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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawina sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan yang

sacral antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini merupakan prinsip universal yang

terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju

terbentuknya rumah tangga yang sakina. Disampin itu perkawinan adalah merupakan

sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya

dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan

di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai uni kecil dari kehidupan

dalam keluarga.1

Keluarga sebagai kesatuan primer memberikan bimbingan dan latihan bagi bakal

warga Negra sejak kehidupan anak yang sangat muda. Oleh karena itu rumah tangga dan

keluarga bebnar-benar merupakan sentrum dari pola kultural untuk memberdayakan anak

manusia.

Keluarga adalah kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan.
Orang-orang yang termasuk keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya.
Ini disebut keluarga batih keluarga yang diperluas menckup semua orang dan
keturunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan suami dan
istri. Keluarga mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasi tau
mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, khususnya oranf
yang telah lanjut usia.2

1Djamal latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1922), h.12
2 Kusdwiratri Setiono, Psikologi Keluarga, (Bandung: PT. Alumni, 2011),  h. 24.
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Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara fisik,

emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber kasih sayang,

perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting

bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi kegenerasi. Keluarga menjadi sarana untuk

transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi

sebelumnya kegenerasi yang lebih muda, keluarga juga menjadi saran untuk saling

mendekatkan diri kepada tuhan yang maha Esa, salah satu cara untuk mendekatkan diri

adalah dengan rajin beribadah dan saling mengingatkan antara anggotanya.

Psikologi keluarga merupakan kemudahan membangun relasi stiap anggota

keluarga memahami karateristik masing-masing, menghargai pengalaman dan

kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam

terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan yang egaliter atas dasar perbedaan

jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujut tanpa menyelami dari aspek-aspek

psikologisnya.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang anggota-anggotanya saling

memahami dan menjalankan hak maupunkewajiban sesuai dengan fungsi dan peranan

masing-masing, serta berupaya salaing membri kedamaian, kasih sayang dan berbagai

kebahagiaan. Namun, tidak semua orsng dapat merasakan apa yang mereka dambakan

apabila ada ketidak cocokan atau masalah dalam keluarga, tidak jarang kedua bela pihak

memilih jalan untuk bercerai. Sebuah perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian

perkawinan yang buruk dan terjadi bila antara suami dan istri sudah tidak mampulagi
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mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Seiring

perkembangan zaman, posisi keluarga dalam struktur sebuah rumahtangga mengalami

perubahan yang tajam. Perubahan posisi anggota keluarga sering terjadi karena perceraian

dan kematian masing-masing pasangan dalam rumah tangga.

Ketidak sempurnaan dari keluarga terjadi apabila tidak hadirnya peran dan tugas

lengkap ayah maupun ibu. Ketidak sempurnaan ini terjadi apabila pasangan tersebut

berpisah atau salah satunya mengalami kematian. Seseorang yang ditinggal suami atau istri

disebut sebagai keluarga single parent. Terjadinya single parent umumnya apabila

disengaja desebabkan oleh adanya perceraian. Sejalan dengan maraknya kasus perceraian

yang terjadi membuat sebagian besar keluarga menjadi tidak lengkap baik tanpa ayah

maupun tanpa ibu.

Menjadi orangtua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia sebagai

mahluk sosial. Masa menjadi orang tua merupakan salah satu tahap perkembangan yang

dijalani kebanyakan orang dan bersifat universal. Keutuhan orang tua (Ayah-ibu) dalam

sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu nak untuk memiliki rasa percaya diri

dan mengembangkan diri.

Kemandirian dalam jiwa single parent sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran

ganda disektor domestik yaitu bertugas dalam urusan rumah tangga seperti memasak,

mencuci piring dan pakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk keluarga,

merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya dan disektor publik yaitu bertugas
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secara ekonomi agar kebutuhan tetap terpenuhi yaitu dengan mencari nafkah bagi

kelaurganya dan secara sosial yaitu bersosialisasi dengan masyarakat.

Single parent adalah adalah orang tua tunggal yang menjadi tumpuan keluarga

dimana orang tua tersebut juga menjadi bagian dari pada dinamika sosial masyarakat. Di

Kota Kendari banyak sekali kasus orang tua tunggal karena perceraian maupun kematian

pasangan sangat banyak terjadi di Kota Kendari.

Sebagai Single father dutuntut untuk bisa beradaptasi dan melanjutkan hidup tanpa

seorang istri, mencari nafkah dan menyeimbangkan antara peran domestik dan publik.

Masing-masing diantaranya memiliki cara sendiri dalam menajalani hidup sebagai orang

tuan tunggal, karena keberhasilan seorang single father dalam mendidik dan menafkahi

anak tergantung pada bagaimana ia menerapkana cara untuk bisa menyeimbangkan waktu

antara mencari nafkah dan mendidik anaknya serta tak kalah penting adalah menjalin

hubungan dengan masyarakat bagaimana seorang single father harus bersikap dan

bertindak agar tidak dicemooh dan dianggap tabu oleh masyarakat.

Dari hasil pengamatan awal, penulis melihat ada seorang laki-laki yang mana dia

juga berperan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya. Alik-laki tersebut

berkewajiban  untuk mencari nafkah sekaligus menjadi ibu rumah tangga untuk anak-

anaknya karena sebelumnya telah terjadi perceraian. Namun dari hasil perceraian tersebut

istrinya menyerahkan anaknya hak asuh anak kepadanya. Dengankejadian tersebut maka ia

mengambila anaknya dan mengasuh anak-anaknya tanpa bantuan dari keluarga ataupun

istrinya.
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Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk dijadikan bahan penelitian

dengan judul Beban Psikologi Single Parent menurut perspektif hukum Islam Studi Kasus

Keluarga di TVRI Provinsi Sulawesi Tenggara.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakandiatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan maslah

sebagai berikut :

1. Bagai mana peran single parent dalam rumah tangga para pegawai TVRI Sultra ?

2. Bagaimana beban psikologis single parent para pegawai TVRI Sultra ?

3. Bagaimana fatktor-faktor peneyebab bertahan dalam status sinle parent para

pegawai TVRI Sultra ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan dalam upaya pencapaian target, penulis

menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran single parent dalam rumah tangga para pegawai TVRI

Sultra.

2. Untuk mengetahui beban psikologi single parent para pegawai TVRI Sultra.

3. Untuk faktor-faktor penyebab bertahan dalam status sngle parent para pegawai

TVRI Sultra.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini dalah memberikan

sumbangsi pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua

aspek, yaitu :
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1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penegetahuan tentang Hukum

Perkawinan bagi stiap akademisi khususnya yang terkait dengan beban psikologi laki-laki

single parent

2. Mafaat praktis

a. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah dan dipakai serta dipelajari sebagai

tambahan informasi menegnai beban psikologi laik-laki single parent sebagai ibu rumah

tangga.

b. Bagi Akademik, diharapkan menambah pengetahuan lebih dalam terhadap beban

psikologi laki-laki single parent didalam kehidupan sosial dapat menyesuaikan kedalam

hukum Islam, khususnya Fakultas Syariah Program Studi Akhwal Syakhshiyyah.

c. Bagi Penulis,

1) Memenuhi kewajiban penulis sebagi mahasiswi tingka terakhir dalam menyusun

skripsi untuk persyratan meraih gelar Strata I (SI) di Fakultas Syariah Program

Studi Akhwal Syakhshiyyah IAIN Kendari.

2) Dapat menambah penegetahuan dan pengalaman bagi penulis terhadap beban

psikologi single parent menurut perspektif hukum Islam studi kasus Keluarga di

TVRI Provinsi Sulawesi tenggara.
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E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami

tentang maksud dari judul penelitian ini. Unutk itu, maka penulis akan menguraikan

defenisi dari judul penelitian yaitu :

1. Single parent adalah orang tua tunggal yang menjadi tumpuan keluarga.

2.   Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun

abnormal dan pengaruhnya pada prilaku seseorang.

Jadi beban psikologi laki-laki single parent yang dimaksud penulis dalam

penelitian ini dalah beban seorang laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai

seorang suami sekaligus bapak dari anak-anaknya dalam sebuah kehidupan rumah tangga

tanpa ada istri yang membantunya untuk mengurus anak-anaknya.


