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Abstract 

Sinqle-parent families -especially single-mom-- were increasing sharply 
in these decades. The aim of this research was finding change that 
fatherless teen experienced after divorce or death of their father. 
Subjects in this research were 13-18 years old-junior and senior high 
school students from fatherless family (N = 32). Data were collected 
through questionnaires consisting questions about relationship with 
father and change after their father absent. It was found that 
relationship quality of parents-children is more important than family 
structure itself. 
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Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selama 
beberapa dekade terakhir , keutuhan keluarga inti telah banyak mengalami 
perubahan. Perubahan struktur keluarga ini disebabkan oleh kematian salah satu 
orangtua , kelahiran anak di luar pernikahan, dan meningkatnya jumlah perceraian. 

Perubahan tersebut kemudian mengakibatkan adanya keluarga tanpa ayah 
atau keluarga tanpa ibu. Data U.S. Department of Commerce tahun 1996 (dikutip 
oleh Papalia, Wendkos-Olds, & Duskin-Feldman, 2001) menunjukkan bahwa pada 
tahun 1995 keluarga tanpa ayah berjumlah 23% dan keluarga tanpa ibu berjumlah 
4%. Pada tahun 1998, 84% anak-anak keluarga single-parent di USA tinggal dengan 
ibunya (Lugaila, dikutip oleh Papalia, et at, 2001). Menurut analisis data British 
Household Panel Survey pada tahun 2000 temyata 40% ibu lebih memilih menjadi 
orangtua tunggal daripada menikah lagi. Sementara itu 4 dari 10 anak dan ibu yang 
menjadi orangtua tunggal ternyata lahir di luar pernikahan dan selama 30 terakhir lni 
angka kelahiran anak di luar pernikahan mengalami peningkatan sebesar 400% 
(O'Neill, 2002). Berdasarkan fakta-fakta di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah 
keluarga tanpa ayah lebih banyak daripada keluarga tanpa ibu. 

Data lain yang disampaikan O'Neill (2002) yang cukup mengkhawatirkan 
adalah kondisi anak yang hidup tanpa ayah biologisnya (termasuk di dalamnya 
keluarga ibu tunggal akibat perceraian, meninggal, dan afasan-alasan lain) tersebut 
ternyata 2,5 kali lebih sering merasa tidak bahagia dan 3,3 kali lebih rendah self· 
esteemnya dibandingkan anak-anak dari keluarga utuh. Sebagian mereka juga 
tertibat dalam penyalahgunaan obat tertarang dan kriminalitas dan mendapatkan nner 
akademik yang lebih rendah. Mereka tiga kali lipat lebih banyak mengalami masalah 
dalam pergaulan dan relasi interpersonal. Remaja pada keluarga bercerai juga 
memiliki level yang tinggi dalarn gangguan eksternal seperti agresi dan 
penyimpangan perilaku serta gangguan internal dalam emotional distress. misalnya 
depresi (Simons, Lin, Gordon, Conger, & Lorenz, dikutip oleh O'Neill, 2002). 

Dalam Social Readjustment Rating Scale (SRRS) yang dikembangkan oleh 
Holmes dan Rahe (dikutip oleh Weiten, 1997) dinyatakan bahwa kematian pasangan 
hidup, perceraian, perpisahan dalam pernikahan, dan kematian anggota keluarga 
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