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PERUBAHAN PADA REMAJA TANPA AYAH 

Livia Yuliawatt, Jenny Lukito Setiawan, dan Teguh Wljaya MulyaOJ 

Abstract 

Sing le-parent families -especialty single-mom- were increasing sharply 
in these decades. The aim of this research was finding change that 
fatheness teen experienced after divorce or death of the ir father . 
Subjects in this research were 13-18 years old·jun;or and senior high 
school students from fatherless famity (N = 32). Data were co llected 
through questionnaires consisting questions about relat ionsh ip with 
father and change after their father absent. It was found that 
relationship quality of parents-children is more important than fam ily 
structure itse lf. 

Keywords' Fatherless teen , Change 

Keluarga inti adalah keluarga yang terd iri dari ayah , ibu, dan anak. Selama 
beberapa dekade terakh ir, keutuhan keluarga fnti telah banyak mengalami 
perubahan. Perubahan slruktur keluarga ini disebabkan oleh kemanan salah satu 
orangtua. kelahiran anak di luar pemikahan, dan meningkalnya jumlah perceraian. 

Perubahan tersebut kemud ian mengakibatkan adanya keluarga tanpa aya h 
atau keluarga tanpa ibu. Data u. s. Department of Commerce tahun 1996 (dikutip 
oleh Papalia , wenokos-Oios . & 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 sing le·parent di USA tinggal dengan 
ibunya (Lugaila , dikutip oleh Papa lia , et al.. 2001). Menurul analisis data British 
Household Panel Survey pada tahun 2000 temyata 40% ibu lebih mem ilih menjad i 
orangtua tun9gal daripada men ikah lagi . Sementara itu 4 dari 10 anak dari ibu yang 
menjadi orangtua lun9gal temyata lahir di luar pemikahan dan selama 30 terakh ir ini 
angka kelahiran anak d! luar pernik ahan mengalami peningkatan sebesar 400 % 
(O'Neill, 2002). Berdasar1<an fakta-fakta di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah 
keluarga tanpa ayah lebih banyak dari pada keluarga taupe ibu. 

Data lain yang disampaikan O'Neill (2002) yang cukup mengkhawatirkan 
adalah kondisi anak yang hidup tanpa ayah biologisnya (termasuk di dalamnya 
keluarga ibu lunggal akiba t perceraian, meni nggal, dan alasan-atasan lain) tersebut 
ternyata 2,5 kali lebih sering merasa tldak bahagia dan 3,3 kali lebih rendah sen
esteemnya dibandingkan ana k-anak dari keluarga utuh. Sebagian mereka juga 
tertibat dalam penyalahgunaan obat terlarang dan kriminalitas dan mendapatkan nilai 
akademik yang lebih rendah. Mereka tiga kali Iipat lebih banyak mengalami masalah 
dalam pergaulan dan relasi interpersonal. Remaja pada keluarga berce ral juga 
memiliki level yang tingg i dalam gangguan eksternal seperti agre si dan 
penyimpangan perilaku serta gangguan internal da lam emotional distress, misalnya 
depresi (Simons, Lin. Gordon, Conger, & Lorenz, dikutip oleh O'Ne ill, 2002). 

Dalam Social Readjustment Rating Scale (SRRS) yang dikembangkan oleh 
Holmes dan Rahe (dikutip oleh Weiten. 1997) dinyatakan bahwa kemat ian pasangan 
hidup, perceraian, perp isahan dalam pemikahan, dan kematian anggota keluarga 
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livelink Iove@yahoo.CQ_id, jennvs eliawan@yahoo_com, teguh@ ubaya.3c.id) 

mailto:teguh@ubaya.3c.id
mailto:Iove@yahoo.CQ_id


10 Arkhe fh.12/No.112007 (h. 9-19) 

dekat berada dalam peringkat lima besar skor stres yang tertingg i. Penelitian Creed. 
Derogatis, dan Coons; serta Gruen (dikutip oleh Weiten, 1997) menemukan bahwa 
makin tinggi skor pada SRRS maka makin tinggi pula tingkat kerawanan terhadap 
penyakit fisik dan berbagai rnasalah psikologis. Hal ini berarti kehilangan ayah 
meningkatkan kerawanan anqqcta keluarga yang ditinggalkan terhadap penyakit fisik 
dan herbagai masala h psikologis, seperti ernest dan penyesuaian dirt seseorang. 

Menurut penelitian Goleman (1995/1997), rnasalah anak-anak yang mengalami 
hambatan dalam kemamp uan emos ionalnya ternyata juga hampir serupa denga n 
masalah anak-anak dari keluarga tanpa ayah sepert i depresi dan nilai akademik 
yang buruk di sekolah, masalah pergaulan dengan teman-teman di sekolah. Bahkan 
terdapat korela si antara lamanya waktu depresi dengan kemerosotan nilai pelajaran 
(Kovacs & Goldston. dikutip oteh Goleman, 1995(1997). 

Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitlan ini adatah untuk : Apa sajakah perubahan yang 
dialami remaja yang kehilangan ayah? 

Metod e 

Dalam usaha memperoleh data yang lengkap mengenai keadaan keluarga 
pada remaja tanpa ayah , maka penellf menggunakan angket terbuka . Hasil dad 
angket terbuka itu yang menjadi fokus bahasan dalam artike l tnl. Penetitian 
dilakukan di sebuah SMP dan SMU di Surabaya. Populasi penelit ian adalah remaja 
laki-Iaki dan perempuan berusia 13-18 tahun dengan rentang pend idikan kelas VII 
sampai dengan kelas XII. Diperoleh sejumlah 32 subyek yang saat itu tidak memil iki 
ayah. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan tekn ik purposive sampling 
berdasarkan data nama siswa dari BP yang diketahui sebagai remaja tanpa ayah . 
Sebab ketiadaan ayah adalah karena kematian , percera ian , pernikahan yang tidak 
sah, atau pergi meninggalkan keluarga dan tidak kembali lagi. Peristiwa ketiadaan 
ayah terjadi sebelum subyek lahir sampai dengan remaja . 

Subyek mendapat dUB buah angket terbu ka yang mengga li informasi tentang 
relasi dengan ayah dan keadaan subyek setelah ketiadaan ayah terjadi. Jawaban 
subyek dikelompokkan ke dalam kalegori-kateg ori terlebih dahulu barula h kemud ian 
dideskripsikan. 

Hasil dan Oiskusi 

Data kondisi keberadaan ayah dan usia subyek dideskripsikan dalam tabel
tabel berikut lni. 

Tabel1 
Kondisi Keberadaan Ayah Subyek Penefitian 

Status ayah Jumlah (%) 
Sudah bercerai 12 37,5 
Sudah meninggal 20 32,5 
Total 32 100 

Sumber: Yuliawati (2006) 
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Tabel2 
Usia Subyek Penelitian 

Usia JumJah (%)
 
(tahun)
 

12 2 6,25
 
13 7 21,875
 
14 6 18,75
 
15 3 9,375
 
16 6 18,75
 
17 6 18,75
 
18 2 6,25
 

Tota l 32 100 
Sumber; Yuliawati (2006) 

Subyek juga dikelompokkan berdasarkan perubahan yang dialami setelab 
ketiadaan ayah dalam Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 
Perubahan Subyek Setelah Ketiadaan Ayah 

Perubahan Subyek Setelah Ayah Jumlah (%) 
Tiada 
Masalah perilaku 2 6,25 
Masalah emosi 10 31,25 
Lebih tegar, mandiri, rohani, patuh 10 31,25 
Kehilangan figur ayah 3 9,375 
Tidak ada 7 21,875 
Total 32 100 

Sumber: Yuliawatl (2006) 

Jawaban subyek dikelompokkan oleh peneliti dalam sejumlah kategori. 
Pertama, masalah perilaku, meliputi contoh jawaban subyek menjadi susah diatur 
oleh ibu atau menjadi jarang ada di rumah. Kedua, masalah emosi, contohnya 
subyek merasa kesepian, merasa kurang diperhatikan, merasa mudah murung atau 
sedih. Ketiga, lebih tegar, mandiri, rohani, dan patuh pada tbu adalah kelompok 
jawaban subyek yang mengalami perubahan positif setelah ketiadaan ayah. Contoh 
jawabannya adalah makin mendekatkan din dengan Tuhan, memahami peran ibu 
sebagai single-parent. Keempat, kehilangan figur ayah, meliputi jawaban seperti 
tidak ada lagi ayah yang menjadi panutan, tidak merasakan kehadiran ayah lagi. 
Kelima, tidak ada, pada jawaban ini subyek menjawab tidak ada atau tidak merasa 
ada perubahan apa-apa. 

Sebagian besar subyek tanpa ayah mengaku mengalami masalah errosl. 
Namun dalam jumlah yang sarna, ada pula subyek tanpa ayah yang' justru 
mengalami perubahan pcsitit yaitu menjadi lebih tegar, mandiri, rohani, dan lebih 
patuh pada ibu. 

Melalui hasil tabulasi silang antara perubahan yang dialami subyek setelah 
ketiadaan ayah dengan variabel lainnya, peneliti mendapatkan beberapa hal yang 
berkaitan dengan perubahan yang dialami subyek setelah ketiadaan ayah tenedf. 
yang akan dibahas berikut ini. 
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Penyebab Ketiadaan Ayah 

Penyebab ketiadaan ayah yang berbeda memberikan respon yang berbeda 
bagi subyek tanpa ayah. Respon yang berbeda ini nampak pada perubahan subyek 
setelah ketiadaan ayah terjadi. Sebaglan besar subyek yang ayahnya bercerai 
memilikl masalah ernest. Sementara itu sebagian besar subyek yang ayahnya 
meninggal merasa lebih tegar. 

Tabel4 
Tabu/asi Silang Status Ayah dan Perubahan SUbyek tanpa Ayah 

Perubahan subyek Ayah telah bercerai Ayah telah meninggal 
setelah ayah tldak ada Jumlah (%) Jumlah (% ) 
Masalah perilaku 2 16,7 
Masalah emosi 4 33,3 
Lebih tegar, mandiri, 2 16,7 
rohani, patuh 
Kehilangan figur ayah 1 8,3 2 10 
Tidak ada 3 25 4 20 
Total 12 100 20 100 
Sumber: Yuliawati (2006) 

Ketiadaan ayah - baik karena kematian maupun perceraian - adalah 
perubahan hidup yang menimbulkan stres (Holmes & Rahe, dikutip oleh Weiten, 
1991) dan menuntut individu berespon dalam melakukan penyesuaian din. Terdapat 
beberapa respon terhadap sires (Weiten, 1997), namun bentuk respon subyek 
terhadap stres pada penelitian ini adalah respon emosional dan respon perilaku. 
Respon emosional berupa rasa duka (grief) . Sentuk grief subyek adalah rasa 
kesepian dan kesedihan. Menurut Lazarus serta Woolfolk dan Richardson (dikutip 
oleh Weiten, 1997) 9rief memang dapat menjadi salah satu respon emosional 
terhadap kematian atau perceraian. Respon perilaku subyek berbentuk agresi dan 
coping yang konstruktif. Sentuk perilaku agresi subyek adalah menjadi sulit diatur 
bila di rumah dan jarang ada di rumah. Sentuk coping yang konstruktif pada subyek 
yang ayahnya meninggal adalah lebih tegar, mandiri, mendekatkan dirt pada Tuhan. 
dan lebih patuh pada ibu. Stres dapat menuntut individu untuk memperoleh 
kelerampilan, Insight. dan kekuatan baru secara pribadi (Holahan & Moos, dikutip 
oleh Weiten. 1997). Ketiadaan ayah memiliki dua sisi: di satu sis ! memunculkan 
respon perubahan yang negalif, namun di sis! lain juga mendorong perubahan positif 
bagi kehidupan subyek. 

Menurut Santrock (1996/2003), perceraian adalah masalah berat bagi kondisi 
ernest remaja karena berkaitan dengan konflik yang berpengaruh lebih besar bagi 
remaja daripada perubahan struktur keluarga itu sendin. Jadi remaja yang berasal 
dan keluarga bercerai jauh lebih mungkin mengalami masalah emosi daripada 
remaja yang ayahnya meninggal, karena konflik yang muncul pada situasi sebelum 
dan sesudah perceraian. Remaja yang ayahnya meninggal memang mengalami 
masalah ernest seperti respon dukacita. Namun karena kematian ayah memitlki 
risiko munculnya konflik yang lebih kecil daripada perceraian, maka penelil i 
menduga bahwa remaja yang ayahnya meninggal lebih dapat beradaptasi dan 
menerima kematian ayah. 

Usia Subyek Saat Ketiadaan Ayah Terja di 
Tabel 5 menunjukkan bahwa subyek yang mengalami ketiadaan ayah saat 

berusia 0-4 tahun mengaku tidak mengalami perubahan apa-apa. Sebagian besar 
subyek yang mengalami ketiadaan ayah saat berusia 5-10 tahun justru menjadi lebih 
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tegar, mandiri, rohani, maupun patuh pada ibu. Subyek yang mengalami ketiadaan 
ayah saat berusia 11·15 tahun sebagian besar mengalami masalah emosi. 

Tabel 5 
Tabutasi Silang Usia Subyek Saat Ketiedesn Ayah Terjadi dan Perubahan Subyek 
Setelah Ketiadaan Ayah 

Perubahan subyek Umur subyek saat ayah tiada 
setelah ayah tidak 0-4 tahun 5-10 tahun 11~15tahun 

ada Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)
 
Masalah perilaku 1 9 1 12,5 0 0
 
Masalah emosi 3 27,3 1 12,5 6 46,2
 
Lebih tegar, 2 18,2 4 50 4 30,8
 
mandiri, rohani,
 
patuh pd ibu
 
Kehilangan figur 0 0 2 25 1 7,7
 
ayah
 
Tidak ada 5 45,5 0 0 2 15,3
 
Total 11 100 8 · 100 13 100%
 
Sumber: Yuliawati (2006)
 

Remaja yang mengalami ketiadaan ayah saat usia mereka 0-4 tahun sebagian 
besar merasa tidak mengalami perubahan apa-apa. Tidak ada satu pun di antara 
mereka yang merasa kehilangan figur ayah. Beberapa subyek yang dimintakan 
informasi lebih lanjut mengaku bahwa mereka tidak tahu bahwa ayah mereka sudah 
tidak ada. Mereka baru mengetahui hal itu setelah usia mereka lebih dewasa. 
Hetherington, Hagan, dan Anderson (dikutip oleh Santrock, 199612003) menjelaskan 
beberapa hal yang mempengaruhi respon anak keen terhadap perceraian yaitu 
terbatasnya kemampuan kognitif dan soslal anak, besamya ketergantungan anak 
terhadap orangtua, dan kemungkinan kurangnya perhatian orangtua pada anak 
setiap harinya. Karena terbatasnya pemahaman kognitif dan sostat pada saat anak
anak maka mereka belum memahami kejadian seputar ketiadaan ayah. Jadi bagi 
mereka tidak ada perubahan yang berartl. Ketergantungan dan relasl mereka 
dengan ayah pada usia 0-4 tahun juga tidak ter1alu besar, justru pada masa ltu peran 
ibu yang lebih mendominasi. Dengan demikian ketiadaan ayah pada usia 0-4 tahun 
tidak berdampak besar bagi perkembangan anak secara fisiologis dan psikologis. 

Sementara itu sebagian besar remaja yang mengalami ketiadaan ayah pada 
usia 5 sampai 10 tahun menjadi lebih tegar, mandiri, rohani (mendekatkan diri pada 
Tuhan), dan lebih patuh pada ibu. Boyd dan Bee (2006) menjelaskan bahwa anak 
pada usia sekolah dapat lebih memahami secara kognitif pengalaman perceraian 
daripada anak dengan usianya yang lebih muda. Peneliti menduga seiring dengan 
bertambahnya usia maka bertambah pula pemahaman mereka akan peristiwa 
ketiadaan ayah. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa grief dapat menjadi salah 
satu respon emosionallerhadap kematian atau perceraian (Lazarus serta Woolfolk & 
Richardson; dikutip oleh Weiten, 1997) Terdapat empat fase grief (Hindmarch, 
dikutip oleh Setiawan, 2005). Empat rase tersebut adalah denial, pain etau distress, 
reatization , dan acceptance. Selain karena bertambahnya pemahaman kognitif anak 
berusia 5·10 tahun, peneliti menduga pula bahwa remaja yang mengalami ketiadaan 
ayah pada usia itu telah mencapai tahap penerimaan (acceptance) selrinq dengan 
berjatannya waktu. Hal ini membuat mereka mampu menerima peristiwa ketiadaan 
ayah dalam keluarga mereka dan mengambil sikap posilif. 

Sebagian besar remaja yang mengalami ketiadaan ayah pada usia 11 tahun 
sampai dengan 15 tahun (usia remaja) justru mengalami masalah emosi (merasa 
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kesepian, merasa kesedihan, serta merasa kurang diperhatikan). Menurut dugaan 
peneliti. karena peristiwa ketiadaan ayah baru terjadi maka remaja masih berada 
dalam tahap penyesuaian din terhadap akibat dan peristiwa itu. Bila dikaitkan 
dengan empat fase grief Hindmarch (dikutip oleh Setiawan, 2005) maka peneliti 
menduga mereka masih ada dalam fase denial (menyangkali peristiwa yang terjadi, 
masih tidak percaya), pain atau distress (merasa luka, marah, kehilangan). Ada 
kemungkinan pula bahwa remaja tersebut sudah mulai memasuki fase realization 
(mulai sadar bahwa hidup masih terus berlanjut meski kadang masih muncul 
perasaan depresi dan apati). 

Jender Subyek 

Selanjutnya peneliti menemukan kaitan jender subyek tanpa ayah dengan 
perubahan yang dialemi setelah ayah tiada. Diketahui bahwa remaja laki-laki juga 
mengalami masalah emosi dengan persentase yang tidak terlalu jauh dibandingkan 
remaja perempuan. Sementara itu remaja lakl-lakl dan remaja perempuan sama
sarna dapat bersikap lebih tegar, mandiri, rohani, dan patuh pada lbu. Subyek yang 
merasa kehilangan figur ayah sebagian besar adalah subyek laki-lakl. Secara lebih 
lengkap hasilnya ada pada Tabel6 berikut ini. 

Tabel S 
Tabulasi SHang Jender Subyek dan Perubahan Subyek Setelah Ketiadaan Ayah 

Perubahan subyek Perempuan 
setelah ayah tidak ada Jumlah (%) Jumlah (%) 
Masalah perilaku 1 5,56 1 7,14 
Masalah emosi 6 33,33 4 28,57 
l ebih tegar, mandiri. 5 27,76 5 35,71 
rohani, patuh 
Kehilangan figur ayah 2 11,11 1 7,14 
Tidak ada 4 22,22 3 21,43 
Total 18 100 14 100 
Sumber: Yuliawati (2006) 

Subyek laki-Iaki lebih merasakan kehilangan figur ayah sesuai dengan 
penjelasan Single-Rushton dan Mclanahan (2002) bahwa ketiadaan ayah lebih 
berdampak pada remaja laki-laki daripada perempuan. Hal ini disebabkan kehadiran 
orangtua yang sarna jendernya lebih berperan besar dalam mengajarkan peran 
jender. Grinder (1978) juga menjelaskan kehadiran ayah adalah faktor penting 
sebagai model peran jender bagi remaja laki-laki. Jadi peneliti menduga subyek laki
laki lebih merasakan kehilangan figur ayah dan mengalami masalah emosi karena 
ayah adalah model peran bagi subyek laki-laki. Meski subyek taki-laki tidak terlalu 
dekat dengan ayah namun bila ayah masih ada, mereka masih merasakan adanya 
figur lakl-lakl dewasa di rumah. . 

Persepsi SUbyek terhadap Perubahan yang Dia/ami Ibu Setelah Ketiadaan Ayah 

Peneliti juga menanyakan pada subyek mengenai perubahan apa yang 
dialami oleh ibu subyek setelah ayah tiada. Tabel 7 berikut ini adalah kategcrt dan 
berbagai jawaban subyek. 
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label 7 
Perubahan Ibu Subyek setelah Ketiadaan Ayah 

Perubahan ibu subyek setelah ayah tiada Jumlah % 
Bekerja lebih keras 12 37, 5 
Masalah emosi 6 18 ,8 
Lebih tegar 7 21,9 
Kehilangan figur suami 2 6,3 
Masalah ekonomi 1 3,1 
Masalah kesehatan 1 3,1 
Tidak ada 3 9,4 
Total 32 100 

Sumber : Yuliawati (2006) 

Kategori tersebut adalah basil berbagai jawaba n subyek yang dikelompokkan 
atas dasar kesamaan jawaban. Benkut ini penjelasan tiap kategorinya. Pertama, 
bekerja lebih keras. Pads kategori ini contoh jawaban subyek seperf ibu bekerja 
lebih keres. mencari pekerjaan, meneari tambahan penghasilan . Kedua, masalah 
emosi. Subyek mempersepsi ibunya menqalaml kesepian, murung, dan emosi 
negatif lainnya. Ketiga, lebih tegar adalah kelompok jawaban yang menyatakan 
adanya perubahan positif yang dialami ibu setelah ketiadaan ayah; sepertt lebih 
tegar, mandiri, memperhatikan anak-anak, dan lebih bijaksana . Keempat, kehilangan 
figur suami. Subyek memang menjawab demikian dan ditambah dengan sedikit 
kalimat bahwa ibu sedang berusaha rnencari pengganti ayah. Kelima, masalah 
ekonomi . Subyek menyatakan bahwa kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih sulit 
setelah ayah tiada . Keenam, masalah kesehatan. Subyek menjawab ibunya menjadi 
sering sakit-sakitan setelah ayah tiada. Ketujuh, tidak ada. Pada kategori jawaban 
ini, subyek merasa ibunya tidak mengalami perubahan epa-ape setelah ayah tiada. 

Peneliti juga rnelakukan tabulasi silang pada Tabel 8 untuk melihat kaitan 
antara perubahan yang dialami subyek dan ibu subyek setelah ketiadaan ayah. 
Peneliti melakukan tabulasi silang tersebut dengan dugaan adanya kemungkinan 
perubahan yang dialami subyek terkait pula dengan persepsi subyek terhadap 
perubahan yang dialami oJeh ibu. 

Tabel 8 
Tabu/asi Silang Perubahan Ibu sete/eh Ayah Tiade den Perubahan Subyek seteleh 
Ayah Tiade 

Perubahan Perubahan subyek setelah keuaoaan ayah 
ibu Masslah Masalah Lebih teqer, Kehilanga Tidak ada Total % 

selelah perilaku emosi manum, "ayah 
l idak ada , (%) f (%) 

rohani, pal uh 
I (%) 

tigur ayah 
I (%) f (% ) 

Bekerja 1 8_33 4 33.3 3 25 a a 4 33.3 12 100 
lebih keras 
Masalah a a 3 so 1 16.7 1 16.7 1 16.7 6 100 
emosi 

Lebih teqar 1 14 3 143 5 71.4 a a a a 7 100 
Kehllangan a 0 60 0 0 1 50 a 0 2 100 
figur 

suami 
Masalah a a 100 0 0 0 0 a a 100 
ekonom i 
Masalah a 0 a 0 a a 100 0 a 100 
kesebatan 
Tidak ada a 0 a a 1 33.3 0 0 2 66.7 3 100 
Total 2 10 10 3 7 32 

Sumber: Yuliawati (2006) 
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Data tersebut menunjukkan adanya kesamaan perubahan yang dialami remaja 
dan ibu setelah ketiadaan ayah. Ibu yang menjadi lebih tegar ternyata anaknya juga 
menjadi lebih tegar. Sementara itu pada ibu yang bekerja lebih keras . anaknya 
mengaku mengalami masa lah emosi (informasi lebih laniut yang diperoleh dari 
subyek menyatakan bahwa ibu kesuhtan membagi waktu antara pekerjaan denga n 
anak-anaknya), tetapi juga ada sejumlah subyek yang tidak mengalami perubahan 
apapun. Pada ibu yang dinilai mengala mi masalah emosl ternyata anaknya sebagian 
besar juga mengaku mengalami masala h emosi akibat ketiadaan ayah . Subyek yang 
menilai ibunya merasa kehilangan figur suami , mengalami masalah emosi atau juga 
merasa kehilangan figur ayah. Subyek yang mempersepsi ibunya tidak mengalami 
perubahan apapun setelah ketiadaan ayah juga merasa tidak mengalami peruba han 
apapun. 

Penehti menduga hal tersebut berkaitan dengan adanya pembelajaran respon 
subyek terhadap respon ibu terhadap ketiadaan ayah. Hal ini wajar terjadi mengingat 
peristiwa ketiadaan ayah adalah peristiwa yang jarang terjadi dalam kehidupan 
subyek, maka subyek tidak tahu bagaimana berespon terhadap kondisi stres akibat 
ketladaan ayah tersebut. Ibu menjadi model lun ggat pada saat kritis saat peristiwa 
ketiadaan ayah terjadi. 

Sebagian besar lbu menjadi bekerja lebih keras setelah ayah tiada dapat 
dipa hami karena selama ini peran sebagai pencari ' nafkah utama dipegang oleh 
ayah . Jadi setelah ayah tiada, ibulah yang mengambil alih peran sebagai pencari 
nafkah utama . Adanya data bahwa sebagian besar ibu sebaqai orangtua tunggal 
bekerja lebih keras setelah ayah tiada kemungkinan berkaitan dengan data bahwa 
subyek yang ibunya bekerja lebih keras mengalami masalah emosi. Hal ini mungkin 
dikarenakan ibu kesu litan membagi waktu antara pekerjaan dan waktu bersama 
anaknya. 

Saran 

Dari hasf pembahasan angket terbuka mengenai perubahan yang dialami 
subyek setelah ketiadaan ayah terjadi maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 

Bagi Ke/uarga Utuh yang Sedang Mempertimbangkan Perceraian 

Peneliti memberikan saran bagi keluarga utuh yang berada dalam konflik atau 
berada di ambang percera ian mengenai pertunya pertimbangan yang matang. 
Hendaknya pasangan tidak semata-mata memikirkan perubahan struktur keluarga 
saja tetapi mempertimba ngkan pula kualitas relasi yang sudah terbentuk selama ini 
dengan anak-anak dan bagaimana retest dengan anak pasca-perceraian. Hasll 
penelitian ini mendukung bahwa relasi yang signifikan dengan remaja justru lebih 
berdampak daripada peruba han struktur keluarga itu sendiri. 

Boyd dan Bee (2006) menyarankan agar keluarga utuh yang ada dalam konflik 
dan mungkin sedang berpikir mengenai percera ian, sebaiknya menghindari 
pertengka ran di depan anak-anak. Konflik yang terbuka memiliki dampak yang lebih 
buruk pada anak , terlepas dan apakah nant inya orangtua bercerai atau tidak (Amato; 
Coiro; Insabella, dikutip oleh Boyd & Bee, 2006) . 

Bagi Kefuarga Tanpa Ayah 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga tanpa ayah , baik karena 
perceraian maupun kematian, guna mengurangi risiko akibat negatif ketiadaan ayah 
bagi perkembangan remaja . Pertama , perJ unya dukungan sosiat yang berkualitas 
dari lingkungan sekitar sebelum remaja mencapai tahap penerimaan terhadap 
ketiadaan ayah . Berdasarkan penjelasan sebelumnya , ada pendapat yang 
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menyatakan pentingnya dukungan sosial bagi penyesuaian diri remaja tanpa ayah 
(Dusek, 1996; Santrock, 2004). Bagi keluarga tanpa ayah , meski masalah emosional 
yang muncul akibat ketiadaan ayah tidak setalu bersitat serius namun dukungan 
yang berkualitas (dar i ternan, sekolah, keluarga yang lain, dan masyarakat sekitar) 
bagi remaja tanpa ayah hendak nya tetap diberikan, khususnya sebelum remaja 
mencapai tahap penerimaan. Kedua, pada keluarga yang bercerai, ayah hendaknya 
tetap memberikan dukungan finansial dan emosional bagi remajanya . Ada baiknya 
pula ayah memberikan dukungan finansial , misalnya dengan membiayai pendidikan 
remajanya. mengingat adanya data bahwa sebag ian besar ibu sebagai orangtua 
lunggal bekerja lebih keres dalam menangani masalah finansial . Remaja yang 
ibunya bekerja Iebih keras juga memiliki kemungkinan mengalami masalah emosi. 
Oleh karenanya dukungan emosional dari ayah pasca-pereeraian hendaknya 
diberikan untuk remaja dalam menyesuaikan diri terhadap slruktur keluarga yang 
baru . Misalnya ayah tetap mengunjungi anak dan memperhatikan perkembangan 
anak rernajanya pasca-pereeraian (Boyd & Bee, 2006 ; Cai & Fung, 1998). Ketiga , 
pada keluarga yang bercerai hendaknya remaja lin9gal dengan orangtua yang 
berjender sarna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja lakl-laki tanpa ayah 
lebih banyak mengalami masa lah emosi dan kehilangan fIQur ayah . Hal ini 
menunjukkan adanya kemungkinan keterkaitan jender remaja dan je:nder orangtua 
dalam meresponi ketiadaan ayah . Boyd dan Bee (2006) menyarenkan pada keluarga 
yang bereerai agar anak remaja sebaiknya tin9gal bersama orangtua yang berjender 
sarna dengannya. Meski data penehtian masih belum kansisten , namun menurut Lee 
et at (dikutip oteh Boyd & Bee, 2006) tinggal dengan orangtua yang beqender sarna 
dengan anak dapat mengurangi risiko sires yang dialami selelah perceraian. Sela in 
itu. tinggal dengan orangtua yang berjender sarna, membanlu remaja dalam 
perkembangan peran jendernya (Dagun, 1990; Grinder , 1978; Single-Rushton & 
Mclanahan, 2002) . Keempat , ibu sebagai orangtua tunggal penu memperhatikan 
respon distress·nya dan anak remajanya akibat ketiadaan ayah, baik karena 
perceraian atau kematian, serta mempelajari coping yang sesuai dalam melalui 
tahap-tahap gn'ef. Para ibu sebagai orangtua tunggal juga hendaknya memulihkan 
kondisi distress-nya selama tahap- tahap grief (Hindmarch, dikutip oleh Setiawan , 
2005) sambil memperhatikan perubahan yang dialami anaknya, khusu snya remaja 
laki-Iaki. Menurut temuan penelitian ini remaja Iaki-lakl lebih merasakan kehilangan 
figur ayah . Mungkin saja perubahan yang dialami anak berkartan dengan respon ibu 
terhadap peristiwa ketiadaan ayah. Anak mempelajari respon ibu terhadap distress 
karena anak tidak tahu cara coping terhadap peristiwa ketiadaan ayah . lbu yang 
mengalami ketiadaan suami perlu belajar coping style yang tepat untuk menghadapi 
tebap-tabap dukaeita , baik karena kemalian atau pereeraian . Misatnya saat-saat 
depresi sebagai respon yang wajar akibat kehilangan suami dapat diatasi dengan 
mencari dukungan sosial untuk tempat berbagi, melibatkan dirt dalam 
pengembangan kerchanian , dan melibatkan anak untuk berbagi rasa dan bersama
sarna menghadapi masa-masa dukaeita (grief) . Kellma . rernaja tanpa ayah perlu 
mengembangkan asosiasi yang positif mengenai ketiadaan ayah dan berusaha 
mengantisipasi akibat negatif yang mungkin mempengaruhi perkembangannya. 

Bagl RemaJa tanpa Ayah 

Remaja yang kehi langan ayah hendaknya tidak selalu menqasosiastkan 
keluarga tanpa dengan hal-hal yang negatif. Karena meski remaja tanpa ayah akan 
mengalami masalah emosional, namun hanya 25% remaja tanpa ayah yang 
mengalami masalah ernosional yang serius (Buchanan, dikutip uleh Santrock, 2004) . 
Ketiadaan ayah menurut hasil penelitian ini juga tidak selalu berdampak negatlf. Ada 
pula remaja tanpa ayah yang setelah melalui peristiwa ketiadaan ayah menjadi lebih 
tegar , mandiri, lebih mendekalkan diri pada Tuhan , dan memiliki retasi yang lebih 
baik dengan ibu sebagai orangtua tungga l. Mela lui pengalaman keliadaan ayah ini 
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juga diharapkan remaja tanpa ayah dapat mempeJajari keterampilan ernosi. 
khususnya dalam mengelola emcsi dukacita. Dalam usaha untuk mengatasi masa lah 
emosional yang muncul pasca ketiadaan ayah, remaja dapat membaca buku-buku 
mengenai cara mengatasi dampak kematian atau perceraian orangtua. Remaja 
tanpa ayah juga perlu menyadari adanya tahapan grief yang harus dilalul sebelum 
menerima ketiadaan ayah , namun yang terpenting di sini adalah melakukan coping 
yang tepat dalam tahap-tahap tersebut . 

Bagi Penefitian Selanjutnya 

Penelit ian selanjutnya disarankan mengkaji kecerdasan emosional remaja 
pada keluarga tanpa ibu. Hasil penelit ian ini menunjukkan bahwa remaja dari 
keluarga utuh maupun keluarga tanpa ayah memiliki kecerdasan emcsional yang 
cukup hingga tingg i. Remaja dari keluarga utuh dan keluarga tanpa ayah ini diduga 
tidak merniliki kedekatan emosional yang signifikan dengan ayah. Peneliti merasa 
perlunya penelitian yang berkaitan dengan ketiadaan ibu karena sebagian besar 
subyek justru merasa lebih dekat secara emosional dengan ibu daripada ayah . 
Penel iti menduga kemungkinan adanya akibat yang lebih signifikan bagi kecerdasan 
emosional bila remaja mengalami ketiadaan ibu daripada ketiadaan ayah. Selain itu. 
diperlukan pula penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan emosional ibu dan 
kecerdasan emosional anak remajanya . Adanya observational learning pada remaja 
tanpa ayah terhadap respcn ibu terhadap ketiadaan ayah membuat penelit i mendu ga 
adanya kemungkinan kecerdasan emosionat remaja berkaitan dengan kecerdasan 
emosional ibu. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat relasi ibu dan remaja yang 
lebih dekat secara emosional sehingga ibu menjadi model dan mentor bagi 
kecerdasan emosional anak remajanya. Terakh ir, penelitian kualitatif dan kuantitatif 
yang komprehensif mengenai profil remaja keluarga utuh dan remaja tanpa ayah 
akan sangat bermanfaat untuk melihat secara lebih mendetail kompleksitas situaei 
yang dialami remaja dalam keluarga. 
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