
Abstrak - Fenomena tingginya angka 
perceraian di Surabaya menarik untuk di 
teliti. Penulis ingin mendalami pola asuh 
keluarga bercerai yang masih menjalin 
hubungan baik dan keluarga bercerai yang 
hilang yang tidak menjalin hubungan baik. 
Ada beberapa pola pengasuhan anak yang 
dapat digunakan orangtua sehingga dapat 
mengurangi dampak negatif terhadap 
anak. 

Dengan menggunakan kerangka 
teori Herbert Blummer tentang 
Interaksionism simbolik, peneliti ingin 
mencoba mengetahui dan menggambarkan 
pola asuh keluarga bercerai dalam 
membentuk perilaku anak. Penelitian ini 
menggunakan penelitian deskriptif dengan 
analisis kualitatif menggunakan teknik 
pengumpulan data dalam bentuk 
wawancara mendalam guna memperoleh 
informasi yang jelas mengenai fokus 
permasalahan. 

Dari hasil penelitian terhadap 9 
informan, dalam  pola asuh keluarga 
bercerai terdapat 3 tipe pola asuh 
orangtua. Demokratis, Liberal, dan 
Uninvolved. Komunikasi dan pola asuh 
orang tua yang dapat berinteraksi dengan 
anaknya menggunakan cara pola asuh 
demokratis yang mana memberikan 
kebebasan terhadap anak namun dengan  
adanya pengawasan, cenderung lebih 
dapat memberikan pola asuh yang baik, 
hal tersebut dapat terlihat dari proses 
pemilihan  pendidikan  yang  masih di 
sarankan orangtua, tanpa disadari bahwa 
itu merupakan control dari orangtua 
terhadap anak. Pola asuh liberal, di dalam  
pola asuh ini, orangtua memberikan 
kebebasan kepada anaknya, baik secara 
komunikasi maupun secara pengambilan  
keputusan. Selain pola asuh demokrasi dan 
liberal, terdapat pola asuh tidak terlibat 
(uninvolved) di mana orangtua sama sekali 
tidak terlibat dalam  pola asuh di dalam 
keluarga. Dapat disimpulkan bahwa 
orangtua dengan pola asuh tidak terlibat 

kurang mengetahui perkembangan anak di 
dalam keluarga dikarenakan orangtua 
sibuk bekerja atau tinggal serumah. 

 
Kata kunci : Keluarga Bercerai, Pola 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

enomena seringnya terjadi perceraian 
menarik untuk di teliti, yang mana 

dalam hal ini berdasarkan data yang 
dihimpun dari Pengadilan Agama (PA) 
Surabaya, angka perceraian selama tahun 
2015 terbilang masih tinggi dibandingkan 
permohonan perkara lainnya.. 
(www.surabayanews.co.id – diakses pada 
27 Desember 2015 – 20.40 WIB). 

Menurut M. Djawad Dahlan (2004 
: 39-41), fungsi dasar dari keluarga adalah 
memberikan rasa memiliki, rasa aman, 
kasih sayang, dan mengembangkan 
hubungan yang baik antara anggota 
keluarga maka dari itu keluarga yang 
hubungan antar anggotanya tidak 
harmonis, penuh konflik atau gap 
communication, dapat mengembangkan 
masalah- masalah kesehatan mental. Yang 
membedakan dengan penelitian terdahulu 
adalah bahwa penelitian ini ingin 
memdalami pola asuh keluarga bercerai 
yang masih menjalin hubungan baik dan 
keluarga bercerai yang hilang yang tidak 
menjalin hubungan baik. Ada beberapa 
pola pengasuhan anak yang dapat 
digunakan orang tua sehingga dapat 
mengurangi dampak negatif terhadap 
anak. 

1.2 Kerangka Teoritik 

1.2.1 Interaksionisme simbolik 
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Interaksi merupakan proses 
dimana kemampuan berpikir 
dikembangkan dan diperlihatkan. Semua 
jenis interaksi memperbesar kemampuan 
kita untuk berpikir. Dalam kebanyakan 
interaksi, actor harus memperhatikan 
orang lain dan menentukan kapan dan 
bagaimana cara menyesuaikan 
aktivitasnya terhadap orang lain. Blumer 
membedakan dua bentuk interaksi: 

1. Interaksi non-simbolik, berupa 
percakapan dan gerak-isyarat menurut 
Mead yang tidak melibatkan 
pemikiran. 

2. Interaksi simbolik, melibatkan proses 
mental. 

1.2.2 Masyarakat sebagai Interaksi 
Simbolis 

Bagi Blumer, studi masyarakat 
harus merupakan studi dari tindakan 
bersama dan masyarakat merupakan hasil 
dari interaksi-simbolis. Manusia dilihat 
saling menafsikan atau membatasi masing-
masing tindakan mereka dan bukan hanya 
saling bereaksi kepada setiap tindakan itu 
menururt mode stimulus-respon. 
Seseorang tidak langsung member respon 
pada orang lain, tetapi didasari oleh 
pengertian yang diberikan kepada tindakan 
individu, Blumer (1969;78-79) 

1.3 TInjauan Pustaka 

1.3.1 Pola Pengasuhan 

Pola pengasuhan adalah proses 
memanusiakan atau mendewasakan 
manusia secara manusiawi, yang harus 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
serta perkembangan jaman (Ary H. 
Gunawan, 2000 : 55). 

Menurut Martin & Colbert (dalam 
Karlinawati silalahi, 2010:45), terdapat 4 
macam pola pengasuhan orangtua : 

a. Pola Pengasuhan Otoriter 

Pola asuh ini cenderung 
menetapkan standar yang mutlak harus 
dituruti, biasanya dibarengi dengan 
ancaman-ancaman. Anak dari pola 
pengasuhan seperti ini biasanya memiliki 
kecenderungan moody, murung, ketakutan, 

sedih dan tidak spontan (Martin & colbert, 
1997:56). 

b. Pola Pengasuhan Demokratis 

Pola asuh orang tua yang 
demokratis pada umumnya ditandai 
dengan adanya sikap terbuka antara orang 
tua dan anak. Mereka membuat semacam 
aturan-aturan yang disepakati bersama. 
Orang tua yang demokratis ini yaitu orang 
tua yang mencoba menghargai 
kemampuan anak secara langsung. 

c. Pola Pengasuhan Liberal 

Pola asuh permisif ditandai 
dengan adanya kebebasan tanpa batas 
kepada anak untuk berbuat dan 
berperilaku sesuai dengan keinginan anak. 
Moesono (1993:18) menjelaskan bahwa 
pelaksanaan pola asuh permisif atau 
dikenal pula dengan pola asuh serba 
membiarkan adalah orang tua yang 
bersikap mengalah, menuruti semua 
keinginan, melindungi secara berlebihan, 
serta memberikan atau memenuhi semua 
keinginan anak secara berlebihan.  

d. Pola Pengasuhan tidak terlibat 

Anak dari orangtua dari pola 
pengasuhan ini cenderung terbatas secara 
akademik dan sosial. Peneliti berpendapat 
bahwa anak dengan pola pengasuhan ini 
lebih cenderung bertindak antisosial apda 
massa remaja (Patterson, et al dalam 
Martin Colbert, 1997:76). Apabila pola 
pengasuhan ini diterapkan sedini mungkin 
hal ini akan mengakibatkan gangguan 
pada perkembangan anak. Peneliti 
mengungkapkan bahwa ibu dalam pola 
pengasuhan seperti ini akan memiliki anak 
yang defisit dalam fungsi fisiologisnya, 
penurunan kemampuan intelektual, 
kesulitan dalam attachment, serta pemarah 
(Eglang & Sroufe dalam Prasetyawati, 
2000:45). 

3. Klasifikasi dalam Pola Pengasuhan 
Anak   

Meskipun pola pengasuhan terbagi 
didalam 4 pola pemngasuhan, tetapi 
pembagian ini bukan merupakan hal yang 
kaku. tidak ada orangtua yang sempurna. 
Orangtua adalah manusia yang bereaksi 
berbeda diberbagai situasi, tergantung 
pada mood dan lingkungan mereka.Pola 



pengasuhan disimpulkan dari reaksi 
mereka disebagian situasi (Martin & 
Colbert, 1997:76). Pola pengasuhan 
merupakan konsep yang penting, karena 
hal ini merupakan yang mempengaruhi 
sejumlah aspek perkembangan anak. 
Orangtua dengan pola pengasuhan 
autoritatif memberikan model yang 
bertanggung jawab secara sosial, tingkah 
laku menyayangi anak, yang mendorong 
anak berbuat hal yang sama.  

4. Faktor - faktor yang Memengaruhi 
dalam Pola Pengasuhan   

Terdapat proses yang timbal balik 
antara pola pengasuhan dengan anak. Pola 
pengasuhan memengaruhi anak, 
sebaliknya, anak juga memengaruhi pola 
pengasuhan menurut Berns, Martin & 
Colbert (dalam Karlinawati 
silalahi,2010:97)  

a. Karakter Anak (Usia, Tempramen, 
Gender, Adanya Ketunaan) 

b. Karakter Keluarga (Jumlah Saudara, 
Konfigurasi, Kemampuan Coping & 
Stress, Lingkungan Ekonomi & Sosial) 

c. Karakter Orangtua (Kepribadian, 
Sejarah Perkembangan, Kepercayaan dan 
Pengetahuan,peran dan Fungsi keluarga) 

1.3.2 Kerangka Pemikiran 

Keluarga adalah satu kesatuan unit 
yang terbentuk dari ayah, ibu, anak.  Ada 
5 macam sifat – sifat umum keluarga 
menurut Soeharto (1991:64), yaitu:   
1) Ada hubungan suami istri  
2) Bentuk perkawinan dimana suami istri 
diadakan dan dipelihara  
3) Susunan nama dan istilah termasuk cara 
menghitung keturunan ada.  
4) Memiliki harta benda keluarga.  
5)Mempunyai tempat tinggal untuk 
kelangsungan hidup anggota keluarganya.  

Terlepas dari itu, lain halnya 
dengan orang tua dalam keluarga bercerai. 
Dimana salah satu fungsi keluarga tidak 
berjalan atau berfungsi (disfungsi). Dari 
keadaan ini, orangtua dalam keluarga 
bercerai mempunyai fungsi ganda yaitu 
sebagai kepala rumah tangga dan 
sekaligus menjadi tulang punggung 
keluarga. Hal inilah yang sangat 

mempengaruhi pola pengasuhan pada 
anak.    
1.3.2 Konsep Perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau 
aktivitas dari manusia itu sendiri yang 
mempunyai bentangan yang sangat luas 
antara lain : berjalan, berbicara, menangis, 
tertawa, bekerja, kuliah, menulis, 
membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini 
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
perilaku manusia adalah semua kegiatan 
atau aktivitas manusia, baik yang diamati 
langsung, maupun yang tidak dapat 
diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 
2003:78). 

Dilihat dari bentuk respon 
terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 
dibedakan menjadi dua (Notoatmodjo, 
2003 :79) :  

1. Perilaku tertutup (convert behavior) 

Perilaku tertutup adalah respon seseorang 
terhadap stimulus dalam bentuk 
terselubung atau tertutup (convert). 
Respon atau reaksi terhadap stimulus ini 
masih terbatas pada perhatian, persepsi, 
pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang 
terjadi pada orang yang menerima 
stimulus tersebut, dan belum dapat diamati 
secara jelas oleh orang lain. 

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

Respon seseorang terhadap stimulus dalam 
bentuk tindakan nyata atau terbuka. 
Respon terhadap stimulus tersebut sudah 
jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, 
yang dengan mudah dapat diamati atau 
dilihat oleh orang lain. 

1.4 Metode Penelitian  

1.4.1 Metode Penelitian   

Metode penelitian adalah urutan 
kerja yang harus dilakukan dalam 
melaksanakan penelitian, termasuk alat-
alat apa saja yang akan digunakan untuk 
mengukur maupun mengumpulkan data 
serta bagaimana melakukan penelitian 
dilapangan (M.Nasir, 1988 : 5). Melihat 
tujuan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis adalah untuk menjelaskan fakta 
secara akurat mengenai pola pengasuhan 
anak pada keluarga bercerai.   



Dengan menggunakan pendekatan 
''Verstehen" (Max Weber) yang berarti 
memahami atau pemahaman, yang 
memungkinkan seseorang bisa memahami 
apa yang diyakini oleh orang lain tanpa 
prasangka tertentu. Metode pendekatan ini 
berusaha untuk mengerti makna yang 
mendasari suatu peristiwa sosial. 
Memahami realitas sosial yang dihasilkan 
melalui tindakan berarti menjelaskan 
mengapa manusia menentukan pilihan, 
jadi hasil dari penelitian ini bukanlah 
berupa sebuah angka-angka hasil dari 
pengukuran, akan tetapi berupa informasi. 

1.4.2 Setting Penelitian   

Hadari Nawawi dan Martini 
Hadari (1995: 208 - 217) menyatakan 
bahwa objek penelitian kualitatif diteliti 
dalam kondisi sebagaimana adanya dalam 
keadaan sewajarnya atau secara 
naturalistik (natural setting). Ini berarti 
bahwa sumber data dalam penelitian 
kualitatif harus berada dalam kondisi yang 
sewajarnya (natural setting). Selanjutnya 
melalui sumber data, dapat ditentukan 
lokasi penelitian, dengan tidak 
menetapkan berapa jumlah pada suatu 
lokasi. Usaha mengumpulkan data hanya 
terhenti setelah mencapai taraf ketuntasan 
atau kejenuhan (redundancy). Tahap ini 
terjadi bila tidak ada sumber data yang 
memberikan informasi. Berdasarkan 
pertimbangan  tersebut maka penelitian ini 
dilakukan pada keluarga bercerai di kota 
Surabaya.   

1.4.3 Penentuan informan   

Informan adalah orang yang 
dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian, jadi ia harus mempunyai 
banyak pengalaman tentang latar 
penelitian dan harus sukarela menjadi 
anggota tim penelitian walaupun hanya 
bersifat informal (Moloeng, 1989: 132). 
Agar tercapai apa yang diinginkan peneliti 
dalam suatu penelitian hendaknya ada 
kriteria informan. Kriteria yang akan 
digunakan peneliti dalam memilih 
informan yaitu, Orangtua dalam keluarga 
bercerai (ayah / ibu) yang masih 
mempunyai tanggungan anak dalam 
keluarga bercerai. 

Dalam penelitian dengan 
menggunakan data kualitatif, sumber data 
didapat dari data primer yaitu data yang di 
peroleh secara langsung dari subyek 
informan, yang mana penelitian ini 
mendapatkan data penelitian melalui 
wanwancara mendalam dengan penentuan 
informan secara purporsive. Informan 
yang di ambil adalah individu-individu 
yang memenuhi kriteria dan relevan dalam 
penelitian ini. Kriteria penentuan informan 
ialah keluarga bercerai yang memiliki 
anak yang masih berumur di bawah 18 
tahun, yang mana menurut UU 
Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 
menjelaskan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan (www.hukumonline.com - 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses 
pada tanggal 7 Juni 2016 – 19.25 WIB). 

Sebagaimana kriteria tersebut 
diperoleh informan sebanyak sembilan 
orang yaitu, enam orang (anak), dua orang 
(ibu), dan satu orang (ayah). 

1.4.4 Sumber Data   

Data yang diperlukan dari 
penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder.  

1. Data primer diperoleh melalui informan 
dari teknik wawancara mendalam dan 
metode observasi. Pemilihan informan 
dalam penelitian ini adalah orang-orang 
yang benar - benar dapat memberikan 
informasinya terhadap pertanyaan atau 
data yang diperlukan. Adapun alasan 
pemilihan informan karena informan 
tersebut adalah orang yang langsung 
bersangkutan dengan apa yang menjadi 
fokus dalam penelitian ini, sehingga 
mampu memberikan data atau informasi 
yang diperlukan sesuai dengan fokus 
penelitian.  

2. Data sekunder diperoleh melalui sumber 
pustaka dan studi dokumentasi, atau 
diperoleh dari mempelajari atau menelaah 
berbagai literatur yang ada sesuai dengan 
topik penelitian berupa buku - buku dari 
berbagai sumber.   



1.4.5 Proses Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data 
merupakan bagian yang sangat penting 
dalam setiap bentuk penelitian. Oleh 
karena itu, berbagai hal yang merupakan 
bagian dari keseluruhan proses 
pengumpulan data harus benar-benar 
dipahami oleh setiap peneliti. Adapun 
teknik pengumpulan data yang akan 
dipergunakan oleh penulis adalah sebagai 
berikut :  

1. Wawancara Mendalam  

Cholid Narbuko (2003: 83) metode 
wawancara mendalam adalah proses tanya 
jawab dalam penelitian yang berlangsung 
secara lisan dalam mana dua orang atau 
lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung informasi-informasi atau 
keterangan - keteranga. metode ini 
diharapkan akan memperoleh data primer 
yang berkaitan dengan penelitian ini dan 
dapat menjadi gambaran yang lebih jelas 
guna mempermudah menganalisis data 
selanjutnya.  

2. Pengamatan.  

Pengamatan merupakan teknik meneliti 
dengan mengamati dan mempelajari 
fenomena-fenomena yang diteliti oleh 
peneliti. Dalam penelitian ini 
menggunakan pengamatan biasa. 

3. Studi Pustaka  

Pengumpulan data yang dipergunakan 
melalui teknik ini disesuaikan dengan 
sumber - sumber data yang diperoleh, 
misalnya berasal dari literatur buku, 
majalah, makalah, artikel, internet, surat 
kabar, arsip-arsip, peraturan-peraturan, 
maupun tulisan ilmiah lainnya yang terkait 
dengan penelitian ini. 

1.4.6 Analisis Data   

Teknik analisa data adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami dan 
semuanya dapat diinformasikan kepada 
orang lain.  Analisis data kualitatif 
menurut Milles dan Huberman (1992: 16 - 
19) meliputi tiga komponen analisis yaitu :   

1. Reduksi Data. Reduksi data diartikan 
sebagai pemilihan, pemusatan, perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 
transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan tertulis dilapangan. 

2. Penyajian Data (Display) Penyajian data 
dibatasi sehingga sebagaian kumpulan 
informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan menganalisis.  

 3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi 
Data). Peneliti berusaha mencari arti 
benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
pola penjelasan, konfigurasi, alur sebab 
akibat dan proposisi.  

 
BAB II 

KELUARGA BERCERAI 
 

2.1 Pengertian Pola Asuh dan Keluarga 
Bercerai 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, pola berarti corak, model, 
sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang 
tetap (Depdikbud, 1988:54). Sedangkan 
kata asuh dapat berati menjaga (merawat 
dan mendidik) anak kecil, membimbing 
(membantu; melatih dan sebagainya), dan 
memimpin (mengepalai dan 
menyelenggarakan) satu badan atau 
lembaga (KBBI, 1988:692).  Menurut Dr. 
Ahmad Tafsir seperti yang dikutip oleh 
Danny I. Yatim-Irwanto Pola asuh berarti 
pendidikan, sedangkan pendidikan adalah 
bimbingan secara sadar oleh pendidik 
terhadap perkembangan jasmani dan 
rohani anak didik menuju terbentuknya 
kepribadian yang utama (Danny, 1991:94).  

Dalam hal ini pola asuh keluarga 
sangatlah penting bagi proses 
pertumbuhan anak kelak, yang mana 
fungsi keluarga ialah untuk membimbing 
dan membentuk karakter anak sehingga 
dalm hal ini peran keluarga sangatlah 
penting, tetapi dalam hal ini fungsi 
keluarga akan sedikit berkurang apabila 
keluarga tersebut tidak lagi utuh. Banyak 
yang mengira bahwa menjadi orang tua 
dalam keluarga bercerai maka sama saja 
dengan menjadi broken home. Tentu saja 
itu salah. Tidak ada hubungannya antara 
keluarga bercerai dengan broken home. 



Memang benar bahwa sebagian keluarga 
bercerai broken home, namun sebagian 
keluarga utuh juga broken home. Jadi, 
broken home bukanlah ciri dari keluarga 
bercerai. Keluarga bercerai adalah 
keluarga yang sehat. Tidak ada yang salah 
dengannya. Sepanjang interaksi antar 
anggota keluarga terus terjadi dan terjalin 
dengan baik, maka keluarga tersebut 
bukanlah broken home.  

Keluarga broken home adalah 
keluarga yang hubungan antar anggotanya 
tidak terjalin dengan baik; antar anggota 
keluarga tidak saling terhubung, 
komunikasinya tidak jalan. Kondisi 
sebagai orangtua dalam keluarga bercerai 
memang tidak semua bisa menghadapi, 
apalagi jika ditambah pandangan dan 
komentar miring sebagian masyarakat. 
Penghormatan cukup dengan mengahargai 
orangtua dalam keluarga bercerai sebagai 
seorang manusia atas segala perjuangan 
yang dihadapinya dan menerima struktur 
keluarga yang dianut oleh seorang 
orangtua dalam keluarga bercerai 
(meliputi orangtua dan anak).  

Sumber seperti pendapatan dan 
faktor penyebab stres lainnya dapat 
menentukan apakah orangtua tunggal dan 
anaknya mencerminkan perilaku yang 
positif atau negatif dalam aspek 
psikologisnya seperti hubungan anak-
orangtua. Ibu yang menjadi tulang 
punggung dalam keluarga bercerai dapat 
menjadi kurang perhatian pada anak 
mereka. Hal ini dikarenakan ibu harus 
mencari nafkah menggantikan ayah dan 
harus bekerja, sehingga ibu sering kurang 
memberikan perhatian pada anaknya. Saat 
dalam keadaan emosional yang kurang 
baik akibat lelah bekerja, maka ibu bisa 
jadi mengasuh anak dengan cara yang 
tidak tepat dan proporsional. Hal ini dapat 
memperbesar kemungkinan anak 
menunjukkan perilaku bermasalah seperti 
berkelahi, merokok, minum dan 
sebagainya.  

2.2 Angka Perceraian Di Surabaya 

Menurut Badan Peradilan Agama 
(Badilag), Mahkamah Agung (MA) 
Surabaya dalam empat tahun terakhir 
mendapatkan catatan kasus perceraian 
tertingi 72.947 perceraian (2011),  83.201 

perceraian (2012 dan 2013), 80.332 
perceraian (2014) yang dimana pada tahun 
2010 Bandung menempati posisi pertama 
dengan 84.084 kasus dibandingkan dengan 
Surabaya 68.092 kasus. Kemudian sejak 
tahun 2011 hingga tahun 2014, angka 
perceraian tertinggi bergeser ke Surabaya. 
Kota yang dijuluki Kota Pahlawan ini 
pada tahun 2011 angka perceraiannya 
mencapai. Penyebab tingginya angka 
perceraian di Surabaya adalah terus 
menerus berselisih. Faktor tersebut dibagi 
menjadi tiga klasifikasi, yakni karena 
alasan politis, gangguan pihak ketiga dan 
tidak adanya keharmonisan dalam rumah 
tangga. (Diolah dari: 
www.news.merahputih.com diakses pada 
29 Desember 2015 - 12:47 WIB)  

TABEL 1 

Angka perceraian 2015 menurut 
Pengadilan Agama Surabaya 

BULAN 
CERAI 

TALAK GUGAT 

JANUARI 180 350 

FEBRUARI 166 296 

MARET 176 339 

APRIL 144 300 

MEI 150 319 

JUNI 141 259 

JULI 87 215 

JUMLAH 1044 2078 

Sumber : surabayanews.co.id 

Berdasarkan data yang dihimpun 
dari Pengadilan Agama (PA) Surabaya, 
angka perceraian selama tahun 2015 
terbilang masih sangat tinggi 
dibandingkan permohonan perkara 
lainnya. Semisal permohonan gugatan 
harta bersama, hak perwalian, izin 
poligami hingga dispensasi kawin. Dapat 
dilihat pada tabel diatas menunjukan 
angka perceraian di Surabaya dari bulan 
januari sampai juli yang mana dari bulan 
januari terdapat 180 talak dan 350 gugutan 
di pengadilan, bulan februari terdapat 166 
talak dan 296 gugatan dan maret 176 talak 
dan 339 gugatan, bulan april 144 talak dan 



300 gugatan dan di bulan mei terdapat 150 
talak dan 319 gugatan sedangkan di bulan 
juni terdapat 259 gugatan dan 141 talak 
sedangkan di bulan Juli hanya terdapat 87 
talak dan 215 gugatan. Dan selama bulan 
januari sampai juli terdapat 1044 talak dan 
2078 gugatan sehingga dalam hal ini 
menjelaskan bahwa terdapat banyak kasus 
perceraian di wilayah Surabaya sendiri.  

 
BAB III 

TEMUAN DATA 

3.1 Interaksi Antara Orangtua dan 
Anak dalam Keluarga Bercerai 

Pada bab ini akan menjelaskan 
tentang temuan data profil informan dan 
interpretasi data yang di temukan di 
lapangan berdasarkan hasil data lapangan 
yang di peroleh melalui penelitian yang 
didapat dari hasil wawancara yang di 
lakukan kepada informan atau 
narasumber. Pada bab ini akan mengurai 
latar belakang kehidupan narasumber atau 
informan serta berbagai informasi yang 
lainya. Bagaimana pola asuh keluarga 
yang bercerai dalam membentuk perilaku 
anak. Dalam penelitian ini di peroleh 9 
informan yaitu sebagai berikut : 

TABEL 2 

Data Responden 
 

Informa
n  

Status 
anak/oran
g tua 

Usi
a  

Lama 
bercerai 

Tama Anak  15 6-7 tahun 
Isal Anak 16 6 tahun 
Irma Anak 16 6-7 tahun 
Fahmi Anak 25 10 tahun 

(2x 
perceraian
) 

Riska Anak 14 2 tahun 
Ria Anak 15 2 tahun 
N Ibu dari 

Tama 
39 6-7 tahun 

S Ayah dari 
Isal 

59 6 tahun 

T Ibu dari 
Irma 

48 6-7 tahun 

 
1. Informan Tama 

Informan Tama merupakan warga 
asli Surabaya yang merupakan anak dari 
korban keluarga bercerai. Tama saat ini 
sedang duduk di bangku kelas 3 SMP dan 
berusia 15 tahun.  Informan Tama adalah 
anak pertama dari 3 bersaudara dan 
memiliki dua saudara laki-laki. Informan 
Tama sudah menjadi salah satu anak  
korban keluarga bercerai selama kurang 
lebih 6-7 tahun. Pada saat itu Tama sedang 
duduk di kelas 5 sd.  

Semenjak kecil, Tama sudah 
terbiasa diasuh oleh kakek neneknya 
dikarenakan orang tua yang bekerja, 
sehingga waktu pengasuhan banyak di 
ambil alih oleh kakek neneknya daripada 
orang tuanya. Waktu luang tama juga 
lebih banyak dihabiskan dengan teman-
temannya, bukan dengan keluarga maupun 
orang tua ataupun kakek nenek. 

Informan tama juga menceritakan 
mengenai hubungan dia dengan orang 
tuanya yang berpisah (ayah). Komunikasi 
yang dijalin dengan ayahnya selama ini 
berjalan dengan lancar. Biasanya 
komunikasi yang dilakukan via handphone 
yaitu dengan mengirim pesan ataupun 
telepon. Ia juga mengungkapkan bahwa 
pertemuannya dengan ayahnya hanya 
terjadi dalam 2-3 kali saja dalam sebulan, 
dikarenakan ayahnya yang sudah menikah 
lagi dan tempat tinggal ayah yang jauh 
yaitu di Tulungagung. Tetapi hubungan 
tama dengan  mamanya berjalan dengan 
lancar dan baik. Ia menyebutkan bahwa 
mamanya adalah orang yang baik 
meskipun mamanya selalu ngomel-ngomel 
apabila ia sedang melakukan kesalahan. 

2. Informan Isal  

Informan mukhlisal auli yang 
mana lebih akrab di panggil dengan nama 
isal, yang dalam hal ini isal merupakan 
anak dari korban perceraian, ia 
meneceritakan bahwa ketika saat bercerai 
dia masih duduk di bangku sekolah dasar 
yang tepatnya masih duduk di kelas 4 SD, 
isal menceritakan bahwa dirinya 
merupakan anak ke dua dari  dua 
bersaudara.  

Isal menceritakan dia tidak tahu 
ketika saat itu ada peraturan atau tidak 
karena dalam saat bercerai, tetapi isal 



menjelaskan juga kalau memang ada 
seperti peraturan tetapi hanya melalui  
mulut saja atau lebih tepat di katakana 
sebagai aturan dalam bentuk lisan. Isal 
menceritakan bahwa dirinya selama ini 
tinggal bersama kakek dan neneknya yang 
mana dalam mengasuh kakek dan 
neneknya sangatlah disiplin dalam segala 
hal, yang mana isal pernah mendapakan 
sanksi bahwa dirinya tidak dapat 
mendapatkan pintu masuk kerumah ketika 
dirinya pulang agak kemalaman, selain hal 
tersebut isal menceritakan bahwa dirinya 
pernah di hukum secara fisik oleh 
kakeknya , yang mana isal menjelaskan 
bahwa sedari kecil memang di didik untuk 
disiplin. Informan isal juga menceritakan 
bahwa hubungan komunikasinya dengan 
orang tua masih di anggap baik tetapi 
komunikasinya dengan orang tua hanya 
via phone. 

3.  Informan Irma  

 Irma merupakan anak korban 
perceraiaan ketika masih berumur 7 tujuh 
atau sekitar dirinya duduk  di kelas 2 SD, 
irma menceritakan bahwa terjadinya 
perceraian di karenakan orang tua (ayah) 
selingkuh dengan wanita lain sehingga 
terjadi perceraian di keluarga nya, irma 
menjelaskan bahwa dirinya memiliki adik 
tiri dari pernikahan kedua ayah nya. Irma 
menjelaskan bahwa dalam keluarga nya 
suatu peraturan tidak pernah di terapkan 
baiki secara lisan maupun tulisan yang 
mana hal tersebut di jelaskna irma yang 
menyatakan bahwa hidupnya bebas-bebas 
saja. Irma menjelaskan setelah terjadi 
perceraian dirinya memilih tinggal dengan 
ibunya. 

Irma juga menjelaskan bahwa saat 
ini komunikasi antar dirinya dengan orang 
tuanya(ayah )saat ini masih berjalan baik, 
yang mana dalam hal ini intensitas waktu 
bertemu masih seberapa sering hal 
tersebut di karenakan tempat tinggal 
ayahnya masih di lingkup Surabaya. 

Irma menceritakan ayah menikah 
lagi ketika dia masih duduk di bangku 
sekolah menegah pertama dan irma 
memilih tinggal bersama ibu nya di 
suarabaya, atau lebih tepatnya di Ngagel, 
irma menceritakan ketika ayah dan ibunya 

belum berpisah mereka selalu 
menghabiskan waktu luangnya untuk 
sekedar keluar bersama.Irma juga 
menceritakan terjadi perbedaan perlakuan 
setelah terjadi perceraian,yang mana 
dalam hal ini ibu lebih sering marah-
marah hal tersebut di karenaka ibu nya 
sekarang menjadi tulang punggung rumah 
tangga dalam menghidupinya. 

4.  Informan Fahmi 

Informan Fahmi adalah salah satu 
anak korban keluarga bercerai sebanyak 
dua kali. Pada saat perceraian orang tua di 
pernikahan yang pertama, ia berusia 5 
tahun. Ia memilih untuk ikut tinggal 
dengan papa beberapa tahun, lalu 
kemudian memutuskan untuk ikut tinggal 
dengan ibunya. Namun pada saat ia 
berusia 23 tahun, ia mengalami keadaan 
yang sangat menggangu pikiran dan 
hatinya, yaitu keadaan dimana orang 
tuanya mengalami perceraian kembali di 
pernikahan keduanya. Namun saat ini dia 
lebih memilih tinggal dengan ayah yang 
merupakan ayah tirinya dibandingkan 
dengan ibu yang notabene adalah ibu 
kandungnya. Ia menjelaskan apa alasan 
yang membuat ia lebih memilih tinggal 
dengan ayah karena alasan tertentu. 

Informan Fahmi menceritakan 
bahwa adanya aturan di dalam 
keluarganya, baik lisan maupun tulisan. 
Lalu dalam peraturan tersebut apabila ia 
melanggarya, ia diberi sanksi oleh kedua 
orang tuanya, yakni dipotongnya uang 
saku atau bahkan di jewer telinganya. 
Fahmi mengaku bahwa di dalam 
pernikahan orang tua yang pertama, papa 
adalah orang tua yang dominan dalam 
pengasuhannya, namun pada keadaan 
yang sekarang, ayah lah yang dominan 
dalam pengasuhannya. Ia menjelaskan 
bahwa komunikasinya dengan orang tua 
tidak begitu baik dan lancar. Itu 
dikarenakan intensitas bertemunya dengan 
papa terjadi hanya sekali dalam dua bulan, 
begitu juga dengan ibu yang hanya 
bertemu sekali dalam sebulan. Padahal ia 
mengaku, sangat membutuhkan sekali 
sosok seorang ibu dalam hidupnya, kasih 
sayang dan perhatian dari sosok ibu sudah 
lama tidak pernah ia rasakan. 



Fahmi juga bercerita adanya 
perbedaan perlakuan dari orang tuanya. 
Misalnya saja ibu, dulu ibu adalah seorang 
ibu yang cuek, jarang sekali mengetahui 
tumbuh kembang anak-anaknya, jarang 
sekali menanyakan tentang kesibukan 
anak, tetapi sekarang ibu menjadi lebih 
perhatian ke anak-anaknya. Begitu pula 
dengan ayahnya, ayah merupakan tipe 
orang yang tempramen sebenarnya, tidak 
sabaran, segala sesuatunya ingin cepat, 
tidak mau apabila anaknya lambat, tapi 
ayah adalah salah satu orang tua yang 
paling perhatian diantara yang lain 
mengingat ayah hanyalah sebatas ayah tiri. 
Papanya adalah orang yang tidak banyak 
omong, lebih pada tipe orang yang cuek. 

5. Informan Riska 

Informan Riska adalah warga 
Surabaya yang bertempat tinggal di daerah 
Margomulyo. Riska sekarang berusia 14 
tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP. 
Ia adalah anak kedua dari dua bersaudara.  

Ia merupakan salah satu anak 
korban keluarga bercerai. Orang tuanya 
bercerai sejak hampir dua tahun lebih yang 
lalu. Riska bercerita bahwa ia mengetahui 
alasan apa yang menyebabkan kedua 
orang tuanya bercerai, dan ia mengaku 
sama sekali tidak menyayangkan hal itu 
terjadi karena alasan suatu hal. Ia dan 
kakak perempuannya memutuskan untuk 
lebih memilih tinggal dengan ayahnya 
dibanding dengan ibunya karena ia 
berpendapat bahwa ayah yang lebih 
bertanggung jawab untuk memenuhi 
kehidupannya.Informan Riska juga 
menjelaskan bahwa komunikasi antar ia 
dan orang tua bercerai (ibu) baik dan 
lancar, tetapi ia mengaku bahwa intensitas 
bertemunya dengan ibu sudah jarang 
dikarenakan kegiatan ibu yang padat. 

Ia mengungkapkan bahwa adanya 
perbedaan perlakuan dari orang tua pasca 
bercerai. Ayahnya sekarang menjadi orang 
yang perhatian dan care terhadap anaknya. 
ayah tipe orang yang tidak tega apabila 
harus memarahi anak. Sedangkan ibu yang  
sekarang tampak terlihat lebih sayang 
kepadanya, kalau member nasehat dengan 
cara bercanda dan menganggap anak 

sebagai teman supaya pembicaraan jauh 
lebih enak. 

6. Informan Ria 

Informan Ria adalah salah satu 
anak korban keluarga bercerai yang 
notabenenya adalah kakak kandung dari 
Riska. Sekarang Ria sedang duduk di 
bangku kelas 3 SMP. Ia merupakan anak 
pertama dari dua bersaudara. 

Informan Ria mengungkapkan 
bahwa adanya peraturan yang 
diberlakukan di keluarganya secara lisan. 
Apabila ia melanggar aturan, hanya di beri 
sanksi berupa nasehat dari orang tua. Ia 
juga mengatakan bahwa komunikasi 
dengan orang tua bercerai (ibu) berjalan 
biasa saja. Hal ini dikarenakan intensitas 
bertemu sudah  jarang terjadi. Iya 
mengaku terkadang dalam waktu tiga 
bulan hanya bertemu ibu pada sekali 
kesempatan saja, itu sebab dari ibu yang  
memilki waktu dan kegiatan yang banyak. 

Informan Ria menceritakan 
adanya perbedaan perlakuan orang tua 
terhadapnya pasca bercerai. Contohnya 
saja ibu, dulu ibunya sering marah-marah, 
ibunya orang yang kolot, banyak bicara 
dan suka mengatur anak-anaknya. tetapi 
ibu yang sekarang jadi lebih perhatian dan 
mudah diajak berbicara dengan anaknya. 
Sedangkan ayah sekarang jadi jauh lebih 
terbuka dan perhatian daripada 
sebelumnya, jadi lebih enak diajak 
berbicara. 

7. Informan N 

Informan N adalah salah satu 
keluarga yang mengalami perceraian. N 
adalah Mama dari informan Tama. Saat ini 
ia berusia 39 tahun. Ia memiliki tiga anak 
dan laki-laki semua. Ia bekerja menjadi 
staff TU di salah satu kampus swasta di 
Surabaya. Informan N banyak bercerita 
mengenai masalah yang dialaminya. Salah 
satunya adalah persoalan anaknya yang 
bernama Tama. Ia mengaku mengasuh 
anaknya sendirian sudah sejak 6-7 tahun 
yang lalu. Sejak saat itu pula ia merasa 
kuwalahan dalam menguru ketiga anaknya 
sendirian, terutama mengasuh Tama, yang 
sudah pasti membutuhkan tenaga ekstra, 



perhatian ekstra dan lain sebagainya, 
untung ia masih memiliki sosok orang tua 
yang mau membantunya dalam mengasuh 
anak (kakek nenek Tama).  N 
mengungkapkan bahwa adanya perbedaan 
perlakuan anak semenjak perceraian yang 
terjadi saat itu. Tama jadi jauh lebih 
pemberani, lebih pemberontak, pemarah, 
memintak banyak perhatian dari orang 
terutama perhatian N. Padahal dulu Tama 
bukan tipe anak yang seperti itu. N 
bercerita bahwa ia tidak membuat 
peraturan dalam keluarganya, karena 
menurutnya apabila pada jaman sekarang 
anak diberi banyak peraturan, maka anak 
sering pula peraturan itu dilanggar. Ia 
menerapkan kepada anaknya untuk selalu 
terbuka kepadanya, apapun hal yang 
terjadi didalam mauoun diluar rumah 
baiknya harus diceritakan kepadanya 
karena ia mengakui bahwa tidak dapat 
memantau aktivitas anak selama seharian 
penuh mengingat ia juga memiliki 
pekerjaan, sehingga anak tetap 
dibebaskan, melainkan masih tetap 
diawasi. 

8. Informan S 

  Informan S adalah salah satu 
keluarga yang mengalami perceraian. S 
adalah  dan 1 anak laki-laki. Pekerjaannya 
adalah sebagai wirausaha di Surabaya.  

Informan S bercerita sedikit 
mengenai keluarganya dan anaknya. Ia 
mengatakan bahwa ia dan anak-anaknya 
tidak pernah tinggal serumah baik sebelum 
atau sesudah perceraian terjadi. Hal ini 
dikarenakan ia dan istri dahulu sangat 
disibukkan dengan pekerjaan masing-
masing sehingga tidak memiliki cukup 
waktu untuk mengasuh kedua anaknya. 
Jadi kedua anaknya di titipkan kerumah 
kakek neneknya sejak masih usia dini. 
Karena seringnya dan hampir setiap saat 
anak-anaknya di asuh oleh kakek 
neneknya, menyebabkan anak-anaknya 
lebih nyaman dan lebih memilih untuk 
tinggal bersama kakek neneknya 
dibandingkan dengan orang tuanya 
sendiri. Bila mengenai aturan dan jam 
bermain tidak ada, namun ia yakin bahwa 
kakeknya dapat dipercaya mampu 
mendidik anaknya dengan baik mengingat 

kakeknya adalah orang yang disiplin dan 
tegas. 

Informan S mengungkapkan, 
bahwa pasca perceraian komunikasinya 
dengan anaknya berjalan lancar meskipun 
jarang bertemu. Perbedaan perlakuan dari 
anak ke orang tua pasca perceraian juga 
tidak terlalu dirasakan olehnya, karena 
memang dia tidak tinggal serumah dengan 
anaknya sejak anaknya berusia dini. 
Namun baginya saat ini, kepentingan 
anaknya menjadi hal yang utama, lalu 
memberi perhatian yang lebih mengingat 
bahwa semakin besar anak semakin 
banyak pula kebutuhannya. 

9. Informan T 

Informan T adalah salah satu 
keluarga yang mengalami perceraian. T 
adalah Ibu dari informan Irma. Saat ini ia 
berusia 48 tahun. Ia memiliki 1 anak 
kandung perempuan dan 1 anak angkat 
perempuan juga. Pekerjaan T adalah 
berwirausaha di salah satu pertokoan di 
kawasan Keputran Surabaya. 

Informan T bercerita mengenai 
masalah yang dialaminya dan anak 
perempuannya Irma. Ia tidak membuat 
peraturan ataupun jam main kepada anak-
anaknya, ia memberi kebebasan asalkan 
tidak sampai melampaui batas. Begitupun 
juga dengan pilihan, apapun pilihan yang 
dibuat anaknya, misalnya saja dari pilihan 
sekolah, ia tidak memaksakan, melainkan 
lebih menyarankan saja, selebihnya 
kembali lagi pada keputusan anaknya. Ia 
mengaku bahwa pasca perceraian, Irma 
mengalami perubahan pada nilai di 
sekolahnya sehingga tidak pernah 
mendapatkan ranking lagi. Dalam hal 
pengasuhan, informan T mengatakan 
bahwa ia lah yang lebih dominan 
mengasuh anak dibandingkan dengan 
suaminya, baik sebelum atau sesudah 
bercerai. Saat ini Irma juga ikut tinggal 
dengannya, jadi pengasuhan lebih banyak 
diambil oleh T.  

T mengungkapkan juga bahwa 
komunikasinya dengan anak-anak berjalan 
dengan baik, itu dikarenakan mereka 
tinggal serumah sehingga komunikasi 
masih berjalan dengan lancar. Informan T 



juga mengaku sudah mengasuh anaknya 
sendirian selama kurang lebih 6-7 tahun. 
Perselisihan yang terjadi antaranya dengan 
anaknya juga wajar terjadi menurutnya, 
namun hanya hal=hal sepele saja bukan 
hal yang serius sehingga dapat langsung 
diselesaikan. 

3.2 Pola Asuh Keluarga Bercerai dalam 
Membentuk Perilaku Anak 

Pengasuhan dan pendidikan anak 
merupakan bagian-bagian dari proses 
sosialisasi yang paling penting dan 
mendasar, karena fungsi pengasuhan dan 
pendidikan adalah untuk mempersiapkan 
anak menjadi warga masyarakat yang 
baik. Dalam keluarga, anak mempunyai 
banyak arti dan fungsi, anak dapat menjadi 
tumpuan harapan keluarga. Anak dapat 
dijadikan tempat untuk mencurahkan 
segala perasaan orangtua, baik perasaan 
senang maupun perasaan murung. Lebih 
dari pada itu anak juga diharapkan dapat 
menjadi generasi penerus orang tua 
keluarga. Oleh karena itu anak merupakan 
dambaan keluarga yang kelak dikemudian 
hari diharapkan jadi penerus cita - cita 
keluarga. 

Dalam konteks ini akan dilihat 
bagaimana pola asuh keluarga bercerai 
dalam membentuk perilaku anak. Dimana 
dari temuan data akan diketahui tentang 
pola asuh yang diterapkan pada keluarga 
bercerai dalam mendidik, membimbing, 
dan membentuk perilaku anak. Dari 
temuan data yang diperoleh, menjelaskan 
bahwa seluruh informan mengalami 
ketidakutuhan dalam keluarga atau lebih 
sering disebut keluarga bercerai. Hal 
tersebut disampaikan oleh informan Tama, 
Isal, Irma, Fahmi, Rizka, Ria, dan N, T 
dan S yang merupakan keluarga broken 
home, yakni dalam keluaga bercerai. Di 
mana dalam keluarga bercerai terdapat 
suatu bentuk aturan dalam membentuk 
perilaku anak. Hal tersebut disampaikan 
oleh informan Tama, Isal, Fahmi dan Ria 
yang notabene merupakan informan yang 
berstatus sebagai anak atau anak korban 
keluarga bercerai. 

BAB IV 
ANALISIS DATA 

 

4.1 Interaksi Orangtua dan Anak dalam 
Keluarga Bercerai 

Pada bab ini peneliti akan 
mengulas dan menganalisis bagaimana 
pola asuh keluarga bercerai dalam 
membentuk perilaku anak dengan 
mengunakan teori interaksi simbolik 
Herbert Blummer, penelitian ini 
bermaksud untuk mendeskripsikan 
bagaimana pola asuh anak pasca keluarga 
bercerai, fokus penelitian akan dijawab 
menggunakan teori interaksi simbolik. 

Menurut Blummer, Interaksi 
simbolik bertemu pada tiga premis yaitu 
pertama manusia bertindak berdasarkan 
makna yang ada bagi mereka, kedua 
makna tersebut berasal dari interaksi sosial 
antar individu, ketiga makna tersebut di 
sempurnakan saat proses interaksi sosial 
berlangsung. Berdasarkan tiga premis 
interaki simbolik, maka diketahui 
bagaimana pola asuh keluarga bercerai 
dalam membentuk perilaku anak. 

 Dalam pendekatan interaksi 
simbolik, suatu interaksi didasarkan atas 
simbol-simbol, sehingga dalam hal 
tersebut membentuk suatu makna. Dari 
suatu symbol dalam suatu keluarga 
bercerai, dapat diketahui adanya suatu 
kebebasan dalam mengasuh anaknya. Hal 
tersebut ditunjukkan oleh data yang 
ditemukan, menunjukkan bahwa dalam 
keluarga bercerai terdapat suatu bentuk 
aturan yang tidak terlihat, atau lebih 
tepatnya aturan dalam bentuk lisan. Yang 
mana hal tersebut disampaikan oleh 
informan Tama, Isal, Fahmi, Riska, dan 
Ria yang menjelaskan bahwa tidak adanya 
aturan dalam keluarga. 

Tetapi lebih jauh, dari data yang 
diteliti adanya suatu bentuk peraturan 
ketika sang anak melakukan pelanggaran 
atau melakukan kesalahan, yang mana 
sanksi melanggar tersebut lebih mengarah 
ke menasehati. Hal tersebut disampaikan 
oleh informan Tama dan Ria, sedangkan 
beberapa informan mengaku terdapat 
hukuman fisik, yaitu dipukul 
menggunakan sapu lidi, dijewer 
telingganya atau bahkan ada potongan 
uang saku.  



Pasca perceraian interaksi antara 
orang tua dan anak pasca bercerai 
intensitas interaksinya jarang bertemu, hal 
tersebut sampaikan oleh subyek informan 
Tama, Isal, Irma dan Fahmi, Riska dan Ria 
yang menjelaskan kurangya komunikasi 
dan waktu bertemu untuk menghabisakan 
waktu bersama. hal tersebut menunjukan 
bahwa interaksi yang di bangun oleh anak 
dan orang tua kurang terjalin dengan baik 
sehingga pola asuh nya lebih cenderung 
pola asuh liberal. Tetapi dalam hal 
pendidikan salah satu subyek informan ber 
inisial T menjelaskan adanya penekanan 
dalam segi pendidikan untuk anak, hal 
tersebut merupakan symbol bahwa dalam 
keluarga bercerai juga terdapat pola asuh 
Demokratis karena tidak memberikan 
kebebasan secara penuh tetapi masih 
terdapat pengawasan dalam segi 
pendidikan, tetapi terdapat satu subyek 
informan yang berinisial S yaitu ayah dari 
subyek informan Isal yang menunjukan 
lebih pada pola asuh tidak terlibat 
(uninvolved) yang mana orangtua tidak 
terlibat dalam pola asuh di keluarga. 
4.2. Pola Pengasuhan Terhadap Anak 
Dalam Keluarga Bercerai 

Dalam keluarga bercerai lebih 
pada menerapkan pola asuh Demokratis 
yang tidak ada batasanya tetapi apabila 
dalam pemilihan suatu pendidikan tetap di 
sarankan. Yang mana hal tersebut di 
nyatakan oleh subyek informan Tama, 
Fahmi, Ria, Riska dan N(ibu Tama) di 
mana dalam  hal ini orang tua tetap 
memprioritaskan  kepentingan anak, akan 
tetapi masih memberikan kebebesan anak 
memilih sesuatu. Orangtua dengan pola 
asuh ini bersikap rasional, selalu 
mendasari tindakannya pada rasio atau 
pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini 
juga bersikap realistis terhadap 
kemampuan anak, tidak berharap yang 
berlebihan yang melampaui kemampuan 
anak. Orangtua tipe ini juga memberikan 
kebebasan kepada anak untuk memilih dan 
melakukan suatu tindakan, dan 
pendekatannya kepada anak bersifat 
hangat. Hal ini menunjukkan bahwa 
adanya bentuk kesepakatan ketika 
pemilihan dalam segi pendidikan. 
Walaupun sekarang secara aturan tidak 

terlihat, tetapi hal tersebut terlihat ketika 
pemilihan dalam segi pendidikan. 

 Walaupun dalam temuan data 
menunjukan adanya kebebesan untuk anak 
tetapi di satu sisi dalam pemilihan 
pendidikan masih menggunakan pola asuh 
demokratis yang mana masih memberikan 
kebebasan tetapi masih ada pengawasan, 
hal tersebut di sampaikan oleh subyek 
informan Ria, Riska, dan Fahmi. 

 Tetapi terdapat salah satu 
informan yang menunjukan bahwa dalam 
keluarganya menerapkan pola asuh liberal, 
hal tersebut disampaikan oleh informan 
Isal,Irma dan T (orangtua Irma), yang 
menjelaskan bahwa dalam keluarganya 
sebelum maupun becerai memang 
memberikan kebebasan dalam 
menjalankan aktifitas ataupun 
keputusanya. Hal tersebut menunjukan 
pola asuh permisif ditandai dengan adanya 
kebebasan tanpa batas kepada anak untuk 
berbuat dan berperilaku sesuai dengan 
keinginan anak. Moesono (1993:18) 
menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh 
permisif atau dikenal pula dengan pola 
asuh serba membiarkan adalah orang tua 
yang bersikap mengalah, menuruti semua 
keinginan, melindungi secara berlebihan, 
serta memberikan atau memenuhi semua 
keinginan anak secara berlebihan. Pola 
pengasuhan ini terlihat dengan adanya 
kebebasan yang berlebihan tidak sesuai 
untuk perkembangan anak, yang dapat 
mengakibatkan timbulnya tingkah laku 
yang lebih agressif dan impulsif (Martin & 
Colbert, 1997). Pola asuh tersebut 
memberikan pengawasan yang sangat 
longgar. Memberikan kesempatan pada 
anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa 
pengawasan yang cukup darinya. Mereka 
cenderung tidak menegur atau 
memperingatkan anak apabila anak sedang 
dalam bahaya, dan sangat sedikit 
bimbingan yang diberikan oleh mereka. 
Namun orangtua tipe ini biasanya bersifat 
hangat, sehingga seringkali disukai oleh 
anak. 

 Dalam pendekatan interaksi 
simbolik makna di dasarkan melalui tiga 
proses yang mana, pertama suatu tindakan 
di dasarkan dalam suatu makna, makna 



tersebut berasal dari suatu interaksi, dalam 
suatu interaksi terdapat suatu symbol-
simbol dalam berinteraksi sehingga 
symbol tersebut menghasilkan suatu 
penafsiran.  

Bagi Blumer (1969:2) 
interaksionisme simbolik bertumpu pada 
tiga premis: manusia bertindak terhadap 
sesuatu berdasarkan makna-makna yang 
ada pada sesuatu bagi mereka, dalam hal 
ini pola asuh dalam keluarga bercerai lebih 
pada pola asuh demokratis, hal tersebut 
terlihat dari suatu penerapan peraturan 
anak tidak seberapa terlihat tatapi dalam 
pemilihan pendidikan sang anak masih 
tetap disarankan yang mana hal tersebut 
menunjukan pola asuh demokratis,  yang 
mana hal tersebut berasal dari interaksi 
sosial dengan orang lain, interaksi tersebut 
merupakan interaksi yang terjadi di antara 
orang tua dan anak hal tersebut di 
tunjukan dari perlakuan orang tua yang 
berubah hal tersebut di sampaikan 
informan Fahmi, Riska, Ria selain itu sang 
anak di beri kebebasan dalam memilih 
pendidikan tetapi masih dalam 
pengawasan atupun nasehat untuk 
mememilih segi pendidikan, hal tersebut 
di sampaikan Tama,  Fahmi, Riska, Ria. 
Selanjutnya makna tersebut 
disempurnakan disaat proses interaksi 
sosial berlangsung yaitu dalam hal ini 
adalah ketika orangtua dan anak saling 
berkomunikasi sehingga dalam hal ini pola 
asuh dari keluarga bercerai lebih pada pola 
asuh demokratis. 

Interaksi yang di lakukan oleh 
anak terhadap orang tua yang di tunjukan 
oleh subyek informan Tama dan N (ibu 
Tama), intensitas bertemu dengan ayah 2 – 
3 kali per bulan, perilaku N terhadap tama 
sebelum bercerai cuek karena sibuk 
dengan pekerjaan, tetapi pasca bercerai 
lebih perhatian, adanya perubahan 
perilaku orangtua terhadap anaka yang 
lebih peduli pasca bercererai yang di 
sampaikan oleh informa Ria, Riska dan 
Fahmi menunjukan adanya pola asuh 
demokratis dalam keluarga pasca bercerai  

Dari hasil analisis menunjukan 
bahwa, adanya percerai membuat 
perubahan perilaku anak tetapi juga 

adanya perubahan sikap orang tua 
terhadap anak yang lebih peduli sehingga 
menunjukan bahwa dalam pola asuh 
keluarga bercerai yang menerapkan pola 
asuh demokrasi yang mana memberikan 
kebebasan terhadap anak namun tetap 
adanya pengawasan, hal tersebut terlihat 
dari proses pemilihan pendidikan  yang 
masih di sarankan orang tua, tanpa 
disadari bahwa itu merupakan control dari 
orang tua terhadap anak. Hal tersebut 
menunjukan bahwa fungsi keluarga dalam 
keluarga yang bercerai masih tetap ada 
dalam mengasuh anak. 

Selain pola asuh demokrasi, 
terdapat pola asuh tidak terlibat 
(uninvolved) yang mana orang tua tidak 
terlibat dalam pola asuh di keluarga yakni 
pola asuh yang dilakukan oleh orangtua 
terhadap anak dan interaksinya hanya 
melalui alat telekomuikasi (phone) dan 
cenderung pihak ketiga yang memberikan 
pola asuh yakni kakek dan nenek. Dalam 
pola asuh uninvolved interaksi secara 
langsung antara anak dan orang tua 
intensitas interaksinya cenderung kurang. 

Sedangkan untuk pola liberal 
berbeda dengan pola demokrasi yang 
masih memberikan batasan terhadap anak 
walaupun batasan tersebut dalam 
pemilihan pendidikan, pola liberal 
cenderung memberikan kebebasan 
terhadap anak dalam melalukan hal 
apapun yang mereka inginkan yang mana 
orang tua lepas tangan dalam pola asuh 
ini, sedangkan interakasi anak dan 
orangtua pun cenderung kurang.  

BAB V 
PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dalam bab ini peneliti akan 
menjelaskan hasil kesimpulan dari data 
lapangan yang telah di analisis mengenai 
“Pola Asuh Keluarga Bercerai Dalam 
Membentuk Perilaku Anak” (studi 
deskriptif pola asuh keluarga bercerai di 
Surabaya). Sehingga dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pola asuh keluarga bercerai 
yang menerapkan pola asuh demokrasi 



yang mana memberikan kebebasan 
terhadap anak namun tetap adanya 
pengawasan, hal tersebut terlihat dari 
proses pemilihan pendidikan  yang 
masih di sarankan orangtua, tanpa 
disadari bahwa itu merupakan control 
dari orangtua terhadap anak. 

2. Selain pola asuh demokrasi, terdapat 
pola asuh tidak terlibat (uninvolved) di 
mana orangtua tidak terlibat dalam 
pola asuh di keluarga yakni pola asuh 
yang dilakukan oleh orangtua terhadap 
anak, interaksi antara anak dan orang 
tua hanya melalui alat telekomuikasi 
(phone) dan cenderung pihak ketiga 
yang memberikan pola asuh yakni 
kakek dan nenek. 

3. Pola asuh liberal dalam keluarga 
bercerai berbeda dengan pola 
demokrasi yang masih memberikan 
batasan terhadap anak walaupun 
batasan tersebut dalam pemilihan 
pendidikan, pola liberal cenderung 
memberikan kebebasan terhadap anak 
dalam segi hal apapun. 

4. Dari hasil analisis menjelaskan bahwa 
fungsi keluarga pasca bercerai masih 
tetap berjalan hal tersebut di tunjukan 
bahwa dalam kelurga bercerai lebih 
pada menerapkan pola asuh 
demokratis yang mana fungsi adanya 
kesepakatan dalam memilih 
pendidikan walaupun secara tidak 
langsung terlihat, tetapi kesepatan 
tersebut merupakan symbol control 
orangtua terhadap anak. 

5.2 Saran  

A. Saran Praktis 

Setelah memperoleh hasil penelitian, maka 
ada beberapa saran atau masukan yang di 
berikan peneliti untuk berbagai pihak 
yakni : 
1. Kepada para orang tua bercerai 

diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai kondisi keluarga 
yang sebenarnya agar anak dapat 
mengerti dan bisa menjalin 
komunikasi yang baik kepada orang 
tuanya. Merupakan tanggung jawab 
orang tua untuk dapat memberikan 

pola asuh yang sesuai dengan karakter 
anak sehingga dapat meminimalisir 
adanya sikap-sikap yang negatif. 

2. Kepada masyarakat merupakan sebuah 
tanggung jawab bersama untuk ikut 
serta dalam mengawasi anak korban 
dari keluarga bercerai agar anak 
tersebut dapat terhindarkan dari 
perilaku negatif. Peran masyarakat ini 
dapat berupa komunikasi yang dijalin 
dengan baik kepada korban keluarga 
bercerai sehingga di harapkan mampu 
melihat sisi baik kepada orang tua 
bercerai yang memakai pola asuh 
tertentu, karena kegagalan salah satu 
fungi keluarga membuat orang tua 
bercerai harus menyesuaikan dan di 
tuntut berfungsi ganda dalam 
keluarga. 

3. Kepada anak yang tinggal bersama 
orang tua bercerai seharusnya dapat 
mengerti, memahami dan bisa melihat 
keadaan orang tuanya yang 
menjalankan dua fungsi. Karena 
dalam memberikan pola asuh kepada 
anak orangtua menjalankan fungsi 
ganda sekaligus dalam keluarga 
karena ada ketidak berfungsinya salah 
satu fungsi keluarga seperti tidak 
adanya posisi salah satu diantara 
kedua orang tua. Harapan orang tua 
tentunya ingin memberikan yang 
terbaik kepada anaknya yang 
didukung dengan sikap yang baik dari 
sang anak.  

B. Saran Akademis  

Setelah memperoleh hasil penelitian, maka 
ada beberapa saran atau masukan yang di 
berikan peneliti untuk berbagai pihak 
yakni : 
 Dengan adanya hasil penelitian, 
penelitian menyarankan kepada peneliti 
lainya yang ingin mengkaji topic yang 
sama agar mengkombinasikan dengan 
teori lain yang tidak di gunakan dalam 
penelitian. Selain itu di harapkan 
penelitian lainya dapat melihat masalah 
dengan tidak satu sisi, namun dapat dilihat 
dari berbagai sisi. 
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