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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Orangtua merupakan tempat belajar pertama bagi perkembangan anak,

dimana orangtua memiliki tugas dalam merawat serta mendidik anak (Setiawan,

2017). Penting bagi orangtua untuk memiliki kerjasama yang melibatkan kedua

belah pihak suami maupun istri selama mengasuh anak. Orangtua harus memiliki

cara dalam mencapai tujuan pengasuhan yang diinginkan, dimana terdapat suatu

keterlibatan dalam hal pendidikan sang anak dan tanggung jawab terhadap

kehidupan anak mereka yang disebut sebagai coparenting (Feinberg dalam Pinto,

Figueiredo, & Feinberg, 2018). Coparenting sendiri merupakan kerja sama yang

dilakukan oleh kedua orangtua (Priyatna, 2010). Coparenting tidak hanya

membahas mengenai hubungan dalam perkawinan, namun juga berfokus tentang

bagaimana kedua orangtua memiliki relasi dalam membesarkan anak bersama

(Feinberg dalam Lamela, & Figueiredo, 2016). Favez, widmer, doan, & tissot,

(2015), menyatakan bahwa coparenting memiliki peran yang penting, karena bila

terjadi hambatan dalam coparenting, akan menimbulkan dampak buruk terhadap

pertumbuhan sosial dan kognitif bagi anak dalam kehidupannya nanti.

Coparenting tidak hanya menjadi tugas utama bagi istri, namun menjadi tugas

bersama antara suami dan istri (Andayani & Koenjoro, 2004).
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Menurut Feinberg (2003), coparenting adalah interaksi antara suami dan

istri yang memutuskan untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai orangtua

dalam membesarkan anak dan masa pengasuhan anak. Orangtua diharapkan dapat

memberikan pembelajaran dan pengarahan dalam masa penyesuaian diri sang

anak selama ia bertumbuh (Priyatna, 2011). Sedangkan menurut Brooks, (2008)

coparenting adalah kekompakan yang terjadi antara kedua pihak antara ayah dan

ibu yang masih terikat pernikahan maupun dalam kondisi bercerai, atau

memutuskan untuk menajalin pernikahan lagi. Feinberg (2003), juga

mengungkapkan bahwa saat orangtua melakukan coparenting mereka akan

memiliki peran penting dalam keluarga dan dapat memberikan dukungan bagi

sang anak, serta dapat memberikan keamanan bagi sang anak.

Perilaku coparenting juga dapat memberikan dampak terhadap

perkembangan anak dan praktik selama melakukan pola asuh ketika terjadi

perbedaan pendapat antara suami dan istri. Vaugh, Block, & Block (1988),

menemukan bahwa terjadinya suatu perbedaan pendapat dalam pengasuhan dapat

memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak saat

berusia 18 tahun yang tergolong pada usia remaja. Ketika mengasuh anak terjadi

perselisihan antar orangtua terkait dengan masalah perilaku anak selama remaja

(Feinberg, 2003). Selain masalah mengenai perilaku sang anak, dalam

membesarkan anak juga terjadi ketidaksetujuan mengenai moral, keterampilan

sosial dan kebebasan anak (Vaughn, Block, & Block, 1988). Perbedaan harapan

dalam hubungan antara orangtua dan anak remaja menjadi tidak selaras, karena
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hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua

dengan anak remaja.

Menurut Santrock (2003), remaja adalah suatu proses perkembangan yang

terjadi antara masa kanak-kanak hingga dewasa. Saat dalam masa remaja,

terbentuk suatu perubahan, baik dalam biologis, kognitif, dan soial-emosional.

Proses perkembangan remaja berjalan pada rentang usia 10-20 tahun

(Erickson,1968). Selama tahap tersebut, remaja mulai mencari identitas dirinya

(Stainberg, 2002). Menurut Erickson (1968), dalam tahap mencari identitas

dirinya terjadi krisis psikososial pada remaja, dimana remaja mengharapkan

ketika sudah menemukan identitas yang tetap ia mendapatkan pengakuan yang

disetujui oleh lingkungan masyarakat. Adelson (1980) juga mengungkapkan

bahwa pada tahap tersebut remaja mulai ikut berperan dalam kehidupan

bermasyarakat.

Ketika remaja mulai memasuki kehidupan dalam masyarakat, ia memiliki

perilaku yang beragam, dari perilaku yang diterima hingga perilaku yang

melanggar status sosial dan tindak kriminal yang dapat ditiru oleh remaja.

(Sutherland, 1961). Conger (dalam Monks & Haditono, 1999) mengungkapkan

bahwa remaja yang memiliki kesan nakal biasanya memiliki sifat ambivalen,

mendendam, curiga, suka memberontak, implusif dan memiliki kontrol batin yang

masih lemah. Berdasarkan hasil data United Nations Childeen’s Fund (UNICEF)

2016, kekerasan yang terjadi antar remaja di Indonesia sebesar 50%. Sedangkan

menurut hasil data pada Kementerian Kesehatan RI 2017, sebanyak 3,8% pelajar

dan mahasiswa dinyatakan pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Pada data
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KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2016, mencatat kasus yang

pernah dilakukan oleh remaja yaitu tawuran, perilaku membully, pembunuhan,

pencurian, aborsi, kecelakaan lalu lintas dan adanya kekerasan fisik maupun

psikis.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2018 sebanyak

3.048 anak terlibat dalam kasus pidana dan dari keseluruhan, 849 anak berstatus

sebagai tahanan. Kenakalan yang dilakukan remaja tidak hanya berasal dari diri

remaja, namun juga dipengaruhi oleh pola asuh orangtua, dimana pola asuh yang

diberikan orangtua memberikan dampak terhadap pertumbuhan emotional pada

remaja, sehingga orangtua perlu untuk dapat menyesuaikan tindakan yang tepat

pada pola asuhnya, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan remaja yang

optimal (Fitri & Sasmita, 2019). Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi sebuah

tantangan bagi orangtua untuk mengasuh anak remaja, dimana dalam pola asuh

akhirnya terbentuk coparenting antar suami dan istri. Maka penting bagi orangtua

untuk memiliki kesepakatan yang sama pada coparenting selama mengasuh anak

remaja.

Ketika orangtua tidak memiliki kesepakatan yang sama, konflik akan lebih

besar, sehingga coparenting antar orangtua memerlukan negosiasi dan kompromi

yang dapat mengabiskan waktu lebih lama. Menurut Feinberg (2003), coparenting

di anggap penting terhadap sikap penyesuaian orangtua (misalnyya merasa stres

dan depresi) saat melakukan pengasuhan terhadap pribadi anak nantinya. Maka

dari itu penting bagi pasangan untuk membangun kualitas coparenting yang baik

dalam pernikahannya.



5

Menurut Fowers & Olson (1989) hubungan pernikahan antar suami istri

memiliki beberapa permasalahan, diantaranya adalah conflict resolution dan

financial management. Perselisihan atau conflict yang ada di antara orangtua

dapat membuat dampak buruk yang menganggu orangtua saat dalam masa

coparenting. Ketika orangtua mengalami suatu perbedaan pendapat, maka

peluang terjadinya conflict akan lebih besar, sehingga membutuhkan

pertimbangan dan negoisasi yang lebih lama untuk menentukan keputusan

bersama (Block, Block & Morrison, 1981; Deal, Halverson, & Wampler, 1989)

selama membesarkan anak pada masa anak remaja (Feinberg, Kan, &

Hetherington, 2007). Oleh karena itu di dalam coparenting harus ada conflict

resolution yang baik.

Sementara pada sebuah penelitian lain menjelaskan bahwa pasangan yang.

Sementara pada sebuah penelitian lain menjelaskan bahwa pasangan yang telah

memiliki anak akan membuat sang ayah merasa stress jika memiliki penghasilan

rendah serta dapat membuat ayah maupun ibu kesusahan dalam mengasuh anak

(Bronte-Tinkew, Horowitz, & Carrano, 2010). Penelitian tersebut menjelaskan

bahwa orangtua yang memiliki penghasilan rendah akan menimbulkan masalah

dalam coparenting dimana tedapat interaksi antara orangtua dengan anak-anaknya

(Cabrera, Shannon, & La Taillade, 2009). Masalah yang berkaitan dengan konteks

keuangan yaitu adanya sebuah kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan dan

kebanyakan dirasakan oleh suami (Vinnamaki, Koskela, Niskanen, Arnkill, &

Tikkanen, 1993). Selain itu permasalahan financial dalam coparenting dapat

membuat orangtua stress dan dapat menimbulkan suatu perselisihan antar
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orangtua serta juga mengurangi keharmonisan dalam coparenting ( Brody,

Stoneman, Flor, McCrary, Hastings, & Conyers, 1994 ). Orangtua pada akhirnya

perlu memahami dan melakukan financial management dalam coparenting.

Conflict resolution adalah suatu kemampuan individu untuk dapat

menghadapi dan menjalani perbedaan dengan cara negosiasi, kompromi dan untuk

menerapkan keadilan (Mindes, 2006). Sedangkan menurut Fisher, Ludin, William,

Abdi, Smith, dan William, (2001) conflict resolution adalah suatu tindakan yang

dilakukan untuk menyelesaikan conflict dan mencoba untuk dapat membina

hubungan baru agar dapat bertahan lama pada tiap pihak yang berselisih.

Kemampuan orangtua dalam menyelesaikan conflict memiliki dampak yang besar

dalam kehidupan anak (Esfandyary, Baharudin, & Nowzari, 2009). Buehler,

Krishnakumar, Anthony, Tittsworth, dan Stone (1994) mengungkapkan bahwa

conflict antara ayah dan ibu merupakan ketidaksepakatan orangtua mengenai

berbagai hal yang ada dalam keluarga. Conflict yang dihadapi orangtua dapat

berbentuk positif maupun negatif, semua tergantung dari bagaimana orangtua

melakukan conflict resolution dalam keluarga (Harvey & Wenzel, 2002).

Dalam coparenting antara ayah dan ibu perlu adanya relasi mengenai

penyesuaian yang baik. Terdapat tiga indikator selama proses penyesuaian yaitu

konflik, komunikasi dan berbagi tugas rumah tangga (Glenn, 2003). Keberhasilan

penyesuaian antar ayah dan ibu dalam coparenting ditandai dengan bagaimana

sikap mereka terhadap conflict. Menurut Feinberg (2003), coparenting dinilai

dipengaruhi oleh karakteristik tiap individu orangtua, kualitas pasangan dan

tingkat stress yang dirasakan oleh orangtua. Maka penyesuaian antar orangtua
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terhadap conflict perlu dilakukan dengan baik, karena dapat mempengaruhi

kualitas coparenting. Penyelesaian conflict yang baik akan menimbulkan

coparenting yang postif, yaitu pasangan akan memberikan dukungan dan saling

menghormati tugas masing-masing selama pengasuhan anak (Mchale, 1995).

Dalam masa coparenting, pasangan orangtua tidak hanya berhadapan dengan

conflict, namun juga memikirkan mengenai financial dalam keluarga.

Permaslahan financial berakar dari teori ekologi dan utilitas, sebagai contoh

adalah bagaiamana keluarga mengatur sumber daya atau keuangan mereka

(Bubolz & Sontag, 1993; Deacon & Firebaugh, 1988; Fitzsimmons, et al., 1993).

Financial management merupakan sebuah konsep yang berdasarkan teori

ekologi manusia dan teori utilitas (Bubolz & Sontag,1993). Menurut Godwin

(1990), financial management merupakan suatu perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi oleh anggota keluarga yang berhubungan dengan hasil pendapatan

keluarga, untuk kebutuhan di dalam keluarga. Keseimbangan keuangan di dalam

keluarga di pengaruhi oleh keuangan, sehingga pasangan perlu untuk dapat

melakukan komunikasi yang tepat mengenai keuangan di dalam perkawinan

(Blumstein dan Schwartz, 1983). Misalnya ketika pasangan berdebat mengenai

keuangan, mereka akan memiliki kecenderungan untuk tidak setuju tentang cara

dalam mengelola keuangan mereka (Blumstein & Schwartz, 1983; Lawrence et al.,

1993, Williams & Berry, 1984) . Masalah keuangan yang terjadi memberikan efek

terhadap kepuasan pernikahan (Blumstein & Schwartz, 1983; Locke & Wallace,

1959; Spanier, 1976). Dimana hal tersebut secara tidak langsung memberikan
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dampak terhadap anak-anak yang terlibat dalam kepuasan pernikahan orangtua

(Hackel & Ruble, 1992; Kurdek, 1993). Oleh karena itu penting bagi orantua

untuk memiliki strategi yang baik dalam mengelola financial di dalam keluarga.

Orangtua perlu untuk memiliki pengetahuan, sikap dan implementasi

financial yang disebut sebagai financial literacy. Menurut Byrne (2007),

pengetahuan akan financial yang kurang akan menimbulkan efek buruk dalam

financial management, dan menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan bagi

orang tua saat usia sudah tidak produktif lagi. Navickas, Gudaitis & E.

Krajnakova (2014) mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai financial

literacy ternyata mampu mempengaruhi financial management dalam kehidupan

rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga coparenting anak memunculkan

kebutuhan baru dalam memenuhi kebutuhan dan tindakan financial management

yang dilakukan. Jika kedua orangtua dapat melewati proses tersebut dan

menganggap bahwa hal tersebut adalah suatu proses terbentuknya keluarga, maka

dapat diatasi dan kemungkinan besar antara ibu dan ayah akan berjuang bersama

demi keseimbangan dan memenuhi kebutuhan sang anak dalam coparenting

(McGoldrick, Preto, & Carter, 2016).

Peneliti mengambil topik pengaruh conflict resolution dan financial

management terhadap coparenting pada orangtua yang memiliki anak remaja,

dikarenakan masih jarang penelitian terdahulu yang membahas topik tersebut.

Mayoritas penelitian terdahulu hanya membahas pengaruh dari conflict resolution

terhadap coparenting, yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap kualitas

coparenting (Cabrera, Scott, Fagan, Steward Streng, & Chien, 2009). Selain itu
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pada penelitian Ida & Chintia Yohana Dwinta (2010), hanya membahas mengenai

pengaruh pada pengendalian diri, dan pengetahuan akan keuangan terhadap

perilaku financial management yang menunjukkan bahwa pengendalian diri dan

pengetahuan akan keuangan mempengaruhi bagaimana individu mengatur

keuangannya.

Pada penelitian ini peneliti dapat memberikan tambahan penemuan

mengenai coparenting pada orangtua yang memiliki anak remaja yang diduga

dipengaruhi oleh conflict resolution dan financial management. Peneliti juga

membahas membahas mengenai manakah dari conflict resolution dan financial

management yang paling memberikan pengaruh terhadap coparenting pada

orangtua yang mempunyai anak remaja. Dengan tujuan untuk mengetahui

manakah dari variabel conflict resolution dan financial management yang paling

memberikan pengaruh terhadap coparenting. Ketika orangtua mempunyai anak

remaja, mereka juga mengalami pengalaman baru yang cukup memberikan

tantangan hal tersebut karena anak remaja memiliki karakter khusus yang terjadi

selama masa perkembangannya (Bornstein, 2002). Dimana hal tersebut juga dapat

mempengaruhi orangtua yang mengasuh anak remaja. Oleh karena itu peneliti

berminat untuk membuat sebuah penelitian dengan judul, pengaruh conflict

resolution & financial management terhadap coparenting pada orangtua yang

memiliki anak remaja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mayor
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Apakah ada pengaruh antara conflict resolution dan financial

management terhadap coparenting pada orangtua yang memiliki anak remaja?

2. Minor

a. Apakah ada pengaruh antara conflict resolution terhadap coparenting

pada orangtua yang memiliki anak remaja?

b. Apakah ada pengaruh antara financial management terhadap

coparenting pada orangtua yang memiliki anak remaja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mayor

Mengetahui pengaruh antara conflict resolution dan financial

management terhadap coparenting pada orang tua yang memiliki anak

remaja.

2. Minor

a. Mengetahui pengaruh antara conflict management terhadap

coparenting pada orang tua yang memiliki anak remaja.

b. Mengetahui pengaruh antara financial management terhadap

coparenting pada orang tua yang memiliki anak remaja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
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Memberikan anjuran kepada kemajuan ilmu psychology, terlebih

pada psychology pernikahan yang memiliki kaitan terhadap

coparenting, conflict resolution & financial management.

2. Manfaat Praktis:

a. Suami dan Istri: memberikan wawasan dan masukan tentang

coparenting, conflict resolution dan financial management,

sehingga dapat menjadi acuan untuk membantu orangtua

menghadapi hal tersebut saat dalam masa memiliki anak remaja.

b. Konselor keluarga: memberikan referensi kepada konselor

keluarga mengenai coparenting, conflict resolution, dan financial

management pada orangtua yang memiliki anak remaja, sehingga

konselor dapat mengetahui lebih luas mengenai permasalahan

tersebut berdasarkan penemuan dari penelitian ini.

c. Peneliti selanjutnya: dapat memberikan referensi baru untuk

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh conflict resolution dan

financial management terhadap coparenting pada orangtua yang

memiliki anak remaja.


