapun maksudnya, ia dapat dengan fleksibel berhubungan
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dengan orang atau situasi tertentu secara produktif. Namun mereka
yang tidak matang lebih kaku (rigid ), mudah menjatuhkan penilaian
(judmental),dan menolak (rejecting). Keadaan ini dapat disebabkan
karena meraka terlalu sibuk dengan diri sendiri atau adanya konflik
internal maupun eksternal yang berkepanjangan.
d. Mampu merespon dengan tepat ( readiness to responed)
Individu yang matang emosinya memiliki kepekaan untuk
berespon

terhadap

kebutuhan

emosi

oranglain,

baik

yang

diekspresikan maupunyang tidak diekspresikan. Hal ini melibatkan
kesadaran bahwa setiap individu unik, memeliki hak dan perasaan.
e. Kapasitas untuk seimbang ( capacity to balance )
Sesorang yang kurang matang memandang segala sesuatu
dengan pertimbangan apa yang akan ia dapatkandari situasi atau
individu, sedangkan pada individu yang matang emosinya mereka
akan menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan sendiri dan orang lain.
Mereka mempertimbangkan pula hal–halapa yang mampu mereka
berikan. Orang yang tingkat emosinya cukup tinggi menyadari bahwa
sebagai makhluk sosial ia memiliki ketergantungan pada orang lain.
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f. Mampu berempati (empatic understanding)
Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada
posisi orang lain dan memahami apa yang mereka pikir atau rasakan.
Dengan kemampuan ini, individu tidak hanya mengetahui apa yang
dirasakan orang lain tetapi juga memahami hal –hal dibalik munculnya
perasaan tersebut. Empati dapat dikembangkan jika individu tidak lagi
perhatian pada diri sendiri.
g. Mampu menguasai amarah (controlling anger)
Menerima rasa marah serta kesadaran akan adanya perasaan –
perasaan lain yang mendasari kemarahan tersebut akan membantu
mengetahui rasa marah dan menyalurkan dengan cara konstruktif.
Individu yang matang emosinya dapat mengetahui hal –hal apa saja
yang dapat membuatnya marah maka ia dapat mengendalikan perasaan
marahnya.17
Saat individu mengalami proses perkembangan emosi menuju kematangan
emosi, ada beberapa aspek yang biasanya berubah pada diri setiap individu tersebut sebagai
hasil dari perkembangan kematangan emosi diantaranya adalah:
1. Sikap untuk belajar Bersikap terbuka untuk menambah pengetahuan, jujur,
mempunyai keterbukaan, serta motivasi diri yang tinggi, bisa memahami agar
bermakna bagi dirinya.

17

https://dokumen.tips/documents/aspek-kematangan-emosi.html pada tanggal 5 Agustus
2017, pukul 20.30
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2. Memiliki rasa untuk tanggung jawab Memiliki rasa tanggung jawab untuk
mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan dan berani untuk
menanggung resikonya. Individu yang matang tidak menggantungkan hidup
sepenuhnya kepada individu lain karena individu yang matang tahu bahwa setiap
orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri-sendiri.
3.

Memiliki

kemampuan

untuk

berkomunikasi

dengan

efektif

Memiliki

kemampuan untuk mengekspresikan perasaan, memilih apa yang akan dilakukan,
mengemukakan pendapat, meningkatkan penghargaan pada diri merupakan
bentuk komunikasi secara efektif dimana individu sudah matang dan mampu
menyesuaikan diri dengan orang lain.
4. Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan social Individu yang matang,
mampu melihat kebutuhan individu yang lain dan memberikan potensi dirinya.
Hal ini dikarenakan individu yang matang mampu menunjukkan ekspresi
cintanya kepada individu lain. Jadi secara emosional individu mampu
menyesuaikan diri dan hubungan sosial antar individu. 18

18

Paramitasari, Radhitia., Alfian, Ilham N. (2012). Hubungan Antara Kematangan
Emosi Dengan Kecenderungan Memaafkan Pada Remaja Akhir. Jurnal Psikologi Pendidikan dan
Perkembangan

BAB III
POLA ASUH SINGLE PARENT DALAM MEMBENTUK KEMATANGAN
EMOSI REMAJA DIDESA CAMPANG TIGA KECAMATAN
SIDOMULYO LAMPUNG SELATAN
A. Kondisi Objektif Kelurahan Camapang Tiga Kecamatan Sidomulyo
1. Sejarah desa
Desa Campang Tiga adalah salah satu desa tertua yang ada di
kecamatan Sidomulyo yang didirikan pada masa penjajahan Belanda,
berdasarkan hasil musyawarah mufakat tokoh adat dan usulan H.syarif salah
satu tokoh masyarakat pribumi yaitu suku lampung , Beliau adalah salah satu
tokoh adat yang dipercaya masyaraka pada masa itu. Karena daerah tersebut
sering terjadi banjir pada saat musim penghujan dan lokasi perumahan
masyarakat berada di sekitar bantaran sungai way katibung sehingga
masyarakat memutuskan untuk pindah kedataran lebih tinggi yang di kenal
dengan kampong Sukawangi.kemudian atas usulan Hj. Syarif maka kampung
sukawangi di ubah dengan kampung Campang Tiga.
Nama Campang Tiga itu sendiri menurut sejarah diambil dari kata
Capang Tiga yang berarti Cabang Tiga, alasannya karena desa Campang Tiga
di lintasi dua aliran sungai yang aliran tersebut bertemu di aliran sungai way
katibung ( Talang Baru ). 1Sebelum terjadi Pemekaran dahulunya wilayah desa
camping tiga meliputi dari wilayah desa sukabanjar , desa talang baru dan
1

2017

Masri Efendi kepala desa campang tiga wawancara dengan penulis pada tanggal 2 agustus
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desa Bandar dalam.Kemudian pada masa kepmimpinan Hj.Syarif di lakukan
Pemekaran menjadi tiga desa yaitu desa suka banjar , desa talang baru dan
desa Bandar dalam.
Kemudian pada tahun 1920 terbentuk Perangkat Kampung yang di
Pimpin oleh Seorang Kepala Kampung yang pada masa itu belum disebut
Kepala Desa. Seiring dengan Perkembangan zaman pada tahun 1980 dimasa
Pemerintahan Sudarmanto desa Campang Tiga dimekarkan kembali menjadi 2
desa yaitu desa Campang Tiga dan desa Batuliman.Selanjutnya pada tahun
1986 Pemimpin Kepala Kampung dirubah menjadi nama Kepala Desa.
Adapun Nama-nama Tokoh/Pemimpin/Kepala Desa yang pernah
menjabat di desa Campang Tiga adalah sebagai berikut :

NO

Tabel 1.
Nama – Nama Kepala Desa
NAMA KEPALA DESA
TAHUN MENJABAT

1

ISMAIL

1920 S/D 1923

2

RAHMAN

1923 S/D 1926

3

ABDULLAH

1926 S/D 1942

4

M. SYARIF (ST.PENUTUP)

1942 S/D 1965

5

ABDUL LATIEF (ST.BANDAR)

1965 S/D 1967

UNING RAHMAN (TUAN
6

1967 S/D 1969
PELITA)

7

ALI LEKAT

1969 S/D 1974
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8

A. MUHARRAM

1974 S/D 1979

9

M. RAIS

1979 S/D 1980

10

SUDARMANTO

1980 S/D 1985

11

SEMAN ROBET

1985 S/D 1986

12

A. HARIS . A L

1986 S/D 1999

13

MASRI EFENDI

1999 S/D 2000

14

A. HARIS . A L

2000 S/D 2007

15

AGUS IRAWAN

2007 S/D 2013

16

MASRI EFENDI

2013 S/D SEKARANG

Sumber data dokumentasi staf keluharan desa Camapng tiga tahun 2016

2. Visi dan Misi Desa Camapang Tiga
a. Visi : “Kebersamaan dalam Membangun Desa Campang Tigalebih maju dan
makmur”
b. Misi
1. Bersama Masyarakat memperkuat Kelembagaan yang ada,
2. Bersama

Masyarakat

dan

Kelembagaan

Desa

Menyelenggarakan

Pemerintahan dan melaksanakanan Pembangunan yang Partisipatif.
3. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan Desa dalam Mewujudkan Desa
Campang Tiga yang Aman Tentram dan Damai
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4. Bersama Masyarakat dan Kelembagaan desa memberdayakan masyarakat
untuk meningkatkan Kesejahteraan2.
3. DEMOGRAFI
a) Batas Wilayah Desa
Letak geografi Desa CAMPANG TIGA , terletak diantara :
Sebelah Utara

: Desa Bandar Dalam

Sebelah Selatan

: Desa Talang Baru

Sebelah Barat

: Desa Bandar Dalam

Sebelah Timur

: Desa Sidorejo

b) Luas Wilayah Desa

c)

1. Pemukiman

: 674

ha

2. Pertanian Sawah

: 20

ha

3. Ladang/tegalan

: 70

ha

4. Perkantoran

: 2

ha

5. Sekolah

: 5

ha

6. Jalan

: 3

ha

7. Lapangan sepak bola

: 1

ha

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun ini
1. Kepala Keluarga

: 984 KK

2. Laki-laki

: 1815 Orang

3. Perempuan

: 1793 Orang

2

Dokumentasi Kepala Desa, Desa Campang Tiga
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4. Kondisi Pendidikan, Kesehatan, Sosial Keagamaan
a). Pendidikan
1. SD/ MI

: 760 Orang

2. SLTP/ MTs

: 439 Orang

3. SLTA/ MA

: 455 Orang

4. S1/ Diploma

:

20 Orang

5. Putus Sekolah

:

51 Orang

6. Buta Huruf

: 124 Orang

b). Lembaga Pendidikan
1. Gedung TK/PAUD

: 2 buah/ Lokasi di Dusun Titinangi I

2. SD/MI

: 2 buah/ Lokasi di Dusun Titinangi I dan

Sumberejo
3. SLTP/MTs

: 2 buah/Lokasi di Dsn.Titinangi I dan
Sumberejo

4. SLTA/MA

:-

5. Lain-lain

:-

c). Kesehatan
a. Kematian Bayi
1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini

: 65

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini

:0

orang
orang

b. Kematian Ibu Melahirkan
1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini

:65

orang
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2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini

:0

c. Cakupan Imunisasi
1. Cakupan Imunisasi Polio 3

: 54

orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1

: 56

orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar

:0

orang

d. Gizi Balita
1. Jumlah Balita

: 324 orang

2. Balita gizi buruk

: 0orang

3. Balita gizi baik

: 318 orang

4. Balita gizi kurang

: 6 orang

d). Keagamaan.
1. Data Keagamaan Desa CAMPANG TIGA Tahun 2016
Jumlah Pemeluk :
-

Islam

: 3608 orang

-

Katolik

: - orang

-

Kristen

: - orang

-

Hindu

: - orang

-

Budha

: - orang

2. Data Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah :
-

Masjid/ Musholla

: 12 buah

orang
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-

Gereja

: - buah

-

Pura

: - buah

3. Perekonomian
a). Pertanian
Jenis Tanaman :

b).

1. Padi sawah : 20

ha

2. Padi

:72

ha

3. Jagung

: 28

ha

4. Palawija

: 13

ha

5. Coklat

:5

ha

6. Sawit

: 40

ha

7. Karet

:0

ha

8. Kelapa

: 47

ha

9. Singkong

:8

ha

Peternakan
Jenis ternak

:

1. Kambing

: 134ekor

2. Sapi

: 285 ekor

3. Kerbau

: 20 ekor

3. Ayam

: 1297 ekor
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c). Struktur Mata Pencaharian
Jeis Pekerjaan :
Tabel 2.
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Campang Tiga
Jenis Pekerjaan

Jumlah

1. Petani

365 orang

2. Pedagang

96 orang

3. PNS

27 orang

4. Tukang

43 orang

5. Guru

12 orang

6. Bidan / Perawat

3 orang

7. TNI / Polri

4 orang

8. Pensiunan

5 orang

9. Sopir / angkutan

76 orang

10. Buruh

176 orang

11. Swasta

153 orang

Sumber : dokumentasi kelurahan Campang Tiga tahun 2016

5. Struktur Organisasi
Setiap Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, dan lembaga-lembaga yang
lain memiliki struktur organisasi yang jelas, agar masing-masing mengetahui
fungsi jabatan masing-masing dan hasil lembaga yang didirikan akan terarah
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dalam melaksanakan program kerja lembaga. Di bawah ini adalah tabel data
pegawai Kelurahan Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo :
Tabel 3.
Data Pegawai Kelurahan Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo
JABATAN

NAMA

Kepala desa

MASRI EFENDI

Sekretaris Desa

MARDANI

Kepala Seksi Pemerintahan

TEKAD MAULANA

Kepala Seksi Pelayanan

SUHANDRI

Kepala Seksi Kesra

AMRI

Kepala Urusan Perencanaan

ANISA FEBRIANTI

Kepala Urusan Perencanaan

KOMAR AMIN

Kepala Urusan Umum

SUHARTO

Kepala Dusun

BASAR EFENDI

Sumber : Dokumentasi pegawai kelurahan Desa Campang Tiga
B. Implementasi Pola Asuh Single Parent di Desa Campang Tiga Kecamatang
Sidomulyo Lampung Selatan.
1. Data sampel
No

Keluarga

1
2
3

I

Nama informan

Usia

Keterangan

Fikri

17 tahun

SMA

Ibu Dewi

40 tahun

Cerai

Dapit

16 tahun

SMA

40

4

II

5
6

III

7
8

IV

9
10

V

Ibu susi

40 tahun

Meninggal

Mita

17 Tahun

SMA

Ibu Sulis

44 tahun

Cerai

Egi

15 Tahun

SMA

Ibu Enin

38 tahun

Cerai

Alan

17 Tahun

SMA

Ibu Rohani

39 tahun

Cerai

Pada umumnya, sebuah keluarga mempunyai dua sosok penanggung jawab
dalam segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga. Sosok
ayah sebagai seorang kepala keluarga dan sosok ibu sebagai pendamping
pelaksana dari segala hal yang ditinggal kan oleh kepala keluarga.
Keluarga utuh adalah keluarga yang terdiri atas ayah dan ibu yang masih
lengkap keduanya sedangkan keluarga tidak utuh atau yang sering disebut single
parent adalah keluarga yang hanya terdapat satu orangtua saja baik itu ayah
ataupun ibu.
Dalam keluarga singgle parentperan ayah atau ibu menjadi hilang dan salah
satu dari mereka, entah ayah maupun ibu harus berperan ganda menjadi ayah
sekaligus ibu ataupun ibu sekaligus menjadi ayah untuk meneruskan kelangsungan
keluarga mereka. Hal tersebut akan berubah lebih buruk ketika penerima status
single parent adalah seorang perempuan, terlebih jika mereka sudah mempunyai
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keturunan, maka beban hidup yang seharusnya ditanggung berdua dengan
pasangan selayaknya keluarga ideal, mau tidak mau harus diatas sendirian.
Mungkin bukan hal yang mudah untuk menjalani hal tersebut , ketidak
sempurnaan sangat dirasakan oleh anak – anak mereka dan tentunya berakibat
tidak baik. Tidak jarang image dari seorang single parent tidak begitu bersahabat
bahkan menganggap mereka adalah keluarga yang menyimpang, keluarga
berantakan, hingga keluarga broken home tapi dibalik citra negatif dari masyarakat
tersebut, banyak keluarga single parent yang berhasil mendidik dan mengasuh
anaknya menjadi orang yang kuat, keterikatan antar keluarga yang sangat erat, dan
menjadi sosok yang tegar

dimana mereka sudah pernah merasakan artinya

kehilangan orang yang berarti dalam hidup mereka dan mengisi kekosongan peran
yang ditinggalkan dengan suatu yang lebih bermakna.
Dari segi psikologi, seseorang yang ditinggalkan oleh pasanganya baik itu
dikarenakan oleh kematian salah satu pasangan hidup maupun dikarenakan oleh
perceraian mungkin akan lebih tegar, meskipun awalnya terasa sangat rapuh.
Seiring berjalan nya waktu, mereka tersadar bahwa hidup haruslah terus berjalan.
Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh para orang tua single parent saat
wawancara dengan penulis.
Ibu Susi mengatakan bahwa “ saat saya ditinggal suami saya meninggal,
perasan saya sangat sedih, pokoknya campur aduk, saya merasa hidup
ini hampa , trus saya punya anak yang harus saya cukupi kehidupan nya,
mulai dari makanan, pakaian nya dan pendidikan nya, disitu saya merasa
sangat tepuruk, tapi saya berfikir kalau saya selalu terpuruk keadaan
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apapun tidak akan berubah dari situ saya memotivasi diri saya sendiri
untuk terus bertahan menghadapi kehidupan.”3
Begitu pula dengan ibu susi mengatakan bahwa : “ketika saya
memutuskan untuk bercerai dengan suami saya itu adalah keputusan
yang sangat berat karena akan bedampak pada anak saya dan kehidupan
saya yang akan bertambah berat, saya sangat terpukul dengan keadaan
ini , saya selalu murung, pusing selama berhari – hari , tetapi setelah
saya pikirkan sikap saya yang seperti ini akan menambah buruk keadaan
dan kana itu saya mencoba kuat dan menjalani kehidupan dan berusaha
membesarkan anak saya dan mencukupi kebutuhan keluarga saya.”4 ujar
ibu Dewi saat diwawancarai.
Perceraian dan kematian salah satu pasangan hidup merupakan ahir dari suatu
pernikahan. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak
bahagia, ketidaksetian pasangan , atau masalah lainnya, sering kali terpikir untuk
segera mengahiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap
sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang menikah. Alasan lain bercerai
adalah memberi pasangan hidup sebgai jalan keluar yang terbaik untuk mengahiri
rasa sakit hati. Kematian salah satu pasangan hidup juga memberikan pengaruh
sangat berarti dalam kehidupan pernikahan. Keluarga yang ditinggalkan dengan tiba
– tiba oleh pasangan hidupnya karna kematian sangat berat menghadapi kenyataan
bahwa mereka harus seorang diri membesarkan dan meneruskan kelangsungan
hidup keluarganya.
Dalam hal ini baik dengan bercerai ataupun peristiwa kematiaan salah satu
pasangan hidupnya tidak berarti seorang single parent terbebas dari masalah.
Dampak negatif yang dialami anak yang timbul setelah perceraian atau kematian
3
4
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yaitu menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental
pada anggota keluarga, terutama pada anak.
Bagi anak – anak yang belum siap kehilangan salah satu orang tuanya, tentu
mereka akan merasa sangat terpukul, kemungkinan besar berubah tingkah lakunya.
Ada yang menjadi pemarah, ada yang suka melamun, mudah tersinggung, suka
menyendiri dan sebagainya. Saat anak mengalami keadaan seperti ini mereka harus
mau tidak mau menerima keadaan dimana mereka hanya memiliki satu orang tua,
dan mereka akan merasa adanya kekosongan peran dalam keluarga. Pada masa ini
emosi anak akan mengalami ketidak stabilan dimana mereka menghadapi hal – hal
yang tidak pernah mereka inginkan tetapi terjadi dalam keluarga mereka yang harus
mereka hadapi.
“ Keadaan seperti ini saya tidak pernah mau terjadi dalam hidup saya tapi mau
gimana lagi udah takdirnya ayah saya dipanggil Allah, saya merasa
kehilangan sosok ayah dalam keluarga saya, dirumah sekarang cuman ada ibu
yang bertanggung jawab dalam keluarga.”5 Ujar david saat diwawancarai
Perubahan status seseorang menjadi single parent menimbulkan perubahan
peran ayah atau ibu dalam keluarga. Perubahan peran single parent ini kadang tidak
disadari oleh anggota keluarga yang lain sehingga sering menimbulkan
permasalahan dalam keluarga akibat tidak dipenuhinya salah satu peran. Hampir
semua informan mengaku mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan peran yang
harus ia lakukan dalam keluarga ini disebebabkan anak anak mereka yang masih
remaja dimana mereka masih membutuhkan perhatian lebih, disamping itu peran

5
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singel parent ini juga harus bekerja menjadi tulang pungggung keluarga sehingga
tidak ada yang menggantikan atau membantu perannya dalam keluarga.6 Singkat
nya mereka para singel perent harus berkerja mencari nafkah, menjadi kepala
keluarga dan mengasuh serta mendidik anak anak mereka seorang diri tanpa
bantuan pasangan hidupnya baik suami ataupun istri, dan peran peran yang
sekaligus disandangnya tersebut seringkali menimbulkan konflik karan peran –
peran tersebut kadang kala harus dilakukan pada saat yang bersamaan.
Orangtua tunggal yang tidak mempunyai pasangan untuk tempat berbagi
dalam mendidik dan membesarkan anak akan berpengaruh dalam perkembangan
psikologis anak.
Perbedaan dari keluarga yang utuh (ayah , ibu dan anak) dengan keluarga
yang berstatus tungga (single parent), ada peran ganda yang harus diperankan oleh
orangtua tunggal, keadaan inilah yang menyebabkan permasalahan dalam
menjalankan pengasuhan pada anak ( Remaja), sosialisasi pada anak inilah yang
nantinya akan menentukan kepribadian sang anak.

2. Hasil Wawancara Ibu Single Parent

a. Bagaimana Cara Ibu dalam Mendidik Anak ?
Dalam mendidik

anak setiap orang berbeda-beda begitupun yang

dilakukan Single Parent di Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo
6
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Kabupaten Lampung Selatan. Ibu Dewi adalah salah satu orangtua tunggal di
desa Campang Tiga, usia Ibu Dewi 40 tahun, menjadi orangtua tunggal karena
bercerai, Ibu Dewi bekerja sebagai pedagang (toko sembako), jumlah anak
dewi adalah 2 orang dan anak yang menjadi tanggungan berjumlah 1 orang.
Dalam mendidik anak Ibu Dewi menyatakan menggunakan cara yang agamis
seperti dalam melaksanakan ibadah shalat anaknya dianjurkan tepat waktu,
mengaji di TPA menjadi aktifitas setiap sore harinya 7.
Adapun Ibu Enin adalah salah satu orangtua tunggal, usia 38 tahun.
Menjadi orangtua tunggal karena bercerai. Jumlah anak bu enin adalah 2
orang dan anak yang menjadi tanggungan 1 orang. Pekerjaan bu enin sebagai
tukang kredit. Bu enin sering menyuruh atau mengarahkan agar anak menuruti
pilihannya, seperti dimana anak harus belajar (sekolah), tetapi bu enin tidak
serta merta langsung menentukan pilihan saja melainkan memberikan
beberapa alasan agar bisa diterima dan dipahami oleh anaknya. Bu enin
mengatakan bahwa:
“Penting berkomunikasi dengan anak dalam segala hal dan menentukan
pilihan walaupun saya sering menentukan pilihan – pilihan yang harus
anak ikuti yang penting kita harus memeberikan alasan yang benar
bahwa pilihan yang kita berikan itu yang terbaik”8.
Sedangkan Ibu Rohani salah satu orang tua tunggal, usia 39 Tahun,
menjadi orang tua tunggal karena bercerai, bekerja sebagai guru SD dan sudah
7
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menjadi PNS. Jumlah anak nya adalah 2 orang dan jumlah anak yang menjadi
tanggungan

adalah 1 orang. Mendidik dengan cara mengarahkkan pada

kebaikan seperti mengarahkan anak pada bakatnya masing-masing, dan
perilaku yang baik9.
Lain halnya dengan Ibu Susi orang tua tunggal, usia 40 tahun menjadi
orang tua tunggal karena ditinggal mati pasangannya dan menjadi orangtua
tunggal dan tidak menikah lagi. bu berprofesi sebagai wirausahawan. Jumlah
anak bu susi adalah 2 orang dan jumlah anak yang masih menjadi
tanggungannya adalah 2 orang.Ia menyatakan bahwa menginginkan anaknya
mengerti apa yang dirasakan orang Ibunya yang berperan sealigus sebagai
seorang ayah10 .
Sementara Ibu Sulis usia 44 Tahun,menjadi orangtua tunggal karena
bercerai, bekerja sebagai guru Mts dansudah menjadi PNS. Jumlah anak nya
adalah 3 orang dan jumlah anak yang menjadi tanggungan adalah 1 orang.
Dalam mendidik anak ia mengedepankan prestasi dan kemampuan anak. Dan
jika anak memiliki prestasi ia apresiasi dengan ucapan selamat 11.
b. Adakah Peraturan yang dibuat didalam Rumah ?
Adapun peraturan yang dibuat didalam rumahpun berbeda-beda. Ibu
dewi menjawab bahwasanya didalam rumah ada peraturan-peraturannya, dan
peraturan ini dibuat dengan cara diskusi begitupun yang diterapkan oleh Ibu
9
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Sulis dan Ibu Rohani namun yang diterapkan oleh ibu Rohani ada juga
peraturan yang dibuat oleh ibu Rohani sendiri.
Sedangkan Ibu Susi juga memiliki peraturan didalam rumah untuk
anaknya, namun peraturan tersebut dibuat secara sepihak yaitu buatan Ibu
Susi sendiri tanpa melibatkan anak, begitupun yang dilakukan

ibu Enin

namun ada perbedaannya yaitu bu Enin ketika memberikan peraturan yang
dibuatnya untuk anaknya selalu ada rasionalisasi agar anak bisa menerima
peraturan tersebut.
c. Tindakan Apa yang Ibu Lakukan Jika Anak Melanggar Peraturan ?
Ibu Dewi memberikan nasihat apabila anak melanggar peraturan yang
dibuat, begitupun dengan Ibu Enin dan Ibu Rohani namun Ibu Rohani
memberi nasihat kepada anaknya yang melanggar, apabila melanggar
melebihi tiga kali maka diberi hukuman berupa mengurangi uang jajan dan
sangat dibatasi waktu bermain.
Sedangkan Ibu Susi tanpa adanya tindakan apapun atau dibiarkan
saja.Adapun yang diterapkan Ibu Sulis jika anak melanggar yaitu ditegur dan
diberi hukuman.
d. Apakah anak dibeli peluang untuk bisa mengungkapkan pendapatnya?
Pada pertanyaan ini Ibu Dewi, Ibu Enin, Ibu Rohani, Ibu Sulis dan Ibu
Susi menyatakan bahwa anaknya diberi peluang untuk berpendapat.
e. Apakah Ibu Selalu Mendiskusikan Permasalahan Kepada Anak?
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Dalam hal ini Ibu Dewi selalu melibatkan anak dalam menyelesaikan
masalah dengan bentuk diskusi ringan begitupun dengan Ibu Sulis dan Bu
Enin.Lain halnya dengan Ibu Susi dimana beliau selalu membebankan
masalah pada dirinya sendiri tanpa adanya diskusi pada anak.Sementara Ibu
Rohani jika ada suatu hal apapun yang berkaitan dengan anaknya maka
mendiskusikan pada anak.

f. Adakah keterbukaan antara Anak dan Orang Tua ?
Keterbukaan antara anak dan Ibunya semua mereka rasakan namun lain
halnya dengan anak Ibu Sulis, selain anaknya pendiam Ibu Sulis juga hampir
tidak pernah mendiskusikan permasalahan yang ada dalam keluarga.

g. Apakah Ibu Memberi Kebebasan tak beraturan pada Anak?
Pada pertanyaan ini semua Ibu Single Parent Desa Campang Tiga
Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,menyatakan bahwasanya
anak diberi kebebasan namun tetap beraturan.
h. Apakah Ibu Menganggap Anak Sebagai Orang yang sudah Dewasa ?
Ibu Susi dianggap sebagai anak yang sudah dewasa, Ibu Rohani
mengharap agar anaknya menjadi orang yang dewasa sehingga Ibunya selalu
mengawasinya seperti dalam pergaulan, controlling yang sesuai dengan
porsinya.
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i. Apakah Ibu menyerahkan sepenuhnya tentang apa saja yang hendak dilakukan
anak ?
Dalam hal ini Ibu tidak sepenuhnya memberi kelonggaran pada anaknya
untuk berbuat sesuka anaknya Kecuali jika yang diinginkan anak adalah
memiliki manfaat yang baik, maka Ibu mengizinkannya.
C. Kematangan Emosi Remaja Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan.
1. RIWAYAT ANAK
a. Nama

: M. Fikri Rosadi

TTL

: Lampung, 10 Oktober 1999

Pendidikan

: SMK

Hobby

: Musik

Cita-cita

: Musisi

Cara Menghadapi Kegagalan :Menjadikan Kegagalan sebagai pelajaran
Kelebihan

: Pandai Bermusik

Kekurangan

: Kurang Teliti

Organisasi

: Komunitas Pemusik Jalanan (KPJ)

Jabatan

: Anggota

Pertemanan yang disukai

: Humoris

Akitivitas yang disukai

: (Dirumah, Diluar rumah, Keduanya)

b. Nama

: Regiana Junistiani
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TTL

:Bandar

Lampung,

Pendidikan

: SMK

Hoby

: Membaca

Cita-cita

: Menjadi orang sukses

Cara menghadapi kegagalan

:Terus

mencoba

30

dan

Juni

1998

memperbaiki

kesalahan
Kelebihan

: kerajinan tangan

Kekurangan

: Kurang teliti, egois

Organisasi/komunitas

: Pramuka

Jabatan

: Caban

Pertemanan yang disukai

: blak-blakan, tidak munafik, seru dan se-

hobby
Riwayat masalah

: Broken Home

Aktifitas yang disukai

:(Didalam rumah, diluar rumah, keduanya)

c. Nama

: Heliyah Miftahulzannah

TTL

: Kalianda, 03 Maret 1998

Pendidikan

: SMA

Hoby

: Bernyayi

Cita-cita

: Dokter

Cara menghadapi kegagalan

:Terus mencoba tidak putus asa

Kelebihan

: kerajinan tangan

Kekurangan

: Kurang percaya diri
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Organisasi/komunitas

: Pramuka

Jabatan

: Anggota

Pertemanan yang disukai

: Tidak munafik

Riwayat masalah

: keluarga

Aktifitas yang disukai

:(Didalam rumah, diluar rumah, keduanya)

d. Nama

: David Ronaldo

TTL

:Campang Tiga, 28 Maret 2001

Pendidikan

: SMK

Hoby

: Bermain bola besar

Cita-cita

: Polisi

Cara menghadapi kegagalan

:bersabar dan menjadi lebih baik

Kelebihan

: Mengerti keadaan orang tua

Kekurangan

: Kurang ibadah

Organisasi/komunitas

:-

Jabatan

:-

Pertemanan yang disukai

: Satu pemikiran

Riwayat masalah

: ketika kehilangan seorang ayah

Aktifitas yang disukai

:(Didalam rumah, diluar rumah, keduanya)

e. Nama

: Armesya Tolani

TTL

: Tanjung Agung, 11 Maret 2000

Pendidikan

: SMA

Hoby

: Futsal
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Cita-cita

: Polisi

Cara menghadapi kegagalan

: Harus dicoba lagi

Kelebihan

:-

Kekurangan

: Kurang disiplin

Organisasi/komunitas

: Pramuka

Jabatan

: Anggota

Pertemanan yang disukai

: blak-blakan, tidak munafik, seru dan sehobby

Riwayat masalah

:-

Aktifitas yang disukai

:(Didalam rumah, diluar rumah, keduanya)

2. Hasil Wawancara Terhadap Anak12
a. Bagaimana perkembangan kemandirian anda ?
Adapun perkembangan kemandirian yang dinyatakan oleh
Regiana, Mitha dan Fikri yaitu berkembang dengan baik seperti dalam hal
membantu orang tua. Sedangkan David dan Armesya dalam segi
kemandirian masih sangat bergantung pada orangtua.
b. Apakah anda mampu menerima kenyataan setelah di tinggal ayah?
Mitha

belum

sepenuhnya

menerima

kenyataan

dengan

sepeninggal ayah. Regiana awalnya ndak trima namun lambat laun dapat
menerima berbeda dengan David merasa terpukul saat ditinggal ayahnya
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namun karena dituntut dengan keadaan maka lambat laun

ia dapat

menerima kenyataan tersebut. Adapun Armeysya awalnya merasa sedih
saat kehilangan ayahnya namun dengan bimbingan ibunya lambat laun ia
mampu menerima kenyataan yang ada.

Fikri belum bisa menerima

kenyataan bahwa keluarganya broken home namun lambat laun ia merasa
harus menghadapi apa yang menjadi takdirnya.
c. Bagaimana adaptasi anda dalam keluarga dan lingkungan sekitar?
Adaptasi Mitha sulit karena sering banyak cibiran dari keluarga dan
oranglain. Regiana sedih namun tetap bisa beradaptasi dengan keluarga,
sedihnya tidak bisa kumpul dengan keluarga. David mampu beradaptasi
dalam keluarganya namun kurang dilingkungan sekitar dan ia cenderung
melakukan apapun sendiri. Adapun Armesya lebih dewasa ketika
ditinggal oleh ayahnya sehingga ibunya menganggap seperti peran
suaminya. Dan ia pandai beradaptasi dengan keluarga dan lingkungan
sekitar. Sedangkan fikri terasa biasa saja baik dalam keluarga maupun
lingkungan sekitar.
d. Bagaimana respon anda dalam menghadapi suatu permasalahan?
Regiana merasa sedih jika Ibu sedih begitupun jika ibu merasa
bahagia ia respon dengan kebahagiaan. Begitupun dengan David yang
cenderung pendiam namun apabila ibu sedang sedih ia sering mendekati
Ibunya. Lainhalnya dengan Armesya orangnya sangat peka dalam
merespon dan memperhatikan ibunya bahkan saat ibunya menangis
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dimalam hari ia tau dan berusaha menenangkan ibunya. Respon fikri
sangat peduli terhadap ibunya
e. Apakah anda memiliki rasa empati?
Berdasarkan hasil wawancara semua anak memiliki rasa empati
terhadap ibunya.
f. Bagaimana Kapasitas keseimbangan dalam hidup?
Dalam hal keseimbangan Mitha menyatakan kurang dan lebih
banyak berinterksi dirumah daripada diluar karena ia merasa nyaman
dirumah, begitupun dengan Regiana dan David. Sedangkan Armesya
menyatakan lebih banyak beraktifitas dirumah dan diluar rumah begitupun
dengan Fikri.
g. Apakah anda mampu menguasai amarah ?
Mitha belum bisa mengontrol amarahnya dan cenderung egois,
Regiana bisa mengontrol amarahnya ketika menghadapi masalahnya.
David mampu menahan emosinya bahkan saat ibunya sedang marah, Ia
berusaha memahami ibunya. Armesya mampu mengontrol amarahnya
dalam menghadapi masalahnya ia bisa menahannya begitupun dengan
Fikri. 13
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