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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengasuh anak agar tumbuh dengan optimal bukan hanya peran ibu saja yang 

penting, namun peran ayah bagi anak yang sedang melangsungkan preschool juga 

memiliki pengaruh penting agar proses tumbuh kembang anak tidak terhambat 

(Belsky, Rha, & Park, 2000). Dalam hal pengasuhan seorang ibu tidak beroperasi 

sendirian mengasuh anak, tetapi ibu dan ayah diperlukan membentuk subsistem 

dalam keluarga (Margolin, Gordis, & John, 2001).  Keberhasilan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang optimal salah satunya adalah co-parenting yang 

direalisasikan oleh pasangan. Penelitian yang dilakukan oleh McHale, 

KuerstenHogan, Lauretti, & Rasmussen (2000) yang menghasilkan bahwa 

koordinasi orang tua yang saling mendukung serta berkontribusi selama 

perkembangan anak berlangsung, dapat menjadikan proses tumbuh kembang anak 

bermakna dan optimal.  

Anak yang baru dilahirkan diumpamakan dengan kertas kosong, dimana kertas 

kosong yang diisi dengan pengalaman dan pengetahuan selama hidupnya (Upton, 

2012). Berlangsungnya perkembangan anak merupakan hasil dari pengaruh-

pengaruh dari lingkungannya. Perkembangan anak dapat dilihat dari beberapa 

aspek seperti perubahan fisik, perbendaharaan kata, dan kematangan berfikir, 

namun terdapat dua hal yang cenderung menetap yaitu kepribadian dan tempramen 

anak (Papalia dkk, 2009). Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam tumbuh 

kembang anak terutama pada usia 0-6tahun. Pada usia ini otak anak berkembang 
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sebesar 80%, sehingga anak akan menyerap informasi tanpa menyaring baik atau 

buruknya. Selain itu anak pada usia emas mudah meniru orang-orang yang ada 

disekitar lingkungannya (Mariana, 2018).  

Pada usia 0-6 tahun, anak bergantung penuh kepada orang lain terutama 

orangtuanya. Orangtua memiliki tanggung jawab mengembangkan eksistensi anak 

yang diantaranya seperti kebutuhan organis-psikologi, yaitu kebutuhan pangan, 

maupun kebutuhan-kebutuhan psikis, seperti kebutuhan perkembangan intelektual 

dari pendidikan, kebutuhan akan kasih sayang, perhatian dan memberikan rasa 

aman kepada anak, pengasuhan, pengawasan, dan perlakuan-perlakuan lainnya 

(Gunarsa, 2003). Beberapa ahli mengemukakan bahwa berkembangnya anak yang 

optimal dibutuhkan peran stimulasi pada lingkungan yang kondusif dan dapat 

dilakukan dengan beberapa metode bermain yang mampu membantu 

perkembangan pertumbuhan otak serta seluruh potensi anak (Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2012).  Pada usia 3 hingga 6 tahun anak mulai melakukan 

eksplorasi diri.  Anak akan melakukan proses belajar melalui bermain untuk 

menemukan kemampuan serta keseimbangan yang ada pada dirinya, dimana anak 

akan mendorong kemampuan dengan tujuannya (Erikson, 1950).  

Anak yang berusia 3 hingga 6 tahun termasuk usia yang memasuki tahun-tahun 

preschool. Tahun dimana anak masuk preschool adalah salah satu tahapan 

perkembangan yang penting karena pada tahapan ini struktur perilaku kompleks 

pada anak akan muncul (Hurlock, 1980). Orangtua harus menjamin perkembangan 

anak dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangannya 

(Ali, 2019). Pendidikan secara formal (preschool) pada anak akan membantu 
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terarahnya perkembangan sikap, ketrampilan, pengetahuan dan kreatifitas yang 

diperlukan anak guna beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

(Patmonodewo, 2000).  Itu sebabnya bahwa pada usia ini anak cenderung akan 

menguji seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya tanpa mengetahui potensi 

pada dirinya.  

Permasalahan yang sering terjadi pada usia ini yaitu terbentuknya rasa bersalah 

pada anak atau inisiatif. Lingkungan sosial yang kurang mendukung akan 

mempengaruhi inisiatif anak yang cenderung kurang (Erikson, 1950). Dapat 

diketahui bahwa akan banyak tantangan yang akan dihadapi pasangan dalam 

pengasuhan anak yang berkembang pada usia ini. Penerapan pola asuh keluarga 

menjadi peranan penting dalam keberhasilan suatu proses pendidikan serta 

penyesuaian diri (Priyatna, 2011).   

Co-parenting adalah cara orangtua dalam melakukan hubungan kerja sama 

antar satu sama lain dengan koordinasi bersama-sama yang bertujuan membesarkan 

anak dengan memposisikan sebagai peran induk atau orangtua (Feinberg, 2012). 

Menurut Abidin dan Brunner (1995) Co-parenting adalah faktor penting terkait 

keberhasilan perkembangan anak, kualitas pengasuhan, serta penyesuaian pasangan 

sebagai orangtua dibandingkan dengan hubungan perkawinan pasangan. Pada 

kenyataannya hasil identifikasi mengenai pengasuhan anak mendominasi dilakukan 

oleh ibu dan masih kurang adanya bentuk peran pengasuhan seorang ayah terhadap 

anak (Karreman et al, 2006). Beberapa peneliti menemukan bahwa menyertakan 

peran ayah dalam pengasuhan juga penting bagi anak agar tidak terjadi 

penghambatan perkembangan saat anak preschool (Belsky, Rha, & Park, 2000). 
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Bentuk dukungan coparental secara konseptual diantaranya adalah mengakui serta 

menegaskan adanya kompetensi yang dimiliki pasangan sebagai orangtua, 

mengakui serta menghormati adanya kontribusi yang dilakukan pasangan, dan 

mendukung atas keputusan dan wewenang pengasuhannya (McHale, 1995). 

Adanya dukungan coparental yang diterapkan secara meningkat dapat 

mempengaruhi penyesuaian pasangan sehingga interaksi orangtua dan anak akan 

semakin positif (Feinberg, 2003).  

Co-parenting bukanlah hal yang mudah bagi orangtua, diperlukan aliansi pola 

pengasuhan anak serta pemenuhan material berupa kebutuhan sehari-hari keluarga.  

Menurut Margolin (2001) bahwa buruknya hubungan co-parenting dapat beresiko 

terhadap kualitas hubungan interparental. Pasangan harus dapat membedakan co-

parenting dengan marital relationship, bahwasannya pasangan adalah mitra yang 

terikat sebagai orangtua sehingga pasangan fokus dengan sistem keluarga (triadic) 

bukan dyadic (Gable,Belsky, & Crnic, 1992).  

Perbedaan karakteristik dalam pengasuhan antara ibu dan ayah dapat 

menimbulkan permasalahan (Nurhidayah, 2008). Penyesuaian diri antar pasangan 

sangat penting bagi orangtua dalam beraliansi dengan bersama-sama andil dalam 

perkembangan anak (Feinberg, 2003). Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi co-parenting diantaranya yaitu karakteristik individu orangtua, 

hubungan interparental keseluruhan, dan karakteristik anak (Belsky & Hsieh, 

1998). Kemampuan orangtua menunjukkan bentuk dukungan, menghormati satu 

sama lain, serta mendiskusikan aliansi pendapat dalam mengasuh anak adalah 

bentuk hubungan interparental (Kitzmann, 2000). Terdapat pengaruh jalannya 
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hubungan interparental keseluruhan yaitu pentingnya pengalaman sehari-hari 

dalam pengasuhan anak (Belsky & Hsieh, 1998).  

Karakteristik yang dimiliki individu pasangan akan mempengaruhi co-

parenting serta hubungan interparental (Feinberg, 2003). Karakteristik pasangan 

yaitu mencakup faktor ekspektasi peran gender, kesehatan emosi dan mental 

(Feinberg, 2003). Maka dari itu, dapat diketahui apabila hubungan penyesuaian 

orang tua dengan terjalinnya komunikasi akan mempengaruhi kualitas co-parenting 

yang berdampak pula terhadap hubungan pernikahan (Feinberg, 2003). Peneliti 

menduga dari beberapa faktor yang mempengaruhi co-parenting, hubungan 

interparental keseluruhan menjadi pengaruh yang penting terhadap kualitas 

orangtua dalam bekerjasama.  

Wawancara bersama salah satu narasumber dari orang tua yang memiliki anak 

bersekolah di TK X dan saat ini berusia 29 tahun mengatakan: 

“Pokoknya kalau masalah sering muncul itu ya gara-garanya pasti kalau nggak 

gara-gara satu sama lain gamau mengutarakan yang sebenarnya ya karena 

masalah uang. Sekarang loh apa yang murah, sekarang itu semuanya pakai uang. 

Apalagi sekolah anak ini beneran muahale.”  (komunikasi pribadi, 16 November, 

2019).  

Wawancara bersama salah satu narasumber dari orang tua yang memiliki anak 

bersekolah di TK Y dan saat ini berusia 30 tahun mengatakan: 

“Kalo masalah keuangan ya ngatasinya banyak-banyak terbuka. Apalagi anak 

sekarang sekolah, banyak keuangan tidak terencana terus jadi boomerang. Kalau 

gak dimongin nanti malah nyusahin keluarga kedepannya, kan berhubungan sampe 
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kedepannya tooo. Percaya wes, masalah utama keluarga pasti komunikasi kalo 

nggak ya duit.” (komunikasi pribadi, 14 November, 2019).  

Penguatan dari hasil komunikasi dengan narasumber peneliti menyimpulkan 

bahwa faktor yang sering menjadi masalah ketika orangtua memiliki anak usia 

preschool yaitu komunikasi dan manajemen keuangan.  

Komunikasi  adalah proses interaksi secara verbal maupun nonverbal antar 

pasangan dimana proses penyampaian bertujuan menyampaikan suatu makna 

antara satu dengan lainnya (Olson, Olson-Sigg, & Larson (2008). Pasangan yang 

memiliki komunikasi baik satu sama lain akan mempermudah pasangan dalam 

menjalin komunikasi yang positif. Tercapainya komunikasi yang positif akan 

menghasilkan pasangan yang saling memahami satu sama lain (Cordova, 2009). 

Interaksi komunikasi dalam keluarga memiliki efek unik yang diantaranya dapat 

memprediksi penyesuaian orangtua dengan anak sehingga perbedaan dalam 

karakteristik individu dapat dikendalikan dan kualitas coparenting terjaga 

(Feinberg & Hetherington, 2001). Menjalin hubungan co-parenting yang sehat 

terletak pada kemampuan pasangan untuk mengkomunikasikan dalam bentuk 

koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan keluarga dan anak (Feinberg dkk., 

2007).  

Menurut Olson (2003) pasangan yang memiliki ketrampilan komunikasi yang 

baik, maka hubungan pasangan dan keluarga akan semakin kuat. Terdapat hasil 

penelitian yang dilakukan Tannen (2001) menyimpulkan bahwa pasangan 

menggunakan gaya komunikasi yang berbeda, namun hal-hal yang diungkapkan 

satu sama lain sama-sama valid dan keduanya perlu belajar untuk menguraikan 
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dengan pendekatan komunikasi. Terdapat dua macam komunikasi diantaranya 

komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu 

komunikasi langsung dengan menggunakan perkataan atau kalimat penyampaian 

yang dipilih kemudian diungkapkan secara langsung. Sedangkan komunikasi non 

verbal yaitu komunikasi yang diungkap dengan mengisyaratkan bahasa tubuh, yang 

meliputi: postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, dan bentuk sikap 

tubuh lainnya (Segrin dan Flora, 2000).  

Gaya komunikasi interpersonal pasangan yang dikemukakan oleh Olson, 

Olson-Sigg, dan Larson (2008) diantaranya yaitu passive communication, 

aggressive communication, dan assertive communication. Passive communication 

yaitu komunikasi yang diutarakan seseorang dengan tidak mengungkapkan 

perasaan asli atau pernyataan sebenarnya. Orang yang memiliki gaya komunikasi 

pasif cenderung orang yang selalu takut akan pendapat orang lain tentang hal yang 

dilakukannya. Sedangkan Aggressive communication yaitu gaya komunikasi yang 

diutarakan pelaku dengan wujud perilaku yang ekspresif sesuai perasaan yang 

dirasakan. Pada gaya komunikasi ini terkait dengan pikiran dan perasaan pasangan 

yang penuh dengan amarah. Assertive communication yaitu cara pasangan 

mengkomunikasikan atau mengekspresikan segala yang dirasakan tanpa 

mengganggu adanya hak orang lain. Menurut Olson, Olson-Sigg, dan Larson 

(2008) gaya assertive communication adalah gaya komunikasi yang paling akurat 

dapat meningkatkan pribadi atau dalam hal mencapai tujuan. Pada gaya assertive 

communication inilah orangtua dapat menjadi dirinya sendiri tanpa melanggar hak-

hak pasangan. Gaya komunikasi yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu gaya 
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komunikasi assertive, karena gaya komunikasi assertif adalah gaya komunikasi 

yang paling cocok untuk diterapkan dalam pasangan. 

Pada dasarnya, orangtua yang memiliki orientasi komunikasi yang tinggi 

memiliki kepercayaan terhadap pentingnya berinteraksi satu sama lain  dengan 

berbagi ide, menyatakan perhatian, dan berpartisipasi langsung dalam pengambilan 

keputusan. Sedangkan orang tua yang memiliki orientasi komunikasi rendah, akan 

jarang melakukan interaksi secara langsung tentang berbagai topik mulai dari 

pemikiran pribadi, perasaan, dan kegiatan (Koerner & Schrodt, 2014). Komunikasi 

dalam co-parenting adalah bentuk dukungan yang melibatkan kerja tim dan 

kolaborasi pasangan sebagai mitra yang dilengkapi upaya pengasuhan anak (Gable, 

Crnic, & Belsky, 1994). Oleh karena itu, komunikasi menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi co-parenting dalam keluarga. Komunikasi yang baik dapat 

berdampak langsung bagi tumbuh kembang anak atau hubungan pernikahan yang 

hangat terkait pola pengasuhan.  

Manajemen keuangan adalah banyaknya kesepakatan antar pasangan tentang 

keputusan mengatur/mengelola dan membelanjakan uang  (Olson, Olson-Sigg, & 

Larson, 2008). Terdapat studi yang mengemukakan bahwa permasalahan keuangan 

adalah hal yang sering menjadi perdebatan besar orangtua (Stanley, Markman, & 

Whitton, 2002). Studi lainnya yang dilakukan oleh Skogrand, Johnson, Horrocks, 

& DeFrain (2011) menghasilkan bahwa hubungan pasangan yang baik disebabkan 

banyak aspek yang salah satunya yaitu cara pasangan mengelola keuangan yang 

diputuskan bersama. Faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan diantaranya 

yaitu faktor ideologis tentang peran gender, pernikahan dan keluarga, pendapatan, 
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material yang mempengaruhi sistem manajemen keuangan di antara pasangan 

menikah, tanggung jawab pengeluaran, karakteristik psikologis mengenai 

ketrampilan dalam manajemen keuangan, dan pekerjaan (Pahl, 1995).  

Aspek-aspek penting dalam manajemen keuangan pernikahan menurut Dew 

(2009) yang diantaranya yaitu keuangan memiliki peran utama dalam pengaruh 

kebahagiaan dalam hidup dengan pasangan. Kedua, masalah sederhana terjadi 

dikarenakan adanya kebingungan dalam memutuskan penggunaan uang.  Pria dan 

wanita memiliki reaksi yang berbeda terhadap uang. Pria memilki pandangan 

bahwa kekuatan dan kinerja adalah hal terpenting, padahal wanita cenderung 

individu yang paling cemas mengenai uang (Oleson, 2004). Kesepakatan dalam 

mengatur atau manajemen keuangan dalam rumah tangga dapat berpengaruh 

langsung terhadap kesejahteraan anak dan pasangan sehingga co-parenting 

terganggu. Membicarakan tentang tanggung jawab manajemen keuangan pasangan 

bisa memulai dengan berkomunikasi tentang penghasilan masing-masing sejak 

awal dikarenakan hal ini berhubungan langsung dengan kepuasan pernikahan 

termasuk kesejahteraan anak-anak dalam keluarga (Gerstner, 2011). Apabila 

pasangan tidak memiliki ketrampilan dan kesepakatan manajemen keuangan, 

pasangan akan cenderung saling berdebat terkait masalah keuangan (Kerkmann 

dkk., 2000). Memahami manajemen keuangan sangat penting untuk diterapkan 

dalam kepentingan keuangan keluarga, mulai dari perencaan keuangan dan 

pengendalian keuangan (Mendari & Kewal, 2013).  

Mengelola keuangan pasangan menurut Olson, Defrain, & Skogrand (2010) 

membutuhkan pengetahuan tantang pembuatan anggaran mulai dari pengeluaran 
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dengan mempertimbangkan pendapatan, melakukan perencanaan keuangan guna 

menghemat untuk masa depan, termasuk krisis tak terduga yang melibatkan 

pasangan dan anak. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mewujudkan manajemen keuangan yang cerdas diantaranya yaitu creating a 

budget, pooling money, credit cards-dangerous plastic, advantages and 

disadvantages of credit, purchasing a home, avoiding debt and bankruptcy, dan 

financial counselling (Olson, Defrain, & Skogrand, 2010). Ketrampilan komunikasi 

yang membahas tentang keuangan sangatlah penting agar tidak timbul 

permasalahan. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya masalah yang disebabkan 

masalah keuangan dalam keluarga diantaranya yaitu menurut pasangan membahas 

keuangan adalah topik yang tabu, pasangan tidak membuat perencanaan keuangan, 

pasangan melanggar aturan perencanaan anggaran keuangan, pasangan yang 

mengeluarkan keuangan terlalu banyak dan mengandalkan kredit, salah satu dari 

pasangan memiliki gaya pengeluaran serta tabungan yang berbeda, salah satu 

pasangan lainnya menggunakan uang sebagai alat untuk mengontrol pasangannya, 

pasangan memiliki pandangan yang bereda terhadap arti uang (Olson, Defrain, & 

Skogrand, 2010). 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh komunikasi dan manajemen 

keuangan terhadap co-parenting pada pasangan yang mempunyai anak usia 

preschool. Peneliti juga akan membuktikan apakah variabel manajemen keuangan 

atau komunikasi yang lebih kuat berpengaruh terhadap co-parenting pada pasangan 

yang mempunyai anak usia preschool. Penentuan variabel mana yang paling kuat 

berpengaruh terhadap co-parenting dilakukan dengan menguji salah satu variabel 
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area permasalahan dalam pola co-parenting. Maksud dari menguji salah satu dari 

variabel adalah peneliti ingin melihat co-parenting pada pasangan yang mempunyai 

anak usia preschool jika hanya menjalin komunikasi yang  baik. Kemudian 

selanjutnya peneliti ingin melihat co-parenting pada pasangan yang mempunyai 

anak usia preschool jika hanya memiliki manajemen keuangan yang efektif.  

Peneliti menemukan pada pengkajian sebelumnya yang hampir sama dengan 

penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhidayah (2008) 

menunjukkan bahwa terdapat dampak dari ibu-ibu yang bekerja dan tidak dirumah 

memiliki korelasi terhadap kedudukan ayah dalam co-parenting yang salah satunya 

ditandai dengan menurunnya prestasi akademik anak-anak di sekolah. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Ganong., dkk (2012) menunjukkan bahwa teknologi 

komunikasi membantu orangtua mudah membuat keputusan bersama tentang anak-

anak mereka serta orangtua akan memiliki hubungan coparenting yang efektif. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Schrodt & Shimkowski (2017) menunjukkan 

komunikasi berkaitan secara positif dan negatif dengan co-parenting yang 

dimoderatori oleh orientasi konformitas. Penelitian lain hampir sama yang 

dilakukan oleh Cohen & Levin (2012) menunjukkan status keuangan masing-

masing orangtua sangat berpengaruh positif terhadap pengasuhan orangtua yang 

bercerai.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

pengaruh komunikasi dan manajemen keuangan terhadap co-parenting pada 

pasangan yang mempunyai anak usia preschool. Penelitian ini juga ingin melihat 

apakah variabel komunikasi dan manajemen keuangan yang lebih kuat berpengaruh 
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terhadap co-parenting pada pasangan yang mempunyai anak usia preschool. 

Penentuan variabel mana yang paling kuat berpengaruh dilakukan dengan meneliti 

salah satu variabel bebas (komunikasi atau manajemen keuangan terhadap co-

parenting) dengan maksud, peneliti ingin melihat yang mempengaruhi co-

parenting pada pasangan yang memiliki anak usia preschool jika hanya memiliki 

komunikasi yang efektif. Kemudian peneliti ingin melihat co-parenting pada 

pasangan yang memiliki anak usia preschool jika hanya memiliki kekompakkan 

persetujuan dalam manajemen keuangan.  

Peneliti memilih mengaitkan co-parenting dengan komunikasi dan manajemen 

keuangan karena peneliti mendapati dari penelitian sebelumnya bahwa banyaknya 

pasangan yang mengalami konflik serta perdebatan besar mengenai manajemen 

keuangan karena komunikasi yang terjalin antara satu sama lain kurang (Olson, 

DeFrain & Skogrand, 2007). Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa co-

parenting mempengaruhi kehidupan pernikahan. Peneliti ingin meneliti ini karena 

melihat dari beberapa fenomena yang terkait bahwa pasangan pada tahap memiliki 

anak usia preschool mengalami masa-masa yang sulit untuk dilalui dikarenakan 

adanya pengaruh penting bagi tumbuh kembang anak yang dapat dipengaruhi 

langsung oleh situasi lingkungan sekitarnya. Mereka juga mengalami perubahan 

pola hidup yang diantaranya peran baru serta tanggung jawab dalam menjalaninya. 

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi lebih baik bagi 

pasangan yang mempunyai anak usia preschool dalam melakukan co-parenting. 

Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti pengaruh komunikasi dan financial 

management terhadap co-parenting pada pasangan yang memiliki anak usia 
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preschool.  Dari penelitian tersebut peneliti menduga komunikasi dan manajemen 

keuangan memiliki peran penting utama dalam berlangsungnya co-parenting 

orangtua. Secara tidak langsung komunikasi dan manajemen keuangan saling 

terikat bersama-sama dalam mempengaruhi co-parenting.   

Keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian sebelumnya belum ada yang membahas pengaruh komunikasi dan 

manajemen keuangan terhadap coparenting pada anak usia preschool secara 

bersama-sama. Kemudian berbedanya pada penelitian ini mengambil data pada 

pasangan yang memiliki anak usia preschool, sedangkan penelitian sebelumnya 

mengacu pada pasangan yang memiliki anak namun dengan status bercerai.  
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1.2Rumusan Masalah 

1. Mayor 

Apakah ada pengaruh komunikasi dan manajemen keuangan terhadap 

co-parenting pasangan yang memiliki anak usia preschool? 

2. Minor 

a.. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap co-parenting pada 

pasangan yang memiliki anak usia preschool? 

b. Apakah ada pengaruh manajemen keuangan terhadap coparenting 

pada pasangan yang memiliki anak usia preschool? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh komunikasi dan manajemen keuangan terhadap 

co-parenting pasangan yang memiliki anak usia usia preschool. 

2. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap co-parenting pada pasangan 

yang memiliki anak usia preschool. 

3. Mengetahui pengaruh manajemen keuangan terhadap co-parenting pada 

pasangan yang memiliki anak usia preschool. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu Psikologi, terutama psikologi pernikahan terkait co-

parenting, komunikasi, dan manajemen keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasangan suami istri yang memiliki anak usia preschool. 

Memberikan informasi terkait pengaruh komunikasi dan manajemen 

keuangan terhadap co-parenting pasangan yang memiliki anak usia 

preschool, dan berharap dapat memberikan wawasan baru.  

b. Bagi penulis 

Memberikan wawasan serta pengetahuan baru tentang pengaruh 

komunikasi dan manajemen keuangan terhadap co-parenting. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Memberikan informasi seputar pengaruh komunikasi dan manajemen 

keuangan terhadap co-parenting pasangan yang memiliki anak usia 

preschool yang serupa. 

 

 

 

 

  


