
BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Pustaka  

1. Tinjauan tentag Pola Asuh 

a. Pengertian Pola Asuh 

Pengasuhan (parenting) memerlukan sejumlah kemampuan 

interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar, 

namun sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. 

Kebanyakan orang tua mempelajari praktik pengasuhan dari orang 

tua mereka sendiri. Sebagian praktik tersebut mereka terima, 

namun sebagian lagi mereka tinggalkan. Suami dan istri mungkin 

saja membawa pandangan yang berbeda mengenai pengasuhan 

anak ke dalam pernikahan (Santrock, 2007: 163). 

Dalam penelitian ini, pola asuh merupakan suatu cara yang 

digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap 

anak. Cara-cara tersebut meliputi cara mengasuh, memimpin, 

membina, mengarahkan, dan membimbing anak. Pola ini tentu saja 

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, karena 

setiap keluarga mempunyai pola asuh sendiri-sendiri. 

b. Macam-macam Pola Asuh 

Pola asuh yang digunakan oleh orang tua tentu saja 

bermacam-macam. Berdasarkan penelitian dari Fels Reseach 

Institute, pola asuh orang tua dibedakan menjadi tiga pola, yaitu: 



1) Pola menerima-menolak, pola ini didasarkan atas taraf 

kemesraan orang tua terhadap anak. 

2) Pola memiliki-melepaskan, pola ini didasarkan atas dasar sikap 

protektif orang tua terhadap anak. Pola ini bergerak dari sikap 

orang tua yang overprotektif dan memiliki anak sampai kepada 

sikap mengabaikan anak sama sekali. 

3) Sikap demokrasi-otokrasi, pola ini didasarkan atas taraf 

partisipasi anak dalam menentukan kegiatan-kegiatan dalam 

keluarga. Pola otokrasi berarti orang tua bertindak sebagai 

diktaktor terhadap anak. Sedangkan dalam pola demokrasi, 

sampai batas-batas tertentu, anak data berpartisipasi dalam 

keputusan-keputusan keluarga (Ahmadi, 2004: 180). 

Menurut Syamsu Yusuf dalam bukunya yang berjudul 

Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja terdapat beberapa pola 

sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang maing-masing 

mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian anak. Pola-

pola tersebut dapat disimak pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Tipe Pola Asuh 

POLA 
PERLAKUAN 
ORANG TUA 

PERILAKU ORANG 
TUA 

PROFIL TINGKAH LAKU 
ANAK 

Overprotection 
(terlalu 
melindungi) 

1. Kontak yang 
berlebihan dengan 
anak 

2. Perawatan/pemberian 
bantuan kepada anak 

1. Perasaan tidak aman. 
2. Agresif dan dengki 
3. Mudah merasa gugup. 
4. Melarikan diri dari 

kenyataan. 



yang terus-menerus, 
meskipun anak sudah 
mampu merawat 
dirinya sendiri 

3. Mengawasi kegiatan 
anak secara 
berlebihan 

4. Memecahkan masalah 
anak 

5. Sangat tergantung. 
6. Ingin menjadi pusat 

perhatian. 
7. Bersikap menyerah. 
8. Kurang mampu 

mengendalikan emosi. 
9. Menolak tanggung 

jawab. 
10. Kurang percaya diri. 
11. Mudah terpengaruh 
12. Peka terhadap kritik 
13. Egois 
14. Suka bertengkar 
15. Pembuat onar 
16. Sulit dalam bergaul 
17. Mengalami “homesick” 

Permissiveness 
(Pembolehan) 

1. Memberikan 
kebebasan untuk 
berpikir atau berusaha 

2. Menerima 
gagasan/pendapat 

3. Membuat anak 
merasa diterima dan 
merasa kuat 

4. Toleran dan 
memahami 
kelemahan anak 

5. Cenderung lebih suka 
memberi yang 
diminta anak daripada 
menerima 

1. Pandai mencari jalan 
keluar 

2. Dapat berkerjasama 
3. Percaya diri 
4. Penuntut dan tidak 

sabaran 
 

Rejection 
(Penolakan) 

1. Bersikap merasa 
bodoh 

2. Bersikap kaku 
3. Kurang 

mempedulikan 
kesejahteraan anak 

4. Menampilkan sikap 
permusuhan atau 
dominasi terhadap 
anak 

1. Agresif (mudah marah, 
gelisah, tidak patuh/keras 
kepala, suka bertengkar, 
dan nakal) 

2. Submissive (kurag dapat 
mengerjakan tugas, 
pemalu, suka 
mengasingkan diri, 
mudah tersinggung dan 
penakut) 

3. Sulit bergaul 
4. Pendiam 
5. Sadis 

Acceptance 1. Memberikan 
perhatian dan cinta 

1. Mau bekerjasama  
2. Bersahabat 



(Penerimaan) kasih yang tulus 
kepada anak 

2. Menempatkan anak 
dalam posisi yag 
penting di dalam 
rumah 

3. Mengembagkan 
hubungan yang 
hangat dengan anak 

4. Bersikap respek 
terhadap anak 

5. Mendorong anak 
untuk menyatakan 
perasaan atau 
pendapatnya 

6. Berkomunikasi 
dengan anak secara 
terbuka dan mau 
mendengarkan 
masalahnya 

3. Loyal 
4. Emosinya stabil 
5. Ceria dan bersikap 

optimis 
6. Mau menerima 

tanggungjawab 
7. Jujur 
8. Dapat dipercaya 
9. Memiliki perencanaan 

yang jelas untuk 
mencapai masa depan 

10. Bersikap realistik 
(memahami kekuatan 
dan kelemahan dirinya 
secara objektif) 

Domination 
(Dominasi) 

Mendominasi anak 1. Bersikap sopan dan 
sangat berhati-hati 

2. Pemalu, penurut, interior 
dan mudah bingung 

3. Tidak dapat bekerjasama 
Submission 
(Penyerahan) 

1. Senantiasa 
memberikan sesuatu 
yang diminta anak 

2. Membiarkan anak 
berperilaku semaunya 
di rumah 

1. Tidak patuh 
2. Tidak bertanggungjawab 
3. Agresif dan teledor/lalai 
4. Bersikap otoriter 
5. Terlalu percaya diri 

Punitiveness/ 
Overdiscipline 
(Terlalu 
disiplin) 

1. Mudah memberikan 
hukuman 

2. Menanamkan 
kedisplinan secara 
khas 

1. Implusif 
2. Tidak dapat mengambil 

keputusan 
3. Nakal 
4. Sikap bermusuhan atau 

agresif 
Sumber: Yusuf, 2007: 48-50 

Dari ketujuh sikap atau perlakuan orang tua itu, sikap 

“acceptance” merupakan yang baik untuk dimiliki atau 

dikembangkan oleh orang tua.Sikap seperti itu telah memberikan 



kontribusi kepada pengembangan kepribadian anak yang sehat 

(Yusuf, 2007: 48-50). 

Pola asuh orang tua yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini meliputi pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi, dan pola asuh 

permisif. 

1) Pola Asuh Otoriter 

Otoriter itu sendiri berarti sewenang-wenang. Pola asuh 

otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, 

keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai 

aturan yang saklek harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa 

mau tahu perasaan sang anak (Godam, 2008).  

Pola asuh ini adalah pola asuh yang sangat keras. Orang 

tua tidak takut untuk meghukum anaknya baik secara mental 

maupun fisik ketika anak tidak melakukan apa yang 

diperintahkan. Sisi baik dari pola asuh ini adalah bahwa sikap 

orang tua yang otoriter menunjang perkembangan kemandirian 

dan tanggung jawab sosial. Anak akan menjadi sopan, patuh, 

rajin, tetapi kurang bebas dan kurang percaya diri. 

2) Pola Asuh Demokrasi 

Pola asuh demokrasi adalah jenis pola asuh dimana 

anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, 

gagasan, maupun keinginannya. Jadi anak dapat berpartisipasi 

dalam penentuan keputusan-keputusan di keluarga dengan 



batas-batas tertentu. Pola asuh demokrasi ini ditandai dengan 

adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Mereka 

membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi 

kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan 

keinginannya. Jadi dalam pola asuh ini terdapat komunikasi 

yang baik antara orang tua dan anak. 

Anak yang dibesarkan di keluarga yang mempunyai 

pola asuh demokrasi, perkembangan anak akan lebih luwes 

dan anak dapat menerima kekuasaan secara rasional (Ahmadi, 

2004: 180). Adapun ciri-ciri pola asuh demokrasi adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan peraturan dan disiplin dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan 

yang dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh anak 

b) Memberikan pengarahan tentang perbuatan baik yang 

perlu dipertahankan dan yang tidak baik agar di 

tinggalkan 

c) Memberikan bimbingan dengan penuh pengertian 

d) Dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga 

e) Dapat menciptakan suasana komunikatif antara orang tua 

dan anak serta sesama keluarga (Idris, 1992: 88). 

 

 



3) Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak 

yang cuek terhadap anak (Godam, 2008). Jadi apa pun yang 

akan dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, 

bandel, melakukan banyak kegiatan yang negatif, pergaulan 

bebas negatif, matrialistis, dan sebagainya. Pola asuh orang tua 

permisif bersikap terlalu lunak, memberi kebebasaan terhadap 

anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh 

mereka. Biasanya pola pengasuhan anak seperti ini diakibatkan 

oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan 

atau urusan lain yang akhirnya lupa untuk mendidik dan 

mengasuh anak dengan baik. Anak hanya diberi materi dan 

harta saja dan terserah anak itu mau tumbuh dan berkembang 

seperti apa. 

2. Tinjauan tentang Keluarga  

a. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Masyarakat 

terbentuk karena adanya beberapa keluarga yang tinggal dalam 

suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya keluarga terdiri dari ayah, 

ibu, dan anak. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

keluarga diartikan sebagai orang-orang yang menghuni rumah, seisi 

rumah terdiri atas bapak beserta ibu dan anak-anaknya (Fajri, 2000: 

445).  



Keluarga sebagai sebuah institusi adalah merupakan pola-

pola tingkah laku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi untuk 

melahirkan (menurunkan keturunan dan berfungsi sebagai 

kelengkaan masyarakat di dalam membentuk warga yang 

mencerminkan identitas setempat) (Leibo, 1994: 52). Horton 

mengemukakan bahwa keluarga adalah suatu kelompok 

kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan 

kebutuhan manusiawi tertentu lainnya. Keluarga merupakan 

kelompok yang ditandai dengan adanya ciri saling kenal mengenal 

sesama anggota, serta kerja sama yang erat dan bersifat pribadi 

(Leibo, 1994: 54). 

Menurut Khairudin keluarga merupakan suatu kelompok 

dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, 

ikatan darah atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, 

berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, dan menimbulkan 

peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan 

putri, saudara laki-laki dan perempuan dan merupakan pemelihara 

kebudayaan bersama (Khairudin, 1997: 7). 

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa keluarga meruakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat 

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta hubungan sosial yang 

terjalin sangat erat didasarkan atas ikatan darah, perkawinan yang 

sah menurut agama dan Negara. 



Dalam sebuah keluarga anak mempunyai hak dan 

kewajiban. Terpenuhinya hak anak dalam keluarga akan membuat 

anak merasa nyaman berada di dalam rumah. Hak anak yang 

tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak meliputi: 

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, seta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan 

status kewarganegaraan. 

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 

berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan da 

usianya dalam bimbingan orang tua. 

4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, 

dan sosial. 

5. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan 

waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, 

berekreasi dan berkreasi sesuai dengan, minat, bakat, dan 

tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Undang-

undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Beserta 

Penjelasannya, 2002: 4). 



Keluarga ibarat sebuah kapal, yang tentu saja mempunyai 

juru kemudi. Juru kemudi dalam sebuah keluarga adalah ayah dan 

ibu atau yang bisa disebut orang tua. Sebagai orang tua yang baik, 

orang tua hendaknya mempunyai ciri yang dapat terwujud dalam 

kehidupan sehari-hari antara lain: 

1) Orang tua seharusnya bersikap tindak logis. Maksudnya 

disini adalah bahwa orang tua harus dapat membuktikan apa 

atau mana yang salah dan mana yang benar. Tentu saja harus 

diaplikasikan atau dicontohkan kepada anak. 

2) Orang tua seharusnya bertindak etis. Maksudnya disini 

bahwa dalam mendidik anak seharusnya orang tua 

mempunyai patokan tertentu sehingga tidak asal dalam 

mendidik dan memelihara anak. Misalnya saja patokan 

mengenai agama. Di beberapa keluarga, agama menjadi 

patokan utama dalam mendidik anak. 

3) Orang tua seharusnya bersikap tindak estetis. Maksunya 

bahwa seharusnya orang tua dapat hidup enak tanpa harus 

menimbulkan ketidakenakan terhadap pihak lain (Soekanto, 

1990: 7). 

b. Ciri-ciri Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu agen sosialisasi yang 

mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut yang 

membedakan keluarga dengan agen sosialisasi lainnya. Ciri-ciri 



yang menonjol dari sebuah keluarga menurut Mac Iver dan Page 

antara lain: 

1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan 

2) Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang 

berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja 

dibentuk atau dipelihara 

3) Suatu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan 

4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-

anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus 

terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan 

dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan 

membesarkan anak. 

5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga 

walau bagaimanapun tidak mungkin terpisah terhadap 

kelompok keluarga (Khairudin, 1997: 7). 

Jadi, keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan 

dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, 

adopsi. Di dalam keluarga terdapat interaksi satu sama lainnya 

yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah 

dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan. Semua 

anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-

sendiri untuk mencapai tujuan bersama. 

c. Fungsi Keluarga 



Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam 

masyarakat, keluarga mempunyai fungsi yang penting khususnya 

bagi para anggotanya. Fungsi yang mendasar dari sebuah keluarga 

adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan 

mengembangkan hubungan yang baik di antara anggotanya. Secara 

psikososiologis keluarga mempunyai fungsi sebagai: 

1) Pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya 

dan sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis, 

2) Sumber kasih sayang dan perhatian, 

3) Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar 

menjadi anggota masyarakat yang baik, 

4) Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara 

sisal dianggap tepat serta pembentuk anak dalam 

memecahkan maslah yang dihadapinya dalam rangka 

menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan, 

5) Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, 

verbal, dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri, 

stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk 

mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat, 

6) Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, 

7) Sumber persahabatan/teman bermain bagi anak sampai cukup 

usia untuk mendapatkan teman di luar rumah, atau apabila 



persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan (Yusuf, 

2007: 38-39). 

Keluarga yang merupakan lembaga yang khas, menjadikan 

fungsi keluarga tidak dapat digantikan oleh lembaga sosial lainnya. 

Secara sosiologis, keluarga mempunyai beberapa fungsi dan 

diantaranya adalah: 

1) Fungsi Biologis 

Keluarga merupakan pranata sosial yang mempunyai 

legalitas, kesempatan dan kemudahan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis anggotanya. Kebutuhan biologis itu 

mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kebutuhan 

seksual suami istri, dan pengembangan keturunan. 

2) Fungsi Ekonomis 

Keluarga dalam hal ini adalah ayah, wajib untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi anggota keluarga lainnya seperti istri dan 

anak. 

3) Fungsi Pendidikan 

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak dalam 

mengenal pendidikan. Pendidikan awal yang di kenalkan 

adalah mengenai pendidikan nilai, agama, norma, dan 

keterampilan. 

 

 



4) Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan faktor penentu kualitas generasi masa 

depan. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama 

(sosialisasi primer).Sosialisasi awal inilah yang menentukan 

kualitas anak. Karena dalam sosialisasi awal inilah anak 

belajar nilai-nilai yang penting bagi kehidupannya. 

5) Fungsi Perlindungan 

Keluarga juga merupakan tempat berlindung bagi anggota 

keluarga yang lainnya. Keluarga pasti akan tercipta 

kenyamanan-kenyamanaan yang tidak ditemukan di tempat 

lain. 

6) Fungsi Rekreatif 

Untuk melaksanakan fungsi ini, dalam keluarga perlu 

diciptakan kondisi dan situasi senyaman mungkin, penuh 

dengan keceriaan dan kehangatan. Dengan kondisi ini akan 

membuat keadaan di keluarga menjadi menyenangkan. 

Kebersamaan dan komunikasi yang baik akan mendukung 

pelaksanaan fungsi ini.  

7) Fungsi Agama 

Keluarga merupakan tempat bagi anak untuk mengenal 

pendidikan agama. Agama merupakan pegangan yang kuat, 

karena dengan adanya agama anak akan mengerti mana yang 

benar dan mana yang salah. Jadi adanya agama dapat 



dijadikan pedoman hidup bagi anggota keluarga, sehingga 

keluarga dapat hidup dengan benar (Yusuf, 2007: 39-41). 

 

3. Tinjauan tentang Keluarga Broken Home 

a. Pengertian Keluarga Broken Home 

Istilah “broken home” digunakan untuk menggambarkan 

keluarga yang berantakan akibat orang tua kita tidak lagi peduli 

dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Namun, broken 

home bisa juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak 

harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, 

dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang 

menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada penceraian.  

Broken home dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam 

sebuah keluarga. Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan 

pengujian umum karena semua orang mungkin saja terkena salah 

satu dari berbagai jenisnya, dan karena pengalaman itu biasanya 

dramatis, menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian 

pribadi yang dramatis. Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan 

sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya 

struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal 

menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya (Goode, 2007: 

184). 



Menurut definisi di atas maka macam utama kekecauan 

keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap. 

Data dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran 

lainnya dalam keluarga, karena sang “ayah-suami” tidak ada 

karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang 

ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. 

b. Pembatalan, perpisahan, penceraian, dan meninggalkan. 

Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau 

kedua pasanga itu memutuskan untuk saling meninggalkan dan 

dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya. 

c. Keluarga selaput kosong. Di sini aggota-anggota keluarga tetap 

tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama 

satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan 

dukungan emosional satu kepada yang lain. 

d. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak 

diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau 

istri telah meninggal, dipenjarakan atau terpisah dari keluarga 

karena peperangan, depresi atau malapetaka yang lain.  

e. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka 

dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, 

emosional atau badaniah yang parah. Penyakit yang parah dan 



terus menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam 

menjalankan pera utama (Goode, 2007: 185). 

Kecenderungan yang paling kuat untuk mendukung 

terjadinya broken home jika perkawinan itu terjadi pada usia yang 

muda yaitu 15 sampai 19 tahun, tidak disetujuinya perkawinan itu 

oleh sanak keluarga dan teman-teman, perbedaan antara suami dan 

istri sehubungan dengan kewajiban peran mereka semua (Goode, 

2007: 194).  

Rumah tangga yang pecah karena penceraian dapat lebih 

merusak anak dan hubungan keluarga ketimbang rumah tangga 

yang pecah karena kematian. Terdapat dua alasan untuk hal ini. 

Pertama, periode penyesuaian terhadap penceraian lebih lama dan 

sulit bagi anak daripada periode penyesuaian yang menyertai 

kematian orang tua. Hozman dan Froiland berpendapat bahwa 

kebanyakan anak melalui lima tahap dalam penyesuaian ini: 

penolakan terhadap penceraian, kemarahan yang ditujukan pada 

mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, tawar-menawar dalam 

usaha mempersatukan orang tua, depresi, dan penerimaan 

penceraian. Kedua, perpisahan yang disebabkan penceraian itu 

serius sebab mereka cenderung membuat anak berbeda dalam mata 

kelompok teman sebaya, jika anak ditanya dimana orang tuanya 

atau mengapa mereka mempunyai orang tua baru sebagai pengganti 

orang tua yang tidak ada, mereka menjadi serba salah dan merasa 



malu. Selain itu mereka akan merasa bersalah jika mereka lebih 

suka tinggal dengan orang tua yang tidak ada daripada tinggal 

dengan orang tua yang mengasuh mereka (Hurlock, 1993: 216). 

Tingkat penceraian setiap hari semakin meningkat, hal ini 

bisa diakibatkan dari masalah internal dan eksternal dari kedua 

belah pihak. Penceraian adalah keputusan yang disepakati bersama 

demi kebaikan dari kedua belah pihak, tanpa melihat bahwa yang 

akan menjadi korban dari sebuah penceraian adalah anak mereka. 

Kesepakatan yang mereka ambil menimbulkan efek yang sangat 

fatal bagi psikologis anak tersebut.  

Pengaruh rumah tangga yang pecah pada hubungan 

keluarga bergantung pada banyak fakta, yang paling penting 

diantaranya ialah penyebab perpecahan tersebut bila hal itu terjadi, 

dan apakah sifatnya sementara atau tetap. Apabila kehancuran 

rumah tangga disebabkan kematian maka anak akan menyadari 

bahwa orang tua tidak bisa pernah kembali, mereka akan bersedih 

hati dan mengalihkan kasih sayang mereka pada orang tua yang 

masih ada dengan harapan memperoleh kembali rasa aman 

sebelumnya. Seandainya orang tua yang masih ada tenggelam 

dalam kesedihan dan masalah praktis yang ditimbulkan rumah 

tangga yang tidak lengkap lagi, maka anak akan merasa ditolak dan 

tidak diinginkan. Hal ini akan menimbulkan ketidaksenangan yang 

sangat membahayakan hubungan keluarga (Hurlock, 1993: 216). 



Perpisahan yang sementara menimbulkan situasi yang 

menegangkan bagi anak dan orang tua serta mengakibatkan 

memburuknya hubungan keluarga. Keluarga harus menyesuaikan 

dengan perpisahan itu dan kemudian harus menyesuaikan kembali 

apabila berhasil berkumpul kembali. Perpisahan sementara dengan 

ibu menghilangkan sumber asuhan stabil bagi anak itu dan 

berbahayanya bagi anak laki-laki dan perempuan. Telah dilaporkan 

bahwa pada anak yang lebih tua, perpisahan sementara dengan 

ayah berpengaruh buruk bagi anak laki-laki daripada anak 

perempuan (Hurlock, 1993: 216). 

Kondisi keluarga broken home yang mengalami perceraian 

dapat menyebabkan anak mengalami tekanan jiwa, pola perilaku 

anak kurang tertata dengan baik, emosi tidak terkontrol, dan lebih 

senang menyendiri. Salah satu dampak yang menonjol akibat 

broken home yaitu anak mempunyai kepribadian yang 

menyimpang. Hal itu mengakibatkan anak sulit untuk bersosialisasi 

dalam memilih teman di dalam masyarakat. 

 

4. Tinjauan tentang Perkembangan Anak 

a. Pengertian perkembagan anak 

Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak 

pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Kebanyakan 

perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun juga melibatkan 



penuaan. Perkembangan meliputi tiga aspek, yaitu fisik, mental-

psikologi, dan sosial. Perkembangan fisik dapat dilihat melalui 

pertumbuhan tulang, otot-otot, sistem syaraf serta organ-organ 

tubuh. Perkembangan mental psikologis mencakup pertumbuhan 

mental yang berkesinambungan yang dapat dilihat melalui 

peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah, serta 

kemampuan untuk menghasilkan ide-ide. Pertumbuhan 

kemampuan sosial juga bersifat berkesinambungan sampai 

seseorang mampu beradaptasi dengan lingkungan, atau mampu 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta tuntutan lingkungan 

sosial di sekitarnya (Santrock, 2011: 17).  

Pola perkembangan manusia tercipta dari gabungan beberapa 

proses, yaitu biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Proses biologi 

menghasilkan perubahan pada tubuh seseorang. Gen yang diwarisi 

dari orang tua, perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat 

badan, kemampuan gerak, serta perubahan hormon pada masa 

pubertas adalah peran dari proses biologis dalam perkembangan. 

Proses kognitif mengacu pada perubahan dalam pemikiran, 

kecerdasan, dan bahasa. Kemampuan memperhatikan pergerakan 

yang terjadi di atas buaian, menyusun kalimat yang terdiri atas dua 

kata, menghafal puisi, menyelesaikan soal matematika, dan 

mengembangkan rasanya menjadi bintang film termasuk dalam 

proses kognitif. Proses sosio-emosional meliputi perubahan-



perubahan dalam hubungan seseorang dengan orag lain, perubahan 

emi dan perubahan kepribadian. Bayi yang tersenyum untuk 

membalas sentuhan ibunya, seorang anak yang menyerang teman 

bermainnya, perkembangan bentuk asertif lainnya, dan 

kegembiraan seoraang remaja pada pesta dansa termasuk dalam 

proses sosio-emosional (Santrock, 2011: 20-21). 

Tempat penelitian yang dilakukan termasuk sebuah desa yang 

sebagian warganya mengalami broken home yaitu di Desa 

Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sehingga 

dalam perkembangan anak mengalami banyak hambatan. Pada 

dasarnya dalam kehidupan anak mengalami tahap perkembagan, 

mulai dari masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa 

kanak-kanak menengah dan akhir, masa remaja. Ketika anak 

berada dalam kondisi keluarga broken home akan mengalami 

banyak gagguan, seperti kesulitan dalam masalah bersosialisasi, 

sehingga kepribadian anak tersebut menjadi tidak sempurna. Dari 

kepribadian anak yang tidak sempurna tersebut mengakibatkan 

perilaku anak tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di 

masyarakat. 

Keluarga merupakan agen sosialisasi yang utama dalam 

perkembangan anak. Apabila kondisi keluarganya sudah pecah 

maka tahap perkembangan anak tidak akan bisa sempurna. 

Perhatian da pemberian kasih sayang kepada anak sangat kurang 



dan pengenalan nilai dan norma dari masa bayi ke masa remaja 

akan terhambat tidak bisa seperti keluarga yang masih harmonis. 

b. Periode Perkembangan 

Untuk keperluan pemahaman dan pengorganisasian, 

perkembangan seorang anak biasanya digambarkan dengan 

periode, dengan batasan usia tertentu. Pengelompokkan periode 

yang paling umum dipakai menggambarkan perkembangan anak 

dalam urutan berikut ini: 

1. Masa prenatal adalah masa sejak pertumbuhan sampai 

kelahiran, kurang lebih selama sembilan bulan. Selama masa 

menakjubkan ini, satu sel tunggal bertumbuh menjadi sebuah 

organisme, lengkap dengan otak dan kemampuan perilaku. 

2. Masa bayi adalah masa perkembangan yang berlangsung 

sejak masa kelahiran sampai sekitar usia 18-24 bulan. Bayi 

adalah masa ketergantungan tingkat tinggi pada orang 

dewasa. Berbagai aktivitas psikologis dimulai dari 

kemampuan berbicara, kemampuan mengoordinasikan indera 

dan tindakan fisik, kemampuan berfikir dalam simbol, serta 

kemampuan meniru dan belajar dari orang lain. 

3. Masa kanak-kanak awal adalah masa perkembagan sejak 

berakhirnya masa bayi sampai usia sekitar 5 atau 6 tahun, 

terkadang masa ini disebut sebagai masa prasekolah. Selama 

masa ini, anak kecil belajar menjadi lebih madiri dan 



merawat diri sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan 

bersekolah (mengikuti instruksi, mengenali huruf), serta 

menghabiskan banyak waktu untuk bermain dan bersama 

dengan teman sebaya. Masa ini biasanya ditandai dengan 

masuknya anak ke kelas satu. 

4. Masa kanak-kanak menengah dan akhir adalah masa 

perkembangan pada usia 6-11 tahun. Terkadang periode ini 

disebut juga dengan masa sekolah dasar. Anak menguasai 

keterampilan dasar membaca, menulis, serta aritmatika, dan 

secara formal berhadapan langsung dengan dunia yang lebih 

besar lengkap dengan budayanya. Prestasi adalah tema 

sentral dalam dunia mereka dan kontrol diri meningkat. 

5. Masa remaja adalah masa perkembangan yang merupakan 

transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, dimulai 

pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. 

Masa remaja dimulai dengan perubahaan fisik yang cepat, 

pertambahan tinggi dan berat badan yang dramatis, 

perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik 

seksual seperti membesarnya payudara, pertumbuhan bulu 

pubes dan wajah, serta perubahan suara yang menjadi 

semakin berat. Tuntutan akaan kebebasan dan identitas 

adalah sifat utama dari periode ini. Lebih banyak waktu yang 



dihabiskan di luar keluarga. Pemikiran menjadi lebih abstrak, 

idealis, dan logis (Santrock, 2011: 22). 

 

5. Teori struktural fungsional 

Teori stratifikasi fungsional seperti diungkapkan Kingsley 

Davis dan Wilbert Moore (1945) mungkin merupakan sebuah karya 

paling terkenal dalam teori fungsionalisme struktural. Davis dan 

Moore menjelaskan bahwa mereka menganggap stratifikasi sosial 

sebagai fenomena universal dan penting. Mereka menyatakan bahwa 

tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa 

kelas. Menurut pandangan mereka, stratifikasi adalah keharusan 

fungsional semua masyarakat memerlukan sistem seperti dan 

keperluan ini menyebabkan adanya sistem stratifikasi (Ritzer dan 

Goodman, 2010: 118). 

Menurut Talcott Parsons fungsionalisme struktural akan 

dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem “tindakan”, 

terkenal dengan skema AGIL. AGIL adalah kumpulan kegiatan yang 

ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan 

sistem. Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan 

semua sistem, yaitu: 

1. Adaption (Adaptasi) adalah sebuah sistem harus 

menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus 



menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan 

lingkungan itu dengan kebutuhannya.  

2. Goal Attainment (Pencapaian tujuan) adalah sebuah sistem 

harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 

3. Integration (Integrasi) adalah sebuah sistem harus mengatur 

antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. 

Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi 

penting lainnya. 

4. Latency (Pemeliharaan pola) adalah sebuah sistem harus 

melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 

individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan 

menopang motivasi (Ritzer dan Goodman, 2010: 121). 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha untuk 

menganalisis pola asuh keluarga broken home dalam proses 

perkembangan anak dengan teori fungsionalisme struktural. 

Keluarga bersifat multifungsional yang mempunyai fungsi 

pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, 

perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-anggota keluarganya. 

Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang anak mendapatkan 

didikan dan bimbingan.Keluarga juga termasuk lingkungan yang 

utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam 

rumah, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh 

anak adalah dalam keluarga. Anggota keluarga satu dengan 



anggota keluarga yang lain saling berhubungan. Pada umumnya 

keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana masing-masing 

anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling 

mendukung, saling membutuhkan dan semua harus 

mengembangkan hubungan antaranggota keluarga. 

Sebuah keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan 

dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota-anggota 

keluarga. Misalnya, Ayah sebagai kepala rumah tangga 

mempunyai fungsional terhadap istri dan anak. Bagi keluarga pada 

umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggungjawab utama 

dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, 

meskipun anggota keluarga lainnya juga bekerja. Apabila seorang 

ayah tidak menjalankan peranan dan tanggungjawabnya sebagai 

pencari nafkah utama dalam keluarganya, maka akan mengganggu 

sistem yang ada dalam keluarga dan membuat ekonomi keluarga 

mengalami pergeseran. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian berjudul “Pola Pengasuhan Single Parent dan Dampaknya 

Bagi Sosialisasi Anak di Desa Jampirejo, Kabupaten Temanggung” 

oleh Ratna Handayani yang dilakukan pada tahun 2010. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa ada pola yang berubah ketika kondisi 



keluarga berubah. Faktor ekonomi berpengaruh terhadap pola asuh, 

karena single parent mencari nafkah sendiri dan ini tentu saja menyita 

waktu single parent. Hal ini membuat anak ikut berpartisipasi dalam 

faktor ekonomi dan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga adalah 

pola dialogis. Pola ini anak dibiasakan berkomunikasi dengan single 

parent termasuk mengenai masalah yang tengah dihadapi oleh anak. 

Dampak dari pola asuh ini adalah anak menjadi mandiri karena anak 

telah dibiasakanuntuk menerima konsekuensi logis dari setiap 

perilakunya. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji mengenai pola 

asuh anak. Keduanya mengkaji tentang keluarga yang pecah, keluarga 

yang sudah tidah harmonis lagi. Adapun perbedaan kedua penelitian 

yang dilakukan oleh Ratna Handayani spesifik pada dampaknya bagi 

sosialisasi anak, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

mengkaji tentang proses perkembangan anak. 

2. Penelitian berjudul “Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam 

Keluarga Pada Bidang Pendidikan Di Dusun Pandanan, Desa 

Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten” oleh Ester 

Alfiana N pada tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pola 

asuh yang diterapkan keluarga yang orang tua bekerja dalam bidang 

pendidikan di Dukuh Pandanan, Desa Pandanan, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Klaten adalah perpaduan antara otoriter dan 

demokratis. Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya peraturan-



peraturan mutlak dari orang tua yang tidak bisa dibantah oleh anak 

khususnya dalam pemilihan sekolah untuk anak usia 6-12 tahun. Pola 

asuh demokratis diterapkan pada anak usia 12-15 tahun ditandai 

dengan diberikannya kesempatan kepada anak untuk memilih apa yang 

menjadi keinginannya dalam hal ini memilih sekolah yang diinginkan. 

Orang tua menggunakan waktu selama di rumah untuk memperhatikan 

segala kebutuhan anak mulai dari jam belajar, waktu berkumpul dan 

fasilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh orang tua 

kepada anak. Adapun perbadaan penelitian ini terletak pada kajian 

penelitiannya, Ester Alfiana N meneliti tentang upaya yang dilakukan 

oleh orang tuanya dalam bidang pendidikan, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang upaya orang tua 

dalam proses perkembagan anak. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu konsep atau kerangka 

pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan 

dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih 

dahulu. 

Pengaruh dari adanya keluarga broken home ternyata tidak dapat 

ditinggalkan begitu saja, berbagai permasalahan negatif yang 



melatarbelakangi masalah tersebut terjadi di dalam sebuah keluarga. Peran 

orang tua dalam mendampingi perkembangan anak sangatlah diperlukan 

untuk membentuk anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Jika anak 

mempunyai kepribadian yang baik akan menjadi sebuah kebanggaan orang 

tua tersendiri. Orang tua dan keluarga merupakan hal yang paling penting 

serta mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak. 

Perkembangan anak dimulai dari masa bayi hingga masa remaja 

tidak bisa direncanakan. Semua mempunyai proses yang berbeda-beda 

antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Dalam sebuah keluarga 

tentu saja orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan, baik 

itu pendidikan agama, moral, dan tata krama dalam berperilaku.Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang khas.Pendidikan pertama yang 

diperoleh oleh seorang anak adalah di dalam keluarga.Pendidikan tersebut 

yang dapat membantu anak bisa berkembang dengan baik. Selain 

pendidikan orang tua juga mengajarkan anaknya tentang nilai dan norma 

sosial. Nilai dan norma sosial tersebut digunakan untuk mengatur 

hubungan yang terjalin di dalam sebuah keluarga dan masyarakat. 

Kebanyakan anak korban keluarga broken home mempunyai kepribadian 

yang menyimpang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dan 

kasih sayang dari kedua orang tuanya. Pola asuh keluarga broken home 

dengan pola asuh keluarga yang harmonis sangatlah berbeda. 

Perkembangan anak korban keluarga broken home cenderung tidak bisa 

maksimal, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosial. 
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