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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap

karaya tertentu, maka perludilakukan review terhadap kajian yang pernah ada.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji

oleh pwnulis mengenai beban psikologi laki-laki single parent (studi kasus

keluarga di TVRI Provinsi Sulawesi Tenggara), diantara dalah :

1. Penelitian yang dialkukan oleh hasan widad (mahsiswa Jurusan Al-Ahwal

Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim denagan judul Beban Psikologi Perempuan Single Parent sebagai

Kepala Keluarga Studi Kasus Keluarga di Desa Prajekan Kidul Kec.

Prajekan Kab. Bondowoso pada tahu 2011). Penelitian ini fokus pada

beban perempuan single parent sebagai kepala keluarga sangat berat.1

2. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Priyana (mahasiswa  Jurusan Hukum

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)

denagn judul Damapak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan

Ekonomi Anak (studi kasis keluarga yang bercerai di Desa Logede Kec.

Sumber Kab. Rembang) tahun 2011. Penelitian ini fokus pada faktor yang

1Hasan widad, Beban psikologi Perempuan Single Parent sebagai Kepala Keluarga (Studi
Kasus Keluarga di Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso (Malang: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim, 2011)
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melatar belakangi terjadinya perceraian di Desa Logede Kec. Sember Kab.

Rembang.2

3. Penelitian yang dilakukan oleh A. Besse Suci Rezki Kasih (mahasiswa

Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

dengan judul Perceraian dan Implikasinya terhadap Psikologi Anak di

Kec. Lalabata Kab. Soppeng) tahun 2017. Penelitian ini fokus pada

dampak perkembangan psikologis anak akibat perceraian orang tuanya di

Kec. Lalabata Kab. Soppeng.3

Jadi dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan Persamaan dan

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya.

Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga single

parent. sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis focus pada

beban psikologi laki-laki single parent dalam menjalankan kehidupannya dalam

rumah tangga dimana selain ia berperan sebagai pencari nafkah juga berperan

sebagai ibu rumah tangga yang mengurus nak-anaknya baik dalam kehidupan

rumah tangga maupun kehidupan sosial.

2Didik Priyana, Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis dan Ekonomis  Anak
(studi kasus keluarga yang bercerai di Desa Logede Kec. Suber Kab. Rembang) (Semarang : UN
Semarang 2011).

3A. Besse Suci Rezki Kasih, Perceraian dan Implikasinya terhadap Psikologi Anak di
Kec. Lalabata Kab. Soppeng (Makassar : UIN Alauddin, 2017).
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B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk

tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal

yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan ,melangsungkan perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 2 dikatan bahwa perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernukahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau

mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksnakannya

merupakan ibadah.4 Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad

yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika

melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah.

2. Prinsip Perkawinanlam

Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan

perkawinan menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prinsip berarti

asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan

sebagainya.5 Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi

pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menjalani bahtera

rumah tangga harus ada prinsip didalamnya agar perkawinan tersebut menjadi

kekal.

4Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar
Perkawinan Pasal 2, h. 1.

5Departemen Pendidikan Nasiaonal. Kamus Besar Baha Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 89.
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Idris meneyebutkan ada lima prinsip perkawinan menurut agama Islam

yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup

manusia yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan

persetujuan, perkawinan untuk selamanya, monogami dan poligami dan suami

sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.6 Berikut penulis akan

menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawina, sebagai berikut :

a) Memnuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya bahwa melaksanakan

perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad saw., melaksnakan

perkawinan itu seperti yang telah dijelaskan pada penjelasn sebelumnya

merupakan perintah agama. Agama mengatur perkawinan itu, member batas

rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat

tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Demikian pila agama

member ketentuan kain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya

mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Perintah

melaksanakan perkawina terdapat dalam QS AR-ra’d/13:38

Terjemahannya

Dansesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu
dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan
tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (Mukjizat)

6Muh Idris, Fiqh Munaqahat (Kendari: CV. Shadara,2008), h. 16
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melainkan dengan izin Allah. Bagi tisp-tisp masa ada kitab (yang
tertentu).7

b) Kerelaan dan persetujuan, artinya ketia hendak melangsungkan perkawinan

harus ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak dalam Islam

dikenal dengan istilah Ikhtiar. Untuk itu perluadanya proses peminangan

sebelum melangsungkan perkawinan untuk memastikan bahwa kedua belah

pihak sudah benar-benar setuju dan suka rela untuk melangsungkan

perkawinan. Kerelaan dari calon suami dapat dilihat dan didengar dari

tindakan dan ucapannya. Sedang kerelaan calon istri dapat dilihat dari

sikapnya, misalnya diam dan tidak member reaksi penolakan. Prinsip kerelaan

dan persetujuan terdapat dalam Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa

ketenangan, ketentraman cinta serta kasih dapat terwujud apabila terpenuhi

prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan bukan hanya untuk

satu masa tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk selamanya.

c) Monogami dan poligami, monogamy artinya seseorang kawin dengan satu

orang istri sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebuh dari satu.

Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat

dengan syarat harus berlaku adil. Sebanarnya berlaku adil itu sngat berat dan

hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya.8

d) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa

apabila pria dan wanita melakukan perkawina maka masing-masing membawa

7Deapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Jakarta: Proyek
Pengadaan Kita Suci Al-Qur’an, 2002), h. 38.

8Thalib, Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, cet 4, 2008), h. 53
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hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupunsebagai suami. Sekalipun

suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah

ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai

kedudukan lebih dari istri. Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa’/4:3

Terjemahannya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu menagwininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudia jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, mak (kawinilah)
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu
dalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.9

3. Tujuan Perkawinan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak

terkecuali perkawinan. Adapuntujuan perkawinan dalam Konpilasi Hukum Islam

bab II Pasal 3, dikatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Ucapan

sakinah, mawaddah dan rahmah sering ditujukan pada rekan-rekan yang

menempuh hidup baru. Berikut penulis akan menguraikan arti dari kata tersebut.

a) Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentramman, ketenangan
dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti
membina dan membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan
kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia.

9Deapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Revisi (Jakarta: Proyek
Pengadaan Kita Suci Al-Qur’an, 2002), h. 34.
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b) Mawaddah menurut bahasa cinta atau harapan dalam sebuah pernukahan,
cinta adakah hal penting yang harus ada pada pasangan suami istri dan
mawaddah berarti selalu, mencintai baik senang maupun susah.

c) Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang. Rahma yaitu hasil akhir dari
sakinah dan mawaddah yaitu kasih sayang.10

4. Hikmah Perkawinan

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikma

dibaliknya, takterkecuali perkawinan. Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan

adalah sebagai berikut:

a) Memlihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga
dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.

b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu
menekan syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang
diharamkan.

c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk
dan bercengkrama

d) Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan
rumah tangga bersama anak-anak

e) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat
kewanitaan yang diciptakan

f) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas denag tanggung jawab
tertentu serta melatih kemampuan bekerja sama.11

Kesimpulan dari hikma perkawinan yang dipaparkan oleh baihaqi adalah

denagn melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang

terhormat karena dilakukan dengan jalan pernikahan yang sah sehingga dapat

menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista karena melakukan

10Departemen Pendidikan Nasiaonal. Kamus Besar Baha Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 725

11Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press,
2006), h. 23
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hubungan badan dengan pasangan yang sah, serta antara suami istri dapat saling

melengkapi sehingga dapat menenangkan satu sama lain.

C. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Kata keluarga dalam Bahasa arab adalah “al-usrah” merupakan bentuk

jadian dari kata “al-asru”. Secara etimologis berarti ikatan, “al-asru” maknanya

mengikat dengan tali, kemudian menjadi salah satu yang diikat, baik dengan tali

atau dengan yang lain. Menurut Mahyudin keluarga dalam arti sempit adalah unit

atau kelompok yang kecil didalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak

keluarga dalam arti luas adalah ayah, ibu dan anak-anak dan sebagainya yang

kebutuhan hidupnya, semuanya tergantung pada keluarga.12

Menurut Ibrahim Amini, adalah orang-orang yang secara terus-menerus
atau sering tinggal bersama si anak, seperti ayah, ibu, kakek, nenek,
saudara laki-laki dan saudara perempuan dan bahkan pembantu
rumahtangga, diantara mereka disebabkan mempunyai tanggung jawab.13

Menurut Hasan Sadhili, keluarga adalah suami istri yang beranak. Para

sosiologi berpendapat bahwa asal usul pengelompokan keluarga bermula dari

peristiwa perkawinan tetapi dapat pula terjadi asal usul keluarga terbentuk dari

hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan statusnya yang berbeda,

kemudian mereka tinggal bersama dan anak yang dihasilkan dari hidup bersama

12Mahmud dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Kelaurga (Jakarta: Akademia Permata,
2013), h. 130.

13Ibrahim Amini, Agar Tidak Salah Mendidik Anak (Jakarta: Al-Huda 2006), h. 10
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ini disebut keturunan dari kelompok itu. Kemudian dari sinilah keluarga itu dapat

dipahami dari berbagai segi.14

Menurut Ramayulis keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama
dalam masyarakat diman hubungan-hubungan yang terdapat didalamnya
sebagian besar sifat hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu
dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai
interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan
sikap dalam hidup.15

Keluarga merupakan suatu pondasi dan institusi yang paling dicintai dalam

Islam. Masyarakat terbentuk dari unit-unit yang lebih kecil dan keluarga

merupakan unit yang paling kuno serta titik diawalinya kehidupan manusia.

Keluarga adalah pusat perkumpulan dan proses untuk melestarikan tradisi-tradis

serta tempat untuk menyemai kasih sayang dan emosional. Unit ini ibarat sebuah

komunitas dan ketahanannya akan mendorong ketangguhan sebuah masyarakat.16

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpilkan bahwa keluarga adalah

merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam

keterikatan, emosional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang

merupakan bagian dari keluarga.

2. Tujuan Berkeluarga

Konsep keluarga sudah setua sejarah kehidupan manusia. Dimana ada

manusia pastialah ada keluarga yang melahirkan, merawat serta mendidiknya

14Jalaludin Rahmat, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1994), h. 12.

15Ramayulis, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h.
20

16Abdul Hakam Ash-Sha’idi, Menuju Keluraga Sakinah (Jakarta; Akbar Media Eka
Sarana., 2005), h. 37
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meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Dalam perrspektif teologis hanya ada

dua orang yang tidak lahir dari sebuah system keluarga. Adam sebagai manusia

pertama yang berjenis kelamin laki-laki dan Hawa sebagai manusi kedua yang

berjenis kelamin perempuan. Dua orang inilah yang berusaha dari awal sekali

untuk mengembangkan konsep keluarga atas petunjuk Tuhan. Adan dan Hawa

melakukan semacam kesepakatan dan berkomitmen (Mitsaqan ghalidza) untuk

bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain baik dalam hal

kebutuhan biologis maupun kebutuhan emosional.17

Bila dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari

terciptanya jalinan antara lelaki dan perempuan melalui pernikahan yang halal,

memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendidrikan dan membina keluarga yang

harmonis, sejahtera serta bahagia duni dan akhirat.18 Sebagaimana firman Allah

dalam Qs. Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir

17Potensi Manusia dijelaskan oleh alquran antara lain melaui kisah Adam dan Hawa
dalam Alquran (2):30-39.

18Hasan Langgulung, Manusa dan Pendidikan Islam (Jkarta: Al-Husna Zikra, 1995), h.
346-349.
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Harmoni maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenagan lahir dan batin

sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih saying antara anggota. Selain itu

pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain

berupa kebutuhan biologis.19

Melihat dua tujuan pernikahan tersebut, Imam Ghazali dalam Ihya’nya

memngembangkan dari tujuan pembentukan keluarga menjadi lima yaitu :

a. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa
manusia.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih
sayangnya berdasarkan tanggung jawab.

c. Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta secara halal

e. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tentram
atas dasar cinta dan kasih sayang.20

Dalam hidup manusia memerlukan ketengan dan ketentraman untuk

mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya

ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. Karena keluarga merupakan

bagian masyarakat, keberadaannya menjadi factor penting dalam penentuan

ketenangan dan ketentraman masyarakat.

Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan

pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga. Keharmonisan

diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan

19Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munaqahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 22
20Ibid., h. 24
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memenuhi kewajiban. Allah menjaadikan unit keluarga yang dibina dengan

pernikahan dalam rangka membentuk ketenangan dan ketentraman serte

mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban

yang diisyaratkan Allah kepada ayah, ibu, suami dan istri dan anak-anak semua

kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan

sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.21

Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu

menciptakan ketentraman dan keselamatn dari segala bentuk kejahatan yang

ditimbulkan oleh oranglain, serta keluaga harus dijadikan tempat tinggal yang

penuh dengan kebahagiaan agar selruh anggota keluarga betah di rumah dan

selalu merindui.

Untuk mewujudkan keluarga haruslah bersama-sama antara suami dan

istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugrah dari Allah swt. Karena

tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah

tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi  sakina mawadah wa rahma.22

Kehidupan suami istri itu dalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah

keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia.23 Oleh sebab itu, suami

istri harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah

21Quraish Shihab, Membumikan Alquran, cet.XXII, (Mizan:Bandung, 2001), h. 255.
22Sholeh Gysima, Kado Cinta Untuk Istri Cet.Ke-1 (Yogyakarta: Arina. 2005), h. 91.
23Abu Muhammad Jibril Abdurahman, Karateristik lelaki Sholeh, Cet. Ke-3 (Yogyakarta:

Widah Press, 2000), h. 21.
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dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci. Agar perkawina itu menjadi kuat,

diperlukan pengikat yang kuat pula.

3. Peran dan Fungsi Keluarga

Setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing dalam

keluarga untuk mempertahankan kondisi dalam keluarga. Peran keluarga dibagi

menjadi dua yaitu peran formal dan peran informal keluarga. Peran formal

keluarga yaitu peran parental dan perkawinan yang terdiri dari peran penyedia,

peran pengatur rumah tangga, perawat anak, peran persaudaraan dan peran

seksual. Peran informal keluarga bersiafat implicit dan tidak tampak kepermukaan

dan hanya diperankan untuk menjaga keseimbangan keluarga, seperti pendorong,

inisiatif, pendamai, penghalang, pengikut, pencari pengakuan, sahabat,

koordinator keluarga dan penghubung.

Secara sosiologi keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk

menciptakan suatu masyarakat yang aman, tentram bahagia dan pula sejahtera,

yang semua itu harus dijalankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil.

Dalam buku keluarga muslim dan dalam masyaraka modern, dijelaskan bahwa,

berdasarkan pendekatan budaya keluarga mempunyai beberapa fungsi diantara

yaitu, fungsi biologis, fungsi edukatif, religious, fungsi proyektif, fungsi

sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomi.

Menurut Mely Sri sebagai mana dikutip oleh Mahmud mengemukakan

secara sosiologis ada Sembilan fungsi keluarga yaitu sebagai beriku:



21

a. Fungsi Biologis

Keluarga sebagai suatu organisme mempunyai fungsi biologis. Fungsini

ini memberi kesempatan hidup pada setiap anggotanya. Keluarga disini menjadi

tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan

papan dan syarat-syarat tertentu, sehingga keluarga memungkinkan dapat hidup

didalamnya, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Sisilain dari

fungsi ini adalah untuk memnuhi kebutuhan seksual dan mendapat keturunan.

b. Fungsi Ekonomi

Fungsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi biologis,

terutama hubungan memenuhi kebutuhan yang bersifat vegetative, seperti

kebutuhan makan, minum, dan tempat berteduh. Fungsi ekonomis dalam hal ini

menggambarkan kehidupan keluarga harus dapat mengatur diri dalam

mempergunakan sumber-sumber keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga

dengan cara yang cukup efektif dan efisien. Fungsi ini menunjukan bahwa

keluarga merupakan kesatuan ekonomis.

Aktifitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah.

Pembuatan usaha, dan perencanaan angaran biaya, abaik penerimaan maupun

pengeluaran biaya keluarga. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat

meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga

dalam kegiatan ekonomi.

c. Fungsi kasih Sayang



22

Fungsi ini menekankan bahwa keluarga harus dapat menjalankan tugasnya

menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat anatara anggotanya,

sesuai denga peran status sosialnya masing-masing dalam kehidupan keluarga itu.

Ikatan batin yang dalam dan kuat ini, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota

keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antara suami istri

akanmemberikan sinar kehidupan keluarga yang diwarnai dalam suasana

kehidupan penuh kerukunan dan persoalan hidup.

Dengan naungan cinta kasih ini dapat ditegakkan keluarga dengan

misinya, serta dapat menunaikan apa yang wajib ditunaikan bagi kerabat, teman

dan masyarakat. Dengan demikian tanpa adanya cinta dan kasih sayang, maka

fungsi keluarga akan berubah menjadi realisasi pertemuan antara pria dan wanita

semata-mata, seperti halnya pertemuan dua jenis binatang yang hanya memenuhi

kebutuhan seksual.

d. Fungsi Pendidikan

Fugsi ini mempunyai hubungan yang erat dengan maslah tanggung jawab

orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga sebagai lembaga

pendidikan bertanggun jawab pula pada pendidikan orang tua dalam lingkup

pendidikan orang dewasa. Dengan perkataan alain keluarga bertanggung jawab

untuk mengambangkan anak-anak, yangdilahirkan dalam keluarga ini, untuk

berkembang menjadi orang yang diharapkan oleh bangsa, negara dan agamanya,

pendidikan berpusat pada keluarga dan keluarga pula menjadi pusat pendidikan

dari segala bidang.
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e. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan

memelihara anak dan anggota keluarga lainnya dari tindakan negative yang

mungkin tiimbul baik dariluar, maupundalam kehidupan keluarga. Fungsi ini pun,

untuk menangkal pengaruh kehidupan yang sesaat sekarang dan masa yang akan

datang.

f. Fungsi Sosialisasi Anak

Dalam hal ini, keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan dalam

kehidupan social yang lebih luas. Untuk mencapai kehidupan ini, anak melalui

bantuan orang tua harus dapat melatih diri dalam arena percaturan kehidupan

social. Dia harus bisa patuh, tetapi juga harus dapat mempertahankan diri. Semua

ini hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu system norma yang dianut dan

berlaku dalam masyarakat dimana anak itu hidup.24

g. Fungsi Rekreasi

Dalam kehidupan manusia, rekreasi adalah penting. Rekreasi dalam hal ini

dapat diartikan sebagai kegiatan seorang atau anggota keluarga atas dasar

pengakuan mereka sendiri. Dalam menjalankan fungsi keluarga harus menjadi

lingkungan nyaman, meneyenangkan, cerah dan ceria, hangat dan penuh

semangat. Keadaan ini dapat dibangun melalui kerjasma diantara anggota

keluarga yang diwarnai dengan hubungan insan yang didasari oleh adanya saling

mempercayai, saling menhormati, saling mengerti serta adanya give and take.

24Mahmud dkk, Pendidikan Agama Islam dala Keluarga….h. 144-145.
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h. Fungsi Status Keluarga

Fungsi ini dapat dicapai bila keluarga telah menjalankan fungsinya yang

lain. Fungsi keluarga ini menunjuk pada kadar kedudukan (status) keluarga

dibandingkan dengan keluarga lainnya. Dengan perkataan lain status keluarga

dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh orang-orang yang membina

keluarga itu. Perjuangan untuk mencapai keluarga yang diharapkan sangat

ditentukan oleh usaha stiap anggota keluarga dengan masing-masing peranan

yang berjalan sebagai mana mestinya.

i. Fungsi Agama

Fungsi ini sangat erat hubungannya dengan fungsi pendidikan, fungsi

sosialisasi dan perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat

pendidikan agama dan tempat beribadah, yang secara serenpak berusaha

mengembangkan amal salaeh dan anak saleh. Kebesaran satu agama perlu

didukung oleh besarnya jumlah keluarga yang menjalankan syariat agamanya

bukan oleh jumlah penganutnya saja.25

D. Menjaga Keselamatan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi

Agar keluarga yang dibentuk menjadi keluarga yang bisa selamat, dalam

keluarga harus ada rasa ketenangan, saling mencintai dan kasih saying. Dalam

keluarga terlebih dulu harus memperoleh keselamatan dan kasih saying agara

keluarganya bisa memperoleh keberkahan. Keberkahan ini bisa didapatkan

apabila dlam suatu keluarga terdapat ketentraman. Dengan kata lain, agar keluarga

dapat menjadi keluarga yang penuh dengan mawaddah wa rahmah dapat

25Mahmud dkk, Pendidikan Agama Islam dala Keluarga….h. 146
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mengantarkan pada keselamatankeluarga dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. Penghayatan Ajaran Islam

Dalam keluarga diharapkan seluruh anggotanya memiliki kecenderungan

untuk senantiasa mendalami, menghayati, serta mengamalkan ajaran agama Islam.

Sejak kecil, keluarga dibiasakan untuk mengenal ajaran Islam sebagai pedoman

dasar kehidupannya. Ajaran agama bukan saja berisikan aspek ubudiyyah ,

melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya,

merupakan bekal utama bagi keidupan. Karena tanpa bekal agama yang memadai

sendi-sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

b. Saling Menghormati

Keharmonisan merupakan unsur mutlak terciptanya kebahagiaan,

hubungan yang harmonis akan dapat tercapai manakala dalam keluarga

dikembangkan, dibina sikap saling menghormati  (menghormati yang tua

menyayangi yang muda).

c. Memiliki Kamauan untuk Berusaha

Manusia hidup memerlukan memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan

secara selaras, serasi,  seimbang dan harmonis. Untuk itu manusia harus

senantiasa berusaha dan bekerja untuk memperoleh rizki dalam rangka memenuhi

kebutuhannya. Qs. Al-Jum’ah (62) ayat 10 yang berbunyi :
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Terjemahannya:
Apabilabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka
bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung

d. Hidup secara Efisian

Efisien bukan berarti kikir, efisian bukan Cuma dari materi tetapi efisian

juga dari sudut energy manusia, denga kata lain tanpa mengorbankan diri. Sebagai

mana firman Allah dalam Qs. Al-Furqaan (25) ayat 67 berbunyi:

Terjemahnya:

Dan orang-orang apabila menafkahkan hartanya tidak berlebihan, tidak
juga kikir, tapi diantara keduanya.

e. Mawas Diri

Jika terdapat anggota keluarga yang melakukan kesalahan, yang

bersangkutan hendaklah menyadari kekeliruan serta kesalahannya dan segera

meminta maaf dan bertaubat. Sebaliknya jika terdapat anggota keluarga yang

mengetahui kesalahan anggota lainnya segera memberi teguran sehingga tidak

membuat makin jerumus. Adanya sikap ini menjadikan suasana dalam keluarga

menjadi tentram.
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Istilah keselamatan keluarga memang jarang ditemukan, kebanyakan

istilah yang digunakan adalah istilah keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga

harmonis dan sebgainya. Namun jika meliaht kriteria-kriteria yang harus

dilakukan untuk membahagiakan keluarga dalam berbagai prespektif tersebut,

sebenarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu kebahagiaan dalam keluarga. Dan

jika ditelusuri lebih lanjut adanya rasa sakinah, kebahagiaan, ketentraman dan

ketenangan dan sebagainya dalam sebuah keluarga dapat mengantarkan kepada

keselamatan keluarga. Keselamatan yang diamaksud tentusja keselamata dunia

dan di akhirat. Keselamatan dari api neraka tidak akan didapatkan jika, tidak

berusaha untuk memperoleh keselamatan di dunia. Keselamatan di duni

merupakan proses awal untuk mendapatkan keselamatan di Akhirat. Karena

percuma selamat selama menjalani kehidupan dunia, ketika dipertanggung

jawabkan di akhirat kelak menjadi celaka dan menjadi orang yang rugi dan

merugikan orang lain. Sebagai mana disebutkan dalam Qs. Az-Zumar (39) ayat 15

yang berbunyi:

Terjemahnya:

Katakanlah, “sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang
yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiama,
ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata
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E. Perceraian Orang Tua

1. Pengeretian Perceraian Oranng Tua

Perceraian adala peristiawa yang taraumatis bagi semua pihak yang

gterlibat bagi pasangan yang tak dapat lagi hidup bersama dan juga bagi anak-

anak, mertua/ipar dan sahabat. Perceraian dalam keluarga manapun merupakan

peralihan besar dan penyesuaian utama bagi anak-anak akan mengalami reaksi

emosi dan perlaku karena kehilangan satu orang tuanya. Bagaimana anak bereaksi

pada perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berprilaku

sebelum,  selama dan sesudah perpisahan. Mengenai perceraian yang ada pada

dewasa ini perundang-undang telah mengatur tata cara perkawinan dan perceraian

secara jelas dan rinci.26

Jadi perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara

suami dan istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal

serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

2. Jenis-jenis Perceraian

a. Cerai Hidup

Perceraian adalah berpisahnya pasangan suami istri atau berakhirnya

suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hokum dan legal. Perceraian hidup

dalah berpisahnya suami istri atau berakhirnya perkawinan karna tidak

tercapainya kata kesepakatan mengenai maslah hidup. Perceraian dilakukan

26Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  h. 163.
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karena tidak ada lagi jalan yang ditempuh untuk meyelamatkan perkawinaan

mereka.

b. Cerai Mati

Cerai mati merupakan meninggalnya salah satu pasangan hidup dan

sebagai pihak yang ditinggal harus sendiri dalam menjalani kehidupannya. Salah

satu pengalaman hidup yang paling menyakitkan yang mungkin dihadapi oleh

seseorang meninggalnya pasangan hidup yang dicitai.

F. Dampak Perceraian

Rusasknya sebuah lembaga perceraian merupakan indikasi negative yang

akan meng hancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab rusaknya sebuah

perkawinan yang berakibat perceraian orang tua akan merampas perlindungan dan

ketentraman anak yang masih berjiwa bersih.27

Setipa pernikahan membutuhkan pengharapan, terutama sebuah

pernikahan yang telah dikaruniai anak. Anak adalah anugerah sekaligus tantangan.

Memiliki seorang anak merupakan orang tua lebih memahami bahwa seorang

anak sangat memerlukan dukungan dan kasih sayng karena ketergantungan anak

kepada orang tua lebih besar. Salah satu tugas perkembangan yang terpenting

pada masa anak-anak dan ini merupakan tugas perkembangan paling sulit adalah

belajar untuk berhubungan secara emosional dengan orang tua. Hubungan

emosional yang terjadi pada masa bayi harus diganti dengan oran tua hubungan

27Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Alauddin University
Press, 2014), h. 215.
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yang lebih matang. Perceraian dapat membuat remaja berkonflik dengan orang

tua, merasa diabaikan dan timbul sikap keluarga membentuk.

Perceraian memabawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa

diabaikan, anak akan berpikiran untuk mencari sesuatu yang dapat embuatnya

bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negative.

Hal itu terjadi pada salah satu rentang usia 111-14 tahun, dimana anak sudah

menyadari keadaan keluarga yang berubah akibat perceraian. Pada saat terjadinya

perceraian ibu atau ayah yang tinggal dirumah yang berbeda dengan anak akan

menyebabkan merenggangnya hubungan antara ornga tua dan anak. Psikologi

anak akibat perceraian orang tuanya sangat terganggu salah satu contohnya adalah

seorang anak yang tadinya sangat ceria kerena hidup bersama orang-orang yang

dicintainya yakni ayah dan ibunya tiba-tiba berubah drastis menjadi seorang

pendiam, pemalu, penakut dan sabagainya. Hal ini membuat dirinya merasa

terabaikan.

Tugas perkembangan sangat penting kaarena hubungan dengan orang tua.

Anak berdasarkan pada ketergantungan anak untuk mmenuhi kebutuhan kasih

saying dari orang tuanya. Orang tua sebagai pendidik merupakan kodrat atau

sering disebut sebagai pendidik kodrat atau pendidik asli dan berperan didalam

pendidikan formal atau pendidikan keluarga.28

Ada 6 dampak negative utama yang diraskan oleh anak pasca perceraian

orang tuanya, yaitu:

28Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 1991), h. 241.
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1. Penyangkalan

Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan seorang anak

untuk mengatasi luka emosinya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati

dan kemarahan. Penyankalan berkepanjangan merupakan indikasi bahwa anak

yakin dialah penyebab perceraian orang tuanya. Serta kondisi lingkungan yang

tidak kondusif  akan berprngaruh scar negative sehingga menimbulkan berbagai

permasalahan.

2. Rasa Malu

Rasa malu adalah suau emosi yang berfokus kekalahan atau plangaran

moral, membungkus kekurangan diri dengan membuat pasif atau tidak berdaya.

3. Rasa Bersalah

Rasa bersalah adalah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap

emosi umumnya menyangkut knflik emosi yang timbul dari kotroversi atau yang

dikhayalkan dari standar moral atau social, baik dalam tindakan ataupun pikiran.

Perasaan initimbul karena adanya harapan tidak terpenuhi, serta perbuatan yang

mlanggar norma dan moral yang berlaku. Serta adanya perbautan yang

bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya bahwa percerian

orang tua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walupun anak-anak yang lebih

besar telah mengetahui bahwa perceraia  itu bukan salah mereka, tetap saja anak

merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.
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4. Ketakutan

Anak menderita ketakutan Karen akibat ketidak berdayaan mereka dari

ketidak amanan yang disebabkan perpisahan orang tuanya. Anak menunjukan

ketakutannya ini dengan cara menangis atau berpegang erat kepada orang tuanya

atau memiliki kebutuhan yang bergantung pada benda kesayangannya seprti

boneka dan lain sebagainya.

5. Kesedihan

Kesdihan adalah reaksi paling mendalam bagi anak- anak ketika orang

tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan rang tuanya

tidak berjalan baik terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara

fisik maupun vertical serta mendatangkan hal negative bagi orang-orang

sekitarnya.29

6. Rasa marah atau kemarahan

Setiap anak mempunyai tanggapan yang berbeda-beda menegenai

perceraian orang tua akan menimbulakan dampak psikologi dalam diri anak.30

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi keluarga

mempunyai resiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya. Hal ini

disebabkan keruangannya curahan kasih sayang orang tua terhadap anak yang

bersangkutan karena perceraian. Apabila hubungan orang tua yang tidak serasi,

banyak perselisihan akan membawa anak kepada pertumbuhan pribadi yang sukar

29Banu Garawin, memahami Gejolak Emosi Anak (Taheran: Cahaya, 1994), h. 74.
30Hasan Basri, Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996), h. 21.
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dan tidak mudah dibentuk karena tidak mendapat suasana yang baik untuk

berkembang, sebab selalu terganggu oleh suasana orang tuanya.31

G. Single Parent

1. Penertian Single Parent

Single parent (orang tua tunggal) – merupakan fenomena yang terjadi

dibeberapa kota besar, yang mengahasilkan pandangan baru dalam sebuah

struktur keluarga. Meluasnya fenomena menjadi orang tua tunggal, maka semakin

banyak pula lah deskripsi defenisi dari single parent itu sendiri.

Akan tetapi menjadi single parent juga terkadang suatu pilihan yang

memang sebenarnya tidak diinginkan oleh seorang wanita atau pria itu sendiri.

Bisa jadi pasangan yang mmenikah tetapi tiba-tiba salah satunya meninggal dunia

atau bercerai (bercerai dalam kondisi terdesak). Kondisi menjadi lebih sulit bagi

pelakunya. Dilanda perasaan pergolakan perasaan (misalnya ras kehilangan),

kesiapan ekonomi untuk keluarga kecilnya, dan bagai mana menghadapi

permaslahan-permaslahan dalam soasial masyarakat. Ada dua jenis kategori orang

tua tunggal yang sama sekali tidak pernah menikah dan yang sempat/pernah

menikah. Mereka menjadi orang tua bisa saja disebabkan, karena ditinggal mati

oleh awal pasangan hidupnya, ataupun akibat perceraian atau bisa juga ditinggal

oleh sang kekasih yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ada banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi single parent

diantaranya :

31Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 56.
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a. Tinggal terpisah karena pasangannya bekerja/belajar di kota/negara lain.

b. Kematian pasangan

c. Perceraian

Single parent yang terpisah dengan pasangan karena bekerja/belajar

kota/negar lain, memiliki beberapa masalah, : merasa kesepian, tidak terpenuhi

hubungan seks sementara secara de jure ia seharusnya bisa pemenuhan kebutuhan

seks dari pasangannya. Saat pasangannya berada jauh darinya, ia juga berat

membesarkan anak sendiri.

2. Psikologi Anak Single Parent

Keluarga tunggal adalah keluarga yang sehat dan tidak ada yang salah

dengannya. Sepanjang interaksi antar keluarga terus terjadi dan terjalin dengan

baik maka keluarga tunggal bukanlah broken home.

Dampak negative yang dialami anak yang timbul setelah perceraian atau

kematian orang tuanya  biasanya bukan hanya karena perceraian itu sendiri.

Bahyanya justru datang dari konflik yang mengikuti perceraian itu atau gara-gara

terjadinya gangguan jangka panjang terhadap gaya pengasuhan anak.

Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh orang tua tunggal

dalah masalah finansial. Sudah tentu karena di pusingkan masalah kebutuhan

yang tidak berkecukupan menjadikan orang tua tunggal mengasuh anak mereka

dengan emosional dan cara yang tidak tepat sehingga berdampak pada psikologis

anak tersebut.


