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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah tempat pertama untuk belajar bagi setiap anak, 

belajar untuk bersosialisasi hingga belajar untuk hidup menjadi individu 

yang mandiri dengan kata lain menjadi individu yang dapat menerima dan 

menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Pembelajaran yang 

didapatkan oleh individu selama dalam keluarga nantinya akan 

membentuk kepribadian setiap individu. Maka dari itu, di dalam sebuah 

keluarga orang tua memiliki peran yang amat penting.  

Peranan penting yang seharusnya diberikan orang tua terhadap 

anak yaitu untuk mengajarkan anak mengenai berbagai hal. Orang tua 

juga dituntut untuk memberikan kebutuhan secara biologis maupun 

secara psikologis kepada anak. Kebutuhan biologis yaitu kebutuhan yang 

berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan, untuk 

kebutuhan psikologis yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan rasa 

aman, kasih sayang, dan penghargaan atau harga diri. Dengan demikian 

sebuah keluarga selalu diharapkan mampu untuk mendidik, merawat, dan 

mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi  individu yang dapat menerima 

dan menghadapi setiap permasalahan hidupnya. Menurut Lestari (2016) 

Keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal 

bersama, dalam keluarga akan terdapat kerjasama ekonomi dan 

reproduksi. Keluarga berfungsi untuk melahirkan, merawat, 

menyelesaikan masalah dan saling peduli antar anggotanya. Sedangkan, 
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menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) keluarga adalah ibu, 

bapak dan anak-anaknya, dengan kata lain dikatakan adalah satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Namun, dalam 

hidup berkeluarga tidak selalu berjalan dengan mulus, didalam keluarga 

biasa terjadi konflik sehingga dapat meimbulkan permasalahan hingga 

perpecahan, dan perpecahan tersebut biasa disebut dengan perceraian.  

Merurut Priyatna (2010) anak tidak bisa terbebas dari dampak 

perceraian orang tua mereka, perasaan seperti marah, terluka, terabaikan 

dan tidak dicintai akan tersimpan dalam pikiran bahkan hingga anak 

sudah beranjak dewasa. Namun pada kenyataannya kasus perceraian di 

Semarang semakin meningkat tiap tahunnya. Pernyataan tersebut 

dibuktikan dengan adanya data statistik mengenai angka perceraian di 

Kota Semarang 

Tabel 1. Data Perceraian di Semarang 

Tahun Jumlah Kasus 
2016 3119 
2017 3225 
2018 3534 

Januari 2019 282 

 

Dalam data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 

perceraian mengalami peningkatan sebanyak 106 kasus. Pada tahun 

2017 hingga 2018 mengalami peningkatan sebanyak 309 kasus. 

Sedangkan pada awal bulan Januari kasus sudah mencapai 282.  

Tidak hanya karena perceraian, dalam keluarga adapula peristiwa 

yang tidak diharapkan yaitu kematian dari salah satu orang tua. Menurut 

Kubler Ross (1997) ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak hanya 

melibatkan diri sendiri namun juga akan melibatkan orang yang 
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ditinggalkannya. Sehingga dapat dikatakan, kematian akan meninggalkan 

penderitaan bagi orang-orang yang mencintai orang tersebut. Kematian 

sering kali dikaitkan dengan peristiwa yang buruk, dan hal yang 

menakutkan. Bagi pasangan yang mengalami perceraian dan 

ditinggalkan karena kematian bisa saja merasa keberatan untuk 

memenuhi semua kebutuhan anak seorang diri, maka salah satu solusi 

untuk meringankan dalam memenuhi kebutuhan, orang tua akan memilih 

untuk melakukan pernikahan kembali  (remarriage) sebagai salah satu 

solusi.  

Menurut Kartono (dalam Nadhiro, 2016) Pernikahan yang 

dilakukan kembali setelah kematian atau perceraian pasangan yang akan 

menggantikan posisi orang tua bawaan menjadi orang tua tiri, yang 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang tua kandung. 

Pernikahan kembali dapat diartikan menjadi pasangan yang memutuskan 

menikah kembali dengan orang lain yang dianggap mampu untuk 

memperbaiki dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan dalam 

keluarga. Namun, pernikahan kembali yang dilakukan oleh orang tua 

akan dapat membuat anak merasa dipaksa untuk menerima kehadiran 

orang baru dalam pola hidup mereka yang mau ataupun tidak anak juga 

harus mengakui kehadiran orang baru tersebut sebagai orang tua 

mereka.  

Dalam hal seperti ini orang tua memiliki tugas baru yaitu 

membantu anak untuk menerima orang tua tiri yang baru hadir dalam 

kehidupan mereka. Menurut Hurlock (2009) dalam pernikahan kembali 

penyesuaian diri harus dilakukan dari kedua belah pihak baik dari peran 
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orang tua kandung maupun dari pihak orang tua tiri. Penyesuaian diri 

yang dilakukan akan lebih sulit jika orang tua tiri sudah memiliki anak 

bawaan dengan pernikahan yang sebelumnya. Keberhasilan orang tua 

untuk membantu anak menerima diri sangat dipengaruhi oleh usia anak 

saat pernikahan kembali dilakukan.  

Anak yang lebih dewasa akan lebih menolak untuk menerima 

orang tua baru karena anak dengan usia dewasa telah memiliki pola 

hidup dan anak tersebut cenderung akan menolak untuk merubah pola 

hidup mereka dengan pola hidup yang baru. Sebaliknya, anak dengan 

usia lebih muda akan lebih mudah untuk menerima keadaan orang tua 

baru, karena anak belum memiliki pola hidup yang menentu. Adapula 

anggapan bahwa anak dengan orang tua tiri hanya akan menganggap 

orang tua tiri sebagai orang tua pengganti. Bahkan tidak sedikit anak 

yang menggangap perceraian orang tua disebabkan karena orang tua tiri.  

Hal tersebut didukung pula dengan adanya pandangan buruk 

masyarakat terhadap orang tua tiri. Sebagai contoh banyak kasus 

mengenai kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan orang tua 

tiri terhadap anak tirinya. Baik berita di media sosial maupun cetak yang 

memunculkan berita mengenai kekerasan yang dilakukan orang tua tiri. 

Selain itu juga ada berbagai film, serial tv, dan kartun anak-anak yang 

semakin mendukung pandangan buruk anak terhadap kehadiran orang 

tua tiri, beberapa serial tersebut adalah bawang merah bawang putih, 

klenting kuning, Cinderella, Barbie 12 Dancing Princesses, dan Snow 

White. 
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Pernyataan diatas menunjukan bahwa kata “tiri” telah menjadi cap 

yang buruk bagi masyarakat, dan cap tersebut dapat memepengaruhi 

proses penyesuaian anak terhadap orang tua tiri, yang pada akhirnya 

juga akan mempengaruhi penerimaan diri pada anak yang memiliki orang 

tua tiri. Menurut Priyatna (2010) individu yang tumbuh dalam keluarga 

tidak utuh cenderung akan lebih mudah berperilaku agresif, lebih mudah 

mengalami kecemasan, lebih sulit mengendalikan emosi dan kemarahan, 

lebih sering mengalami depresi, lebih menarik diri, lebih sering terlibat 

dengan konflik dengan orang tua, dan ada kemunkinan untuk lebih 

mudah terjerumus dalam aktivitas seksual dini.  

Menurut Pratitis (2013) penerimaan diri dapat membuat individu 

terbebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri. Sedangkan 

adanya perilaku negatif menunjukan bahwa anak belum dapat menerima 

kenyataan yang ada. Chaplin (2002) menyatakan penerimaan diri 

diartikan sebagai sikap merasa puas dengan diri sendiri, kualitas, dan 

bakat-bakatnya sendiri, serta pengakuan akan keterbatasan diri. Selain 

itu Kubler Ross (1997) menyatakan penerimaan (acceptance) akan terjadi 

bila seseorang mampu menghadapi kenyataan daripada menyerah pada 

tidak adanya harapan.  

Menurut Kubler Ross (1997) dalam mencapai penerimaan diri 

akan mengalami tahapan. Tahapan dapat berlangsung secara cepat 

maupun lambat, tetapi akan lebih baik jika dalam prosesnya penerimaan 

diri tidak dipercepat maupun diperlambat. Tahap yang nantinya akan 

dilalui individu dalam mencapai proses penerimaan diri tidak selalu urut, 

tidak semua selalu harus dilalui. Kemungkinan individu dapat mengalami 
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tahapan secara berulang-ulang. Kebanyakan orang merasa tidak siap 

menghadapi kedukaan, karena seringkali peristiwa terjadi begitu cepat, 

dan tanpa peringatan. Menurut Kubler Ross ada lima tahap penerimaan, 

tahap tersebut adalah tahap denial (penolakan), tahap anger (marah), 

tahap bargaining (tawar-menawar), tahap depression (depresi), dan tahap 

acceptance (penerimaan). 

Pentingnya penerimaan diri anak yang memiliki orangtua tiri 

sangat mempengaruhi berlangsungya kehidupan pribadi dan sosialnya. 

Adanya pandangan buruk dari masyarakat membuat orang yang 

melakukan pernikahan kembali mengganti istilah “tiri” dengan istilah 

“sambung” sebagai salah satu langkah membentuk pandangan yang lebih 

baik pada anak, yang sebenarnya artinya sama dengan orang tua tiri. 

Pada saat ini masih sangat jarang mendengar kata “orang tua sambung”. 

Menurut Miami (dalam Utami, 2013) “Orang tua adalah pria dan wanita 

yang terikat dalam perkawinan yang siap sedia untuk memikul tanggung 

jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anaknya”. Sedangkan arti kata 

sambung menurut KBBI adalah hubungan dan satukan. Dari pernyataan 

sebelumnya dapat disimpukan bahwa orang tua sambung adalah 

pasangan yang memutuskan menikah kembali dengan orang lain yang 

bersatu dalam perkawinan yang siap sedia memikul tanggungjawab dan 

membangun hubungan sebagai ayah dan ibu dari semua anak-anaknya 

baik anak kandung maupun anak yang dibawa oleh pasangan. 

Dengan adanya hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan apa saja yang dilalui oleh anak 

yang memiliki ibu sambung dan faktor apa saja yang mempengaruhi 
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penerimaan diri pada anak yang memiliki ibu sambung. Adanya 

keingintahuan tersebut mendukung peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berjudul penerimaaan diri terhadap ibu sambung. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1.2.1 Tahap penerimaan diri apa saja yang dilalui anak yang memiliki ibu 

sambung? 

1.2.2 Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada anak yang 

memiliki ibu sambung? 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan diri melalui 

tahap penerimaan diri anak yang memiliki ibu sambung serta untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada anak 

yang memiliki ibu sambung. 

 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis 

bagi ilmu psikologi perkembangan dan psikologi keluarga khususnya yang 

berkaitan dengan proses penerimaan anak yang memiliki ibu sambung. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk seluruh 

masyarakat, khususnya untuk orang tua sambung ataupun anak yang 
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memiliki orang tua sambung mengenai penerimaan diri anak yang 

memiliki orang tua sambung. 


