PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEPSI ANAK YATIM TERHADAP SOSOK DAN PERAN
AYAH
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi Program Studi Psikologi
.

Disusun oleh:
Stella Vania Puspitasari
119114016

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN MOTTO

“Love begins at home.”
(Mother Teresa of Calcutta)
“The family is the first essential cell of human society.”
(Pope Francis)
“Kehadiran, jika tidak diberi makna, hanya akan menjadi beban.”
(seorang sahabat)
“Ajining manungsa iku gumantung ana in tanggung jawab’e marang
kewajiban’e.”
(Mbah Maridjan)
“It doesn’t matter how slowly you go, as long as you do not stop.”
(Confucius)
“… bahwa seorang bintang harus tahan banting …”
(Joko Pinurbo)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk
Tuhan yang Maha Kasih, Ayah di atas segala ayah.

Untuk Mama, Papa, Kakak dan seluruh keluarga serta sahabat
yang selalu mendukung dengan doa, cinta, tawa maupun kata.

Untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para anak yatim,
yang menginspirasi dan mendorong saya untuk menyelesaikan karya ini.
Semoga karya ini bermanfaat bagi kalian.

Untuk para figur ayah dalam hidup saya.
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PERSEPSI ANAK YATIM
TERHADAP SOSOK DAN PERAN AYAH
Stella Vania Puspitasari
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi anak yatim di Yogyakarta terhadap sosok
dan peran ayah, baik sebagai symbolic father maupun sebagai personal father. Subjek dalam penelitian
ini adalah 9 siswa-siswi sebuah sekolah dasar di Yogyakarta, yang terdiri dari 5 anak kelas 5 dan 4
anak kelas 6 (usia 10-12 tahun) yang berasal dari keluarga single mother. Pengambilan data dilakukan
dengan metode focus group discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi
kualitatif (AIK), menggunakan pendekatan deduktif, yakni analisis isi terarah. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa anak yatim tetap memiliki persepsi tentang ayah personalnya, meski tidak tinggal
bersama ayah. Persepsi tentang sosok ayah cenderung negatif, sedangkan persepsi tentang peran ayah
cenderung positif.
Kata kunci: persepsi tentang ayah, anak yatim, sosok dan peran ayah, ayah simbolis, ayah personal.
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FATHERLESS CHILDREN’S PERCEPTION
ABOUT FATHER’S FIGURES AND ROLES
Stella Vania Puspitasari
ABSTRACT
This research aimed to know about Yogyakarta fatherless children’s perception about
father’s figures and roles, both symbolic father and personal father. The subjects were 9 students in an
elementary school in Yogyakarta, which contain 5 grade-5 students and 4 grade-6 students (10-12
years old) from single mother families. The data collected using focus group discussion (FGD)
analyzed with qualitative content analysis, using deductive approach. The result is even the fatherless
children do not live with their father, they have father image. It also showed that their perception
about father’s figures were tend negative, but perception about father’s roles were tend positive.
Keywords: father image, fatherless children, father’s figures and roles, symbolic father, personal
father.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR
Sepuluh semester dan khususnya empat belas bulan pengerjaan skripsi ini
menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa. Sebuah perjalanan yang menantang.
Sebuah perjalanan yang tidak hanya demi mendapatkan gelar dan sehelai ijazah, tapi
sebuah perjalanan yang mengembangkan saya sebagai seorang pribadi. Sebuah
perjalanan yang tidak saya lalui sendiri, tetapi bersama begitu banyak orang hebat.
Dengan setulus hati, saya ingin berterimakasih pada teman-teman seperjalanan saya.
1.

Tuhan yang Tiga-Tapi-Satu, Ayah di atas segala ayah, yang Maha Baik, Maha
Keren, Maha Gaul, Maha Romantis, Maha Humoris, Maha Tidak Terduga, Maha
Segalanya! Terimakasih sudah mengizinkan saya menjalani kisah luar biasa ini.
Terimakasih juga pada Bunda Maria untuk teladan “fiat mihi voluntas tua”.

2.

Bapak Prof. Dr. A. Supratiknya selaku dosen pembimbing akademik sekaligus
dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar mendampingi saya selama
perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah mengingatkan bahwa
proses menulis skripsi juga merupakan hal yang bermakna bagi pengembangan
diri.

3.

Mama Maria Magdalena Hidayati, Papa Agustinus Gatot Moertidjono, Kakak
Octavianus Indra Saputra dan seluruh keluarga yang selalu menyertai dan
mendukung saya. Terimakasih karena kalian selalu bisa menjadi tempat untuk
saya pulang.

4.

Bapak Dr. T. Priyo Widiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma, dan segenap jajaran Dekanat.
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dosen penguji. Terimakasih atas diskusi dan masukan yang diberikan untuk
membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

6.

Para dosen Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang tidak hanya
memberi ilmu pada saya, tapi juga pelajaran hidup.

7.

Mas Muji, untuk semua bantuan dan dukungannya, baik selama kuliah maupun
selama skripsi ini. Terimakasih banyak. Pengambilan data skripsi ini nggak bakal
lancar tanpa bantuan Mas Muji, glory! Terimakasih juga untuk Bu Nanik, Mas
Gandung dan Pak Gie, serta Mas Doni, untuk segala bantuan, dukungan, senyum
dan semangatnya.

8.

Kepada teman-teman, ibu/bapak/suster/frater guru dan karyawan yang saya temui
di TK, SD, SMP dan SMA. Terimakasih sudah menambah pengetahuan saya
tentang hidup.

9.

Para partisipan dan ibu. Terimakasih sudah bersedia berbagi kisah hidup,
perasaan, dan pikiran. Semoga penelitian ini sungguh memberi manfaat bagi
Anda sekalian.

10. Keluarga besar SD Pangudi Luhur Yogyakarta, terutama Bruder Teguh, FIC
selaku kepala sekolah yang telah mengizinkan penelitian ini berlangsung, serta
Bu Ida yang membantu menghubungkan saya dengan para partisipan.
11. Tante Lucia Erikawati, yang banyak membantu peneliti, dari mulai
menghubungkan ke pihak sekolah, berbagi kisah hidup, semangat dan tawa. Juga
untuk Tante Damian Alma yang selalu memberi semangat. Terimakasih banyak.
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kebersamaan selama kuliah dan khususnya bantuan selama pengambilan data.
Aku mah apa tanpa kalian :D
13. “Anak-anak professor”: Pika, Kak Engger, Maria, Rhintan, Fitria, Yoverdi, Tara,
Dedew, Pakdhe, Kak Lala, Tama, Ria, Gaby, Rikjan, Raras, Delima, Gege.
Terimakasih untuk kebersamaan dan bantuannya. Semangat selalu, teman-teman!
14. Sahabat terbaik, Stefi. Terimakasih sudah menjadi teman berbagi cerita dan
pelukan hangat. Juga untuk sahabat dan teman sharing saya yang lain: Dita dan
Dista, Ocha dan Lisa, Bertha, Mbak Anne, Mas Adit “Mbek”, Mas Gigih, Papa
PJ, Koh Yan, Mas Eko “Mprit”, Om Beni, Kak Mahatma. Terimakasih untuk
segala ketulusan dan kesediaan berbagi kisah hidup.
15. Genk Kepo: Romo Sani, Eli, Febri yang selalu “care pol”. Juga seluruh
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16. Seluruh Jesuits yang saya kenal, terutama di seputar Kotabaru, Kolsani, Paingan
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hingga muncul ide untuk topik skripsi ini. Untuk Romo Kokok, tutor dan teman
diskusi soal symbolic father. Untuk Frater “Paman” Thomas, Romo “Kokoh”
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keluarga pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau biasa disebut
dengan keluarga inti (nuclear family). Sayangnya, akhir-akhir ini semakin banyak
dijumpai keluarga dengan orangtua tunggal (single parent family). Kotwal dan
Prabhakar (2009) mendefinisikan keluarga dengan orangtua tunggal sebagai
“sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu tunggal (single mother, wanita
tunggal tanpa suami) atau ayah tunggal (single father, pria tunggal tanpa istri)
dengan anak mereka”. Anak yang hidup di keluarga ibu tunggal tanpa ayah biasa
disebut anak yatim, sedangkan anak yang hidup di keluarga dengan ayah tunggal
tanpa ibu biasa disebut anak piatu (kbbi.web.id).
Fenomena keluarga dengan orangtua tunggal bisa disebabkan oleh berbagai
hal, di antaranya karena perceraian, kematian salah satu orangtua, perginya salah
satu orangtua tanpa penjelasan, kehamilan di luar nikah, dan perempuan atau lakilaki yang tidak menikah namun memiliki anak, baik karena adopsi (pada laki-laki
dan perempuan), maupun lewat inseminasi (pada perempuan, Kotwal &
Prabhakar, 2009; Golombok & Badger, 2010; Usman, Cangara & Muhammad,
2011).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 persentase
perempuan yang menjadi kepala keluarga karena cerai hidup adalah 13,40%,
sedangkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga karena cerai hidup hanya
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1,09%; persentase perempuan yang menjadi orangtua tunggal karena kematian
suaminya sejumlah 69,16%, sedangkan laki-laki yang menjadi kepala keluarga
setelah istrinya meninggal hanya 2,92%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak
yatim jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak piatu di Indonesia. Bahkan,
sumber lain menyebutkan bahwa jumlah anak yatim di Indonesia pada tahun 2013
mencapai 3,2 juta anak (Maruli, ed., 2013 dalam antaranews.com).
Anak yatim (fatherless child) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah anak yang sudah tidak memiliki bapak lagi. Menurut Osmond (2010),
istilah fatherless (tanpa ayah) biasa digunakan untuk menjelaskan kondisi
individu tanpa ayah dalam hidupnya, baik secara fisik maupun emosional. Variasi
derajat ketiadaan ayah atau figur ayah secara fisik maupun emosional dalam hidup
seorang individu disebut sebagai father absence (ketidakhadiran ayah). Deskripsi
pengalaman individu berada dalam situasi tanpa ayah disebut sebagai fatherless
experience (pengalaman tanpa ayah). Di sisi lain, Krampe (2009) menggunakan
istilah father presence (keberadaan ayah) untuk menjelaskan mengenai hubungan
atau relasi anak dengan figur paternal atau figur ayah, yang mungkin dapat
berkontribusi pada tempat dan makna seorang ayah dalam kehidupan seorang
individu.
Banyak ahli psikologi meyakini bahwa perkembangan anak tidak hanya
tergantung pada ibu seperti teori psikoanalisa klasik Freud, namun anak memiliki
keterikatan pada lebih dari satu orang dan memiliki bawaan untuk mencari ayah
sebagai sosok yang terpisah dari ibu (Schaffer & Emerson, 1964, dalam Krampe,
2009; Krampe, 2003). Menurut Dagun (1990), segala bentuk interaksi ayah dan
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anak, mulai dari membelai, kontak bahasa, berbicara dan bercanda dengan anak,
dapat mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu, ayah juga dapat mengatur
dan mengarahkan aktivitas anak. Sosok ayah juga dapat dianggap sebagai contoh
keberhasilan bagi anak, khususnya anak laki-laki, di lingkungan yang lebih luas.
Bila anak memiliki banyak kesempatan untuk mengamati dan meniru sikap
ayahnya, hal ini akan membantu perkembangan anak, terutama kemampuan
menyelesaikan masalah. Meski interaksi ayah dengan anak berkurang seiring
bertambahnya usia anak, namun ayah biasanya tetap menemani atau mengajak
anak bermain.
Anak membutuhkan identitas perannya sendiri maupun kejelasan peran
orang-orang di sekitarnya, termasuk orangtuanya. Anak mempersepsikan bahwa
orang lain (terutama orangtua dan teman sebaya) memiliki beberapa ekspektasi
untuk perilaku anak, lewat nilai dan ideologi. Nilai dan ideologi ini akan
diidentifikasi dan digeneralisir oleh anak, sehingga persepsi anak tentang
pandangan significant others padanya mempengaruhi self-image anak tersebut
(Dubin & Dubin, 1965). Bahkan anak-anak mempelajari peran seksualnya dengan
meniru dan mengidentifikasi model yang ada di sekitarnya, khususnya orangtua
(Bird & Bird, 1972). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa intensi remaja putri
dari keluarga single mother untuk melakukan hubungan seksual pranikah lebih
tinggi dibanding dengan remaja putri yang berasal dari keluarga utuh (Anindiajati,
2007). Jika single mother dalam keluarga itu menikah lagi dengan laki-laki lain,
hal itu memicu intensi remaja putri dari keluarga single mother melakukan
hubungan seksual pranikah. Selain itu, hilangnya bimbingan dari ayah, sikap
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permisif single mother, serta komunikasi yang tidak lancar antara remaja putri
dengan ibunya juga menjadi faktor pendukung meningkatnya intensi remaja putri
dari keluarga single mother untuk melakukan hubungan seksual pranikah.
Berdasarkan penelitian Anindiajati (2007) di atas, ternyata peran ayah untuk
membimbing anaknya sangat penting. Istilah “peran” (bahasa Inggris: role)
sendiri secara khusus mengacu pada fungsi atau perangkat perilaku yang
diharapkan dimiliki seseorang dalam situasi sosial tertentu (disarikan dari
kbbi.web.id,

oxforddictionaries.com,

dictionary.cambridge.org

dan

thefreedictionary.com). Sedangkan istilah “sosok” (bahasa Inggris: figure)
mengacu pada suatu perangkat karakteristik tertentu dari seseorang yang penting
dan menimbulkan kesan bagi orang lain

(disarikan dari kbbi.web.id,

oxforddictionaries.com, dictionary.cambridge.org dan thefreedictionary.com).
Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, istilah “sosok ayah” lebih
mengacu pada karakter atau sifat ayah, sedangkan istilah “peran ayah” lebih
mengacu pada perilaku atau fungsi yang dilakukan ayah. Peran dan sosok ayah
dapat masuk ke dalam kesadaran anak melalui persepsi (Steiner, 1995, dalam
Lesnanto, 2011).
Persepsi terbentuk melalui interaksi antara individu dengan objek tertentu.
Dalam Kamus Lengkap Psikologi (Chaplin, 2011), persepsi adalah proses
mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.
Titchener (dalam Chaplin, 2011) menjelaskan bahwa persepsi merupakan satu
kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti dari pengalaman di masa
lalu. Persepsi bergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan
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jiwa atau suasana hati, perangkat serta faktor-faktor motivasional. Maka, arti dari
suatu objek atau kejadian objektif ditentukan baik oleh kondisi stimulus maupun
oleh faktor-faktor organisme yang mempersepsikan. Dengan demikian, persepsi
mengenai dunia oleh tiap pribadi akan berbeda-beda.
Meski persepsi bersifat internal dan unik, namun persepsi dapat dibentuk
oleh faktor-faktor eksternal. Persepsi dipengaruhi penampilan, perilaku, interaksi
dan pengalaman dengan figur atau objek yang dipersepsikan. Fiske dan Taylor
(dalam Gross, 2013) mengatakan bahwa situasi sosial juga mempengaruhi
persepsi. Persepsi adalah hasil belajar, bisa langsung dari pengalaman, atau secara
tidak langsung lewat menonton TV, membaca buku dan sebagainya.
Anak yatim (fatherless child) pun ternyata memiliki kesadaran tentang ayah
meski tidak tinggal bersama ayah, bahkan sama sekali tidak mengenal ayahnya.
Hertz (2002) menemukan bahwa anak yatim memiliki keingintahuan tentang lakilaki yang membantu “membuat” mereka. Jika memungkinkan, ibu mereka akan
membagi informasi tentang ayah mereka, misalnya seperti apa sosoknya. Ketika
diberi pertanyaan dengan kuesioner, anak-anak yatim dalam penelitian ini pun
mengisi titik-titik tentang ayah mereka yang “tidak nampak” (peneliti tersebut
menamakannya ghost fathers) dan secara aktif membuat fantasi tentang ayah.
Selain itu, menurut Fairweather (1981, 1997, dalam Krampe, 2003), setiap
individu memiliki father image atau persepsi tentang ayah, yang merupakan
turunan dari symbolic father atau persepsi tentang ayah yang terbentuk
berdasarkan konstruksi masyarakat tertentu, dan introjected personal father atau
persepsi berdasarkan pengalaman pribadi anak dengan ayah, serta pesan dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

orang lain tentang ayah personal anak itu. Maka, meski anak yatim dalam
penelitian ini adalah mereka yang pada saat penelitian dilakukan tidak berayah,
bukan hal yang mustahil jika dalam penelitian ini ingin diketahui persepsi anak
yatim tentang sosok dan peran ayah. Meski demikian, kemungkinan besar
persepsi anak yatim akan lebih banyak berisi persepsi tentang symbolic father, dan
hanya akan sedikit, atau bahkan sama sekali tidak mengandung persepsi tentang
personal father.
Persepsi terhadap sosok dan peran ayah penting untuk diteliti karena
persepsi digunakan untuk memahami dunia luar. Persepsi mempengaruhi
pembentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap objek atau orang yang
dipersepsikan. Persepsi yang dimiliki seorang anak juga membuat ia berperilaku
sesuai harapan orang lain terhadap dirinya. Singkatnya, persepsi akan
terinternalisasi dalam diri seseorang, kemudian akan mempengaruhi perilaku
(Syarifah, Widodo & Kristiana, 2012) dan kepribadian (Dubin & Dubin, 1965)
serta identitas anak (Osmond, 2010). Jika anak memiliki persepsi positif tentang
orangtuanya, anak tersebut akan memiliki penyesuaian diri yang baik di
lingkungan sosial. Sebaliknya, jika anak memiliki persepsi yang negatif tentang
orangtuanya, anak tersebut akan cenderung memiliki masalah emosi dan masalah
perilaku, khususnya agresitivas, serta hubungan sosial yang buruk dan kebutuhan
yang tinggi untuk mencari perhatian dari orang lain (Wade & Tavris, 2007).
Secara khusus bagi anak laki-laki, persepsi tentang ayah dapat membantunya
untuk mengidentifikasi perannya sebagai seorang laki-laki. Sedangkan bagi anak
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perempuan, persepsi tentang ayah membantunya untuk mencari model positif
mengenai laki-laki dewasa (Kimani & Kombo, 2010).
Beberapa penelitian tentang persepsi terhadap peran ayah dalam keluarga
yang pernah dilakukan di Indonesia umumnya meneliti peran ayah secara spesifik
dalam hal pengasuhan. Selain itu, penelitian terdahulu lazimnya mengaitkan
persepsi terhadap peran ayah dengan variabel lain, misalnya keterampilan sosial,
prokrastinasi akademik, kedisiplinan dan kematangan emosi (Septiyani, Sukarti &
Indirawati, 2007; Swargarini, 2007; Rahman, 2008; Syarifah, Widodo &
Kristiana, 2012). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang serupa,
yaitu persepsi positif terhadap peran ayah akan memicu perkembangan positif
pada anak, misalnya berkembangnya keterampilan sosial, berkurangnya
prokrastinasi

akademik,

meningkatnya

kedisiplinan

dan

berkembangnya

kematangan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap ayah dapat
mempengaruhi aspek-aspek psikologis anak.
Meski demikian, ada pula penelitian tentang persepsi yang tidak dikaitkan
dengan aspek lain. Penelitian yang dilakukan Etikawati (2014) menemukan
beberapa kategori apersepsi tentang ayah dan ibu bagi anak-anak di Yogyakarta.
Apersepsi adalah proses di mana pengalaman baru diasimilasi dan ditransformasi
dengan endapan pengalaman masa lalu dari individu menjadi suatu bentuk
keseluruhan yang baru (Bellak & Abrams, 1997). Dalam penelitian tersebut, ayah
secara khusus dipandang sebagai seseorang yang mencari nafkah dan suka
melakukan kesenangan sendiri. Selain itu, ayah diapersepsi sebagai seseorang
yang dihormati dan menyendiri atau berjarak dengan anak. Akan tetapi, ayah
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maupun ibu sama-sama dipandang sebagai figur yang hadir dan terlibat dalam
kegiatan anak dan juga sebagai figur yang “bekerja”. Ayah maupun ibu juga
sama-sama diapersepsi memiliki pengharapan atau memberikan tuntutan pada
anak. Meski demikian, apersepsi mengenai ayah maupun ibu yang menyayangi
anak hanya muncul sangat sedikit dalam cerita-cerita para partisipan.
Penelitian lain tentang persepsi remaja tentang peran orangtua yang
dilakukan Milkie, Simon dan Powell (1997) serta penelitian Krampe (2003) cukup
memberi gambaran dan kategori persepsi, tetapi tidak mengeksplorasi persepsi
anak tentang ayah secara mendalam. Selain itu, latar belakang subjek dan metode
dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini.
Beberapa penelitian lain di atas pun memiliki beberapa kesamaan yang bisa
dianggap sebagai defisiensi. Dari segi variabel yang diteliti, sebagian besar
penelitian mengaitkan persepsi terhadap ayah dengan variabel atau aspek lain.
Penelitian-penelitian terdahulu juga hanya berfokus pada persepsi anak tentang
peran atau perilaku ayah, dan secara spesifik tentang peran ayah dalam
pengasuhan, tapi tidak mencoba mengeksplorasi persepsi anak tentang sosok atau
karakteristik psikologis ayah, padahal menurut Milkie, Simon dan Powell (1997),
persepsi anak tentang sosok orangtua juga penting bagi anak. Dari segi latar
belakang keluarga subjek, sebagian besar penelitian meneliti subjek yang berasal
dari keluarga utuh. Dari segi usia subjek, sebagian besar penelitian terdahulu
meneliti remaja usia SMP-SMA, padahal pengalaman berpisah dengan orangtua
lebih banyak dialami oleh anak-anak pada masa pertengahan hingga akhir (Hill &
Stafford, 1980, dalam Santrock, 2009), sehingga penelitian tentang persepsi anak
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yatim tentang ayah menjadi lebih otentik jika dilakukan pada masa ini karena
jarak waktu yang tidak terlalu jauh dengan pengalaman anak berpisah dengan
ayah, karena jika pertanyaan tentang persepsi dilontarkan jauh setelah pengalaman
anak, ada kemungkinan persepsi tentang hal lain mempengaruhi persepsi anak
tentang ayah (Dubin & Dubin, 1965). Dari segi metode, hampir semua penelitian
di atas menggunakan skala, wawancara dan observasi, serta tes proyektif sebagai
alat pengumpulan data.
Berdasarkan defisiensi di atas, maka penelitian ini secara khusus akan
mengeksplorasi bagaimana persepsi anak yatim tentang sosok dan peran ayah,
tanpa dikaitkan dengan aspek atau variabel lain. Penelitian ini tidak hanya akan
mengungkap persepsi anak terhadap peran atau perilaku ayah, tapi juga persepsi
anak tentang karakteristik psikologis atau sosok ayah, baik symbolic father
maupun personal father. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak perempuan
maupun laki-laki berusia 7-12 tahun, yang ketika penelitian ini dilakukan tidak
berayah (tidak ada ayah dalam keluarganya atau ayah sudah meninggal atau ayah
berpisah dengan ibu). Pengambilan data dalam penelitian ini akan menggunakan
focus group discussion (FGD), karena FGD bertujuan untuk mempromosikan atau
mendorong pengungkapan diri di kalangan para partisipan (Freeman, 2006, dalam
Supratiknya, 2015). Proses diskusi dalam kelompok akan membantu para
partisipan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi pandangan-pandangan dan
sikap-sikapnya secara lebih efisien, serta mendorong dan memudahkan partisipan
yang

merasa

kesulitan

mengungkapkan

diri

untuk

tetap

berpartisipasi

(Supratiknya, 2015). Selain itu, dengan FGD, peneliti dan partisipan dapat saling
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berinteraksi dan saling mengajukan pertanyaan untuk memperoleh data mengenai
persepsi anak yatim terhadap sosok dan peran ayah. Dengan demikian, penelitian
yang akan dilakukan ini akan memberikan sumbangan baru dalam penelitian
terkait dengan persepsi anak tentang sosok dan peran ayah.

B. Rumusan Masalah
Bagaimana persepsi anak yatim dalam usia pertengahan dan akhir masa
kanak-kanak terhadap sosok dan peran ayah, baik symbolic father maupun
personal father?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah mengungkap dan memahami persepsi anak
yatim di Yogyakarta terhadap sosok dan peran ayah, baik sebagai symbolic father
maupun sebagai personal father. Melalui focus group discussion (FGD), para
subjek yang berusia 7-12 tahun diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana
persepsi mereka terhadap sosok dan peran ayah, baik ayah menurut konstruksi
masyarakat (symbolic father) maupun ayah menurut pengalaman pribadi mereka
maupun yang ditularkan oleh tokoh signifikan yang dekat tentang ayah personal
anak (personal father), meski saat penelitian ini dilakukan mereka tidak hidup
bersama ayah mereka, atau berada dalam keluarga dengan ibu tunggal.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan di bidang psikologi, khususnya psikologi perkembangan anak dan
psikologi keluarga, khususnya persepsi anak yatim terhadap sosok dan peran
ayah.

2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai bagaimana persepsi anak yatim terhadap sosok dan peran ayah
sehingga dapat dilihat kecenderungan pengaruh persepsi tersebut pada
pembentukan sikap dan perilaku anak pada ayah serta figur lain yang mirip
ayah.

3. Manfaat Kebijakan
Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih bagi
kebijakan di negara Indonesia, khususnya mengenai perceraian dan
perlindungan anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
bagi sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam penjelasan tentang
keluarga pada anak-anak.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis pertama-tama akan menjelaskan apa yang dimaksud
dengan persepsi tentang sosok dan peran ayah, terutama mengenai bagaimana
persepsi tersebut terbentuk dan apa manfaatnya. Kemudian penulis akan
menerangkan mengenai anak yatim, khususnya sebagaimana dimaksud dalam
penelitian ini dan bagaimana karakteristiknya. Pada bagian terakhir, penulis akan
menyampaikan kerangka konseptual penelitian ini.

A. Sosok dan Peran Ayah
1. Sosok
Istilah “ayah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orangtua
kandung laki-laki. Ayah dapat dianggap sebagai contoh keberhasilan bagi anak,
khususnya anak laki-laki di lingkungan yang lebih luas. Ayah memiliki sosok dan
peran.
Yang dimaksud dengan “sosok” (bahasa Inggris: figure) adalah perangkat
karakteristik tertentu dari seseorang yang menimbulkan kesan bagi orang lain
(disarikan dari kbbi.web.id, oxforddictionaries.com, dictionary.cambridge.org dan
thefreedictionary.com). Dalam penelitian ini, istilah “sosok ayah” mengacu pada
bagaimana karakter atau sifat ayah. Hal-hal yang tercakup dalam istilah “sosok
ayah” diwakili dengan kata benda dan kata sifat terkait ayah. Dalam penelitian
Milkie, Simon dan Powell (1997), yang dimaksud dengan “sosok” terwakili dalam
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salah satu kategori untuk merangkum apa yang diungkapkan anak tentang
relasinya dengan orangtuanya, yakni personal traits. Personal traits adalah sifat
yang berada dalam diri orangtua. Personal traits cenderung lebih sulit diamati dan
dipersepsi. Contoh personal traits adalah pintar, murah hati, menyenangkan.
Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ternyata bagi anak-anak, personal
traits ayah lebih penting dibandingkan dengan kegiatan rekreasional yang anak
lakukan bersama ayah, maupun penyelesaian tugas yang dilakukan ayah.
Ayah sering digambarkan sebagai figur otoritas, yakni sebagai sosok yang
disiplin dan sebagai sumber nilai dalam keluarga (Dubin & Dubin, 1965). Selain
itu, ayah juga seringkali dianggap sebagai kepala keluarga, yaitu sebagai sosok
yang bijaksana (Harmini, 2004).
Jadi, sosok ayah adalah karakter atau sifat seorang ayah. Sosok ayah masuk
ke dalam kesadaran anak melalui persepsi. Sosok ayah yang dipersepsikan anak
bisa diperoleh dari konstruksi masyarakat tentang karakter seorang ayah (symbolic
father) dan dari pengalaman langsung anak dengan ayah, atau lewat cerita
keluarga dekat (biasanya ibu) tentang sifat ayah personal anak (personal father).
Meski demikian, sosok ayah tidak bisa benar-benar dipisahkan dari apa yang
dilakukan ayah atau peran ayah.
2. Peran
Yang dimaksud “peran” (bahasa Inggris: role) dalam penelitian ini adalah
fungsi atau perangkat perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang dalam situasi
sosial

tertentu

(disarikan

dari

kbbi.web.id,

oxforddictionaries.com,

dictionary.cambridge.org dan thefreedictionary.com). Istilah “peran ayah”
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mengacu pada gambaran anak tentang apa yang dilakukan seorang ayah berkaitan
dengan fatherhood atau keayahan. Dengan kata lain, istilah “peran ayah” di sini
mengacu pada perilaku atau fungsi yang dilakukan seorang ayah. Istilah “peran
ayah” diwakili dengan kata kerja yang dilakukan ayah.
Beberapa peneliti mencoba membedakan peran ayah secara tradisional dan
modern. Dalam perspektif tradisional, ayah berperan untuk mencari nafkah,
mendisiplinkan anggota keluarga dan menegakkan nilai-nilai moral serta agama
pada anaknya (Etikawati, 2014; Lamb, 1987, dalam Williams, 2008). Ayah dapat
mengatur dan mengarahkan aktivitas anak (Dagun, 1990). Bahkan, ayah juga
dipersepsikan lebih suka menghukum dibanding ibu. Dalam keluarga Jawa masa
lalu, umumnya ayah akan menjaga jarak dengan anak bila anak tersebut sudah
besar, demi menjaga kehormatannya (Harmini, 2004). Hal ini membuat ayah
dapat lebih meningkatkan ketakutan pada anak (Kagan, 1956; Kagan & Lemkin,
1960, dalam Dubin & Dubin, 1965). Emmerich (1961, dalam Dubin & Dubin,
1965) merangkum bahwa anak menganggap kekuatan (power) lebih ada pada
ayah dibanding ibu. Ayah juga berperan dalam memperjelas pengetahuan anak
terkait dengan peran seks (Lamb, 1987, dalam Williams, 2008). Di sisi lain,
sebagai kepala keluarga, ayah juga memiliki peran untuk melindungi dan
mengayomi serta dapat memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga
(Harmini, 2004).
Sedangkan dalam keluarga modern atau nontradisional, ada kesetaraan
peran antara ayah dan ibu dalam tugas mencari nafkah maupun tugas rumah
tangga (Etikawati, 2014). Ayah menjadi lebih terlibat dalam interaksi dengan
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anak, namun tetap menjalankan peran tradisionalnya seperti pendidikan moral,
mencari nafkah dan pendidikan seks (Lamb, 1987, dalam Williams, 2008). Dagun
(1990) menunjukkan bahwa walau interaksi anak dan ayah berkurang sejalan
dengan bertambahnya usia anak, tapi ayah biasanya tetap dapat menemani dan
mengajak anak bermain. Lewat hal ini, ayah berperan dalam perkembangan anak.
Sebuah penelitian yang meneliti persepsi ayah tentang peran mereka sendiri
menemukan bahwa beberapa peran penting ayah adalah mencari nafkah dan
memenuhi kebutuhan keluarga (economic provider), mendidik anak dengan cara
memberi nasihat, melindungi keluarga dan memberi kasih sayang, serta berperan
sebagai kepala keluarga dan teladan dalam keluarga (Hidayati, Kaloeti &
Karyono, 2011).
Ada beberapa kategori untuk merangkum apa yang diungkapkan anak
tentang peran orangtuanya, (1) emotional descriptors, yakni ayah hadir secara
emosional dan responsif pada anak, contohnya mendengarkan, berbicara dengan
anak, memahami, (2) instrumental descriptors yang lebih berorientasi pada tugas
atau pemecahan masalah, contohnya memasak, bekerja, membersihkan rumah,
mengantar jemput, (3) recreational descriptors yang mencakup kegiatan yang
menyenangkan yang dilakukan ayah bersama anak, contohnya bermain bersama,
menonton TV, bersepeda, dan (4) educational descriptors, di mana ayah
berkontribusi dalam pendidikan anak, contohnya membantu mengerjakan PR,
membaca, membantu memakai komputer (Milkie, Simon & Powell, 1997;
Krampe, 2009; Rowe, dalam Etikawati, 2014). Empat aspek ini serupa dengan
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yang disebut dengan “peran ayah” dalam penelitian ini karena cenderung lebih
mudah diamati dan dipersepsi.
Jadi, peran ayah adalah perilaku atau fungsi yang dilakukan seorang ayah.
Peran ayah masuk ke dalam kesadaran anak melalui persepsi. Peran ayah yang
dipersepsikan anak bisa berasal dari konstruksi masyarakat tentang apa fungsi
seorang ayah (symbolic father) dan dari pengalaman langsung anak dengan ayah
maupun cerita dari keluarga dekat (biasanya ibu) tentang apa yang dilakukan ayah
personal anak (personal father). Dalam penelitian ini, persepsi tentang peran ayah
akan diklasifikasikan dalam empat kategori menurut Milkie, Simon dan Powell
(1997), yakni emotional descriptors, instrumental descriptors, recreational
descriptors dan educational descriptors.

B. Persepsi tentang Sosok dan Peran Ayah
Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian
objektif dengan bantuan indera (Chaplin, 2011). Titchener (dalam Chaplin, 2011)
menjelaskan bahwa persepsi merupakan satu kelompok penginderaan dengan
penambahan arti-arti dari pengalaman di masa lalu. Persepsi bergantung pada
faktor-faktor perangsang, cara belajar, keadaan jiwa atau suasana hati, perangkat
serta faktor-faktor motivasional. Maka, arti dari suatu objek atau kejadian objektif
ditentukan baik oleh kondisi stimulus maupun oleh faktor-faktor organisme yang
mempersepsikan. Dengan demikian, persepsi mengenai dunia oleh tiap pribadi
akan berbeda-beda. Meski demikian, umumnya semakin meningkat usia anak,
maka persepsinya akan semakin realistis dan lebih akurat menggambarkan
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karakteristik objektif dari seseorang. Selain itu, persepsi anak perempuan terhadap
orang lain umumnya lebih positif dibanding persepsi anak laki-laki (Dubin &
Dubin, 1965).
Terkait persepsi tentang ayah, Krampe (2003, 2009) menunjukkan bahwa
setiap individu memiliki apa yang disebut dengan inner father, yakni suatu sense
(pengertian, perasaan) yang dimiliki anak tentang ayah dan kebutuhan anak akan
ayah. Dengan kata lain, inner father adalah segala sesuatu terkait ayah yang ada
dalam inner world anak. Inner father memiliki tiga komponen dasar yakni the
symbolic father, the personal father dan father image.
1.

The symbolic father (disebut juga sebagai the sense of father atau father

consciousness), yakni inner sense bawaan dan diturunkan secara genetis dan telah
ada dalam diri individu sejak pembuahan. The sense of father termasuk dalam
struktur simbolis diri paling dasar yang ditandai dengan sikap inklusivitas dan
empati, serta diekspresikan dalam sensitivitas emosional dan tanggung jawab pada
orang lain (Fairweather, 1997; Mahler, 1968; Mahler, Pine & Bergman, 1975,
dalam Krampe, 2003; Winnicott, 1963). Karena the sense of father adalah
bawaan, maka dalam diri anak ada pencarian secara aktif untuk figur ayah sejak
awal mula kehidupan anak. Hal ini menjadi salah satu pusat kepribadian dan
sistem motivasi primer pada individu.
Symbolic father serupa dengan konsep internal working model milik
Bowlby (1969/1982, dalam Krampe, 2003) serta konsep arketipe ayah dan
ketidaksadaran kolektif milik Jung (Samuels, 1985, dalam Krampe, 2003)..
Menurut Bowlby, internal working model adalah kerangka kognitif berupa
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representasi mental yang digunakan untuk memahami dunia, diri dan orang lain.
Interaksi anak dengan orang lain dipandu oleh ingatan dan ekspektasi dari internal
working model yang mempengaruhi dan membantu menilai kontak mereka
dengan orang lain. Sedangkan menurut Jung, arketipe adalah struktur dari
ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah disposisi bawaan untuk
pengalaman dan representasi perilaku serta situasi dasar manusia. Dengan kata
lain, ketidaksadaran kolektif adalah suatu data universal yang melekat pada setiap
manusia. Ketidaksadaran kolektif ditularkan dalam masyarakat. Hal ini pula yang
terjadi dalam symbolic father. Dalam penelitian ini, symbolic father didefinisikan
sebagai suatu konstruksi yang ada dalam masyarakat tentang sosok dan peran
ayah yang ditularkan pada individu-individu dalam kelompok masyarakat itu.
Symbolic father dapat masuk ke dalam kesadaran anak melalui persepsi.
Persepsi ayah secara umum, atau persepsi tentang symbolic father ini
biasanya berkisar seputar otoritas, kekuatan, penalaran, kepemimpinan dan
perlindungan (Krampe, 2003). Persepsi tentang symbolic father mencakup
persepsi tentang sosok dan peran ayah secara umum dalam masyarakat.
Contoh persepsi tentang symbolic father, khususnya dalam masyarakat
Indonesia adalah ayah seringkali dipersepsikan sebagai sosok yang galak dan
memiliki peran untuk menegakkan disiplin dalam keluarga. Maka seringkali
ketika anak berbuat kenakalan, ibu akan mengancam anak untuk melaporkan
perilaku anak ke ayah. Contoh lainnya, ayah pada umumnya dipandang memiliki
peran untuk mencari nafkah serta merupakan sosok pekerja keras dan pantang
menyerah.
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2.

The personal father, yakni pengalaman eksistensial anak dengan ayahnya

yang diintroyeksikan oleh anak, termasuk kisah-kisah dari ibu atau keluarga dekat
tentang ayah personal anak. Dalam pemikiran Jungian, yang dimaksud dengan
personal father adalah laki-laki yang oleh anak diketahui sebagai ayahnya dan
mengasuhnya (Samuels, 1985, dalam Krampe, 2003). Dalam penelitian tentang
keluarga, personal father jarang dispesifikkan dan sering didefinisikan sebagai
laki-laki yang tinggal bersama ibu dan anak saat penelitian dilakukan (Dawson,
1991; Mott, 1990; Ottosen, 2001, dalam Krampe, 2003).
Bagi Krampe (2003), personal father disamakan dengan ayah biologis,
karena beberapa alasan di bawah ini:
a. Ayah biologis adalah sumber warisan genetik anak. Beberapa penelitian
membuktikan bahwa orangtua biologis berinvestasi lebih banyak dalam hidup
anak dibanding orangtua non-biologis (Coney & Mackey, 1998; Grych, 2001;
Hewlitt, 2000, dalam Krampe, 2003).
b. Meskipun ayah secara fisik absen, namun ayah tetap “hadir” dalam inner world
anak dengan perantaraan ibu. Ayah hadir dalam psyche ibu, dan ibu
meneruskannya pada anak, misalnya lewat cerita ibu tentang ayah serta
perilaku atau sikap ibu pada ayah (Chiland, 1982; Johnson, 1981, dalam
Krampe, 2003).
Krampe (2003) mengemukakan bahwa ayah awalnya adalah “orang lain”
bagi anak, karena berada di luar ibu dan anak saat kehamilan. Setelah anak lahir,
ibu berperan sebagai fasilitator bagi relasi ayah dan anak, karena hubungan ibu
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dengan ayah maupun hubungan ibu dengan anak membawa dampak utama dalam
berkembangnya ikatan ayah dan anak.
Meski demikian, kualitas ayah itu sendiri memiliki peran yang sangat
penting dalam ikatan dan identifikasi anak dengan ayah. Mussen (1969, dalam
Krampe, 2003) menjelaskan bahwa proses identifikasi primer terjadi ketika sikap
dan perilaku ayah secara tidak sadar “ditangkap” oleh anak lalu anak akan
berusaha untuk mengimitasi perasaan, sikap dan aspirasi ayah. Imitasi atau
identifikasi terjadi ketika anak dan model (dalam hal ini ayah) memiliki relasi
yang intim. Cinta anak, kelekatan pada ayah dan interaksi positif pada ayah dan
ibu mendukung identifikasi anak. Proses ini didukung pula dengan sosok ayah
yang hangat, penuh kasih sayang dan sangat terlibat secara emosional pada anak.
Kehangatan paternal, pemahaman dan aksesibilitas menjadi komponen kunci
dalam meningkatkan relasi positif antara ayah dan anak.
Contoh persepsi tentang personal father, khususnya dalam keluarga peneliti
sendiri adalah ayah dinilai sebagai sosok yang plin-plan dan tidak bisa tegas,
sehingga jarang bisa berperan untuk mengambil keputusan atau menegakkan
disiplin dalam keluarga. Contoh lainnya, dalam keluarga peneliti sendiri, ayah
kurang berperan sebagai pihak yang mencari nafkah, dan merupakan sosok yang
kurang konsisten dalam melakukan pekerjaan, terutama usaha baru.
3.

The father image, terbentuk dari interaksi antara symbolic father dan

personal father. Image berasal dari kata “imago”, menjelaskan bahwa image
bukanlah entitas tunggal, namun merupakan suatu komposit dari berbagai
gambaran yang terkumpul dari berbagai sumber, baik nyata (eksternal) maupun
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imajinasi (internal). Father image bersama dengan gambaran intrapsikis lainnya
bekerja sebagai filter perseptual dalam kepribadian. Menurut pemikiran Jungian,
father image adalah turunan dari archetype ayah, ekspektasi budaya dan
pengalaman personal dengan ayah (Samuels, 1985, dalam Krampe, 2003).
Sedangkan menurut Fairweather (1981, 1997, dalam Krampe, 2003), father image
adalah turunan dari symbolic father dan personal father, yakni pengalaman anak
dengan ayahnya, serta pesan dari orang lain (biasanya dari ibu) tentang ayah.
Symbolic father dan personal father sama-sama berperan penting bagi
pembentukan father image. Father image akan semakin jelas jika ada kongruensi
antara persepsi tentang symbolic father dengan persepsi tentang personal father.
Sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian antara symbolic father dan personal father,
maka anak akan memiliki father image yang kurang harmonis (dissonant).
Ibu memiliki kontribusi substansial pada father image, secara primer lewat
afeksi ibu dan relasi nonverbal ibu dengan ayah. Atkins (1984, dalam Krampe,
2003) mengungkapkan bahwa representasi ibu tentang ayah, meski ayah secara
fisik absen, membawa dampak yang kuat pada persepsi anak tentang ayah. Pesan
afektif ibu membuat ayah “hadir”. Jika ibu menghadirkan ayah sebagai sosok
yang penuh cinta dan mudah dihubungi, anak akan mengembangkan perasaan
positif tentang ayah. Sebaliknya, jika ibu mengkomunikasikan ketakutan tentang
ayah, anak akan membentuk gambaran yang sangat berbeda tentang ayah.
Meski anak kurang mengalami kehadiran fisik ayah, namun tiap anak
memiliki father image (Johnson, 1981, dalam Krampe, 2003). Persepsi orang lain
tentang ayah berkontribusi pada pembentukan father image. Kenangan tentang
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ayah, gambar, bahkan barang-barang milik ayah dan cerita terkait hal-hal ini
berkontribusi pada pembentukan father image pada anak. Karena kehadiran fisik
ayah bukan satu-satunya faktor dalam pembentukan father image, maka anak
yang tidak punya personal father dalam hidupnya bisa jadi tetap memiliki father
image.
Father image inilah yang dalam penelitian ini dimaksud dengan persepsi.
Father image atau persepsi ini akan mencakup persepsi mengenai sosok dan peran
ayah, yang bisa berasal dari the symbolic father maupun the personal father.
Father image, symbolic father dan personal father merupakan bagian dari inner
father.
INNER FATHER

Symbolic
Father

Personal
Father

Father
Image
Gambar 1. Inner Father. Diadaptasi dari Krampe (2009)

Persepsi terhadap sosok dan peran ayah penting untuk diteliti karena
persepsi digunakan untuk memahami dunia luar. Bahkan menurut Winnicott
(1963), persepsi hampir serupa dengan penciptaan, karena anak mempersepsi atau
memberi makna pada suatu peristiwa eksternal sesuai dengan inner worldnya.
Persepsi anak terhadap ayah mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku anak
pada ayah, serta figur lain yang mirip dengan ayah, termasuk paman, kakek, guru.
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Persepsi anak juga akan terinternalisasi dalam dirinya, kemudian akan
mempengaruhi perilaku (Syarifah, Widodo & Kristiana, 2012) dan kepribadian
(Dubin & Dubin, 1965) serta identitas anak (Osmond, 2010). Jika anak memiliki
persepsi positif tentang orangtuanya, anak tersebut akan memiliki penyesuaian
diri yang baik di lingkungan sosial. Sebaliknya, jika anak memiliki persepsi yang
negatif tentang orangtuanya, anak tersebut akan cenderung memiliki masalah
emosi dan masalah perilaku, khususnya agresitivas, serta hubungan sosial yang
buruk dan kebutuhan yang tinggi untuk mencari perhatian dari orang lain (Wade
& Tavris, 2007).
Secara khusus bagi anak laki-laki, persepsi tentang ayah dapat
membantunya untuk mengidentifikasi perannya sebagai seorang laki-laki.
Sedangkan bagi anak perempuan, persepsi tentang ayah membantunya untuk
mencari model positif mengenai laki-laki dewasa (Kimani & Kombo, 2010).

C. Anak Yatim
Fenomena keluarga dengan orangtua tunggal bisa dipicu oleh berbagai hal,
di antaranya karena perceraian, kematian salah satu orangtua, perginya salah satu
orangtua tanpa penjelasan, kehamilan di luar nikah, dan perempuan atau laki-laki
yang tidak menikah namun memiliki anak baik karena adopsi (pada laki-laki dan
perempuan), maupun lewat inseminasi (pada perempuan, Kotwal & Prabhakar,
2009; Golombok & Badger, 2010; Usman, Cangara & Muhammad, 2011). Dalam
konteks Indonesia, ketika terjadi perpecahan dalam keluarga, biasanya anak akan
diasuh oleh ibu. Itulah mengapa jumlah ibu tunggal lebih banyak dibandingkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

jumlah ayah tunggal di Indonesia. Hal ini berarti jumlah anak yatim lebih banyak
dibandingkan jumlah anak piatu di Indonesia.
Anak yatim (fatherless child) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah anak yang sudah tidak memiliki bapak lagi. Menurut data dari
antaranews.com (Maruli, ed., 2013), jumlah anak yatim di Indonesia pada tahun
2013 mencapai 3,2 juta anak.
Anak yatim dalam penelitian ini adalah anak perempuan dan laki-laki.
Menurut hasil penelitian terdahulu (Milkie, Simon & Powell, 1997), ada
perbedaan antara persepsi anak perempuan dan persepsi anak laki-laki. Anak
perempuan biasanya lebih banyak mempersepsi tentang personal traits orangtua
dan ikatan emosional antara dirinya dengan orangtua, sedangkan anak laki-laki
lebih suka berfokus pada hal instrumental dan hubungan rekreasional dengan
orangtua. Selain itu, secara umum, ayah lebih banyak disebut terkait dengan hal
rekreasional, seperti menonton TV bersama dan bersepeda bersama.

D. Anak Usia Pertengahan
Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak yang berusia 7-12 tahun, atau
masuk dalam masa anak-anak pertengahan

dan akhir. Menurut teori

perkembangan kognitif Piaget (dalam Santrock, 2009), anak-anak usia 7-12 tahun
sudah mampu mempersepsi secara lebih rasional. Pada masa ini, anak-anak
memasuki tahap operasional konkret. Tidak seperti tahap sebelumnya di mana
anak-anak sangat egosentris, pada masa ini anak-anak sudah bisa berpikir secara
realistis, meski pemikirannya masih cenderung konkret dan “here and now”.
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Anak-anak yang tergolong dalam usia pertengahan dan akhir ini juga sudah
mampu mengekspresikan ide tentang konsep diri yang lebih beragam. Mereka pun
lebih mampu menyajikan laporan yang akurat tentang emosinya dengan memakai
petunjuk internal

dan

psikologis.

Mereka

juga mulai

mengatribusikan

karakteristik psikologis ke orang lain dan menyadari bahwa orang lain memiliki
pandangan yang berbeda dengan dirinya (social-perspective taking).
Anak-anak usia pertengahan dan akhir juga telah mengalami perkembangan
emosional yang cukup signifikan. Anak-anak usia ini mampu memahami emosi
yang kompleks, seperti rasa bangga dan rasa malu (Kuebli, 1994, dalam Santrock,
2009). Emosi-emosi tersebut menjadi lebih terinternalisasi dan terintegrasi dengan
tanggung jawab personal. Anak-anak usia ini juga mampu memahami bahwa
mungkin saja seseorang mengalami lebih dari satu emosi dalam situasi tertentu.
Selain itu, mereka juga mampu mempertimbangkan kejadian-kejadian yang
menyebabkan reaksi emosi tertentu. Mereka pun mampu menutupi reaksi
emosional yang negatif serta memakai strategi tertentu untuk mengalihkan
perasaan. Dengan kata lain, anak-anak usia pertengahan dan akhir lebih mampu
mengontrol dan mengatur emosi mereka untuk memenuhi standar sosial.
Dalam relasinya dengan keluarga, Hill dan Stafford (1980, dalam Santrock,
2009) mencatat bahwa anak-anak di usia ini lebih jarang menghabiskan waktu
bersama orangtua, dibandingkan dengan usia-usia sebelumnya. Selain itu,
perceraian orangtua lebih banyak dihadapi oleh anak-anak usia ini.
Beberapa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa tidak adanya
ayah di dalam sebuah keluarga membawa dampak negatif baik bagi keluarga itu
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sendiri, bagi ibu, maupun bagi anak. Bagi keluarga itu sendiri, ketiadaan ayah
meningkatkan ketegangan, menyebabkan perpecahan keluarga, membuka peluang
terjadinya masalah kedisiplinan pada anak, meningkatnya masalah motivasi dan
finansial, serta menimbulkan rasa malu terhadap masyarakat (Kimani & Kombo,
2010). Bagi ibu, ketiadaan ayah dalam keluarga membuatnya mengalami masalah
emosional (kesepian, tidak berdaya, minder, bingung dengan identitasnya),
masalah finansial, dan masalah sosial (perubahan gaya hidup ibu, prospek masa
depan anak, mendisiplinkan anak, Kotwal & Prabhakar, 2009; Kimani & Kombo,
2010). Sedangkan bagi anak, ketiadaan ayah dalam keluarga secara umum
membawa dampak negatif. Anak yang tidak memiliki ayah dalam keluarga lebih
berisiko mengalami masalah terkait dirinya (internalizing problems) seperti
rendahnya self-esteem, depresi, hingga bunuh diri, maupun masalah di luar dirinya
(externalizing problems) seperti penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam tindak
kriminalitas, kekerasan dan bullying, dikeluarkan (dropout) dari sekolah, serta
menjadi pengangguran (Kimani & Kombo, 2010; Khisbiyah, 1994; Golombok &
Badger, 2010). Investigasi pada keluarga ibu tunggal dari Avon Longitudinal
Study of Pregnancy and Childhood (ALSPAC) juga menunjukkan bahwa anak
dari keluarga orangtua tunggal menunjukkan level gangguan psikologis yang lebih
tinggi dibandingkan anak dari keluarga dengan dua orangtua (Dunn et al., 1998,
dalam Golombok & Badger, 2010).
Secara khusus bagi anak laki-laki, ketiadaan ayah dalam keluarga
membuatnya lebih sulit mempelajari peran laki-laki, sehingga membuatnya lebih
banyak terlibat dalam konflik dan kekerasan (Barker & Ricardo, 2005, dalam
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Kimani & Kombo, 2000). Sebuah penelitian di Afrika Selatan (dalam Kimani &
Kombo, 2010) mengungkapkan bahwa anak laki-laki tanpa ayah memiliki
kesulitan-kesulitan dalam relasi sosial. Dalam penelitian tersebut juga disebutkan
bahwa 63% dari kaum muda yang bunuh diri, 90% dari gelandangan dan anakanak yang kabur dari rumah, 85% dari remaja dengan exhibit behavioral disorder,
80% dari pemerkosa, 71% dari siswa dropout, 75% dari pasien remaja di pusat
rehabilitasi narkoba, dan 85% pemuda di penjara adalah anak-anak dari keluarga
tanpa ayah. Sedangkan bagi anak perempuan, ketiadaan ayah dalam keluarga
membuatnya lebih berisiko mengalami kehamilan di luar nikah dan pernikahan
dini (Kimani & Kombo, 2010; Golombok & Badger, 2010).
Meski demikian, penelitian longitudinal yang diadakan oleh Golombok, et
al. (1997, 2004, 2010) tentang anak-anak pada keluarga dengan ibu sebagai kepala
keluarga karena inseminasi donor, baik ibu tunggal heteroseksual maupun ibu
lesbian, secara konsisten menunjukkan bahwa anak-anak tersebut tidak
mengalami masalah psikologis yang berarti. Golombok dan Badger (2010)
menemukan bahwa anak-anak dari keluarga dengan ibu sebagai kepala keluarga
justru menunjukkan level kecemasan, depresi, kekerasan dan masalah pemakaian
alkohol yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dari keluarga tradisional, dan
juga level self-esteem yang lebih tinggi. Selain itu, dari penelitian tersebut juga
ditemukan bahwa hampir semua anak dari ibu lesbian adalah seorang
heteroseksual, hanya satu anak perempuan yang biseksual. Penemuan-penemuan
dalam penelitian ini bertentangan dengan beberapa penemuan lain yang sudah
dituliskan di atas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

Terkait dengan father image, meski anak yatim hanya memiliki sedikit
pengalaman, atau bahkan sama sekali tidak memiliki pengalaman bersama ayah
mereka, namun mereka tetap memiliki father image (Krampe, 2003). Akan tetapi
diasumsikan bahwa father image anak yatim akan lebih banyak berisi symbolic
father atau sosok dan peran ayah dilihat dari kesepakatan masyarakat di mana dia
hidup dibandingkan dengan personal father.

E. Kerangka Konseptual
Persepsi anak tentang ayah atau father image terbentuk dari hasil belajar
anak tentang kesepakatan masyarakat terkait sosok dan peran ayah (symbolic
father) dan seluruh pengalaman anak dengan ayahnya, baik pengalaman langsung
maupun tidak langsung (lewat cerita ibu atau keluarga dekat) tentang ayah
personal anak yang diintroyeksikan oleh anak (personal father). Isi persepsi yang
ingin diketahui dibagi menjadi peran ayah, yaitu perilaku ayah yang tampak dan
sosok ayah, yaitu karakteristik psikologis ayah.
Penelitian ini ingin mengeksplorasi persepsi anak yatim terhadap sosok dan
peran ayah. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengeksplorasi father image
anak yatim. Meski anak yatim dalam penelitian ini memiliki pengalaman yang
minim, bahkan sama sekali tidak punya pengalaman berelasi dengan ayahnya,
namun asumsinya mereka tetap memiliki persepsi tentang sosok dan peran ayah,
meski yang lebih banyak muncul adalah symbolic father atau sosok dan peran
ayah secara common sense atau berdasarkan kesepakatan masyarakat. Persepsi
tentang sosok yang diharapkan muncul adalah persepsi partisipan tentang sifat
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atau karakteristik psikologis ayah atau personal traits ayah, misalnya ayah itu
biasanya orang yang sabar, atau ayah itu biasanya galak. Melalui penelitian ini
diharapkan juga para subjek mengungkapkan bagaimana peran ayah dalam
keluarga secara umum berdasarkan perspektif modern, yang akan dibagi dalam
empat

kategori

yakni

emotional

descriptors,

instrumental

descriptors,

recreational descriptors dan educational descriptors, misalnya ayah sebagai
pencari nafkah. Selain itu juga diharapkan para subjek mengungkapkan
bagaimana relasi antara ayah dengan anak pada umumnya dalam benak mereka.

Anak
Yatim

punya
Symbolic Father
(mencakup SOSOK
dan PERAN)
punya
Personal Father
(mencakup SOSOK
dan PERAN)

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian.

SOSOK (personal traits)
PERAN (emotional
descriptors)

FATHER
IMAGE???

PERAN (instrumental
descriptors)
PERAN (recreational
descriptors)
PERAN (educational
descriptors)
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang mencoba menggali makna menurut para partisipan, sehingga
peneliti harus terjun langsung ke dalam lingkungan atau suasana alamiah
partisipan untuk mengambil berbagai macam data, baik melalui wawancara,
observasi maupun dokumen-dokumen. Penelitian kualitatif mencoba untuk
mencari gambaran menyeluruh dari isu yang diteliti, sehingga bisa saja
pelaksanaan penelitian ini lebih luas dari rencana penelitian yang telah disusun
sebelumnya (Creswell, 2009, dalam Supratiknya, 2015).
Desain penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif (AIK), yaitu
penafsiran secara subjektif dari isi data yang berupa teks dengan proses klasifikasi
sistematik berupa coding atau pengodean dan pengidentifikasian berbagai tema
dan pola (Hsieh & Shannon, 2005, dalam Supratiknya, 2015).
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami persepsi anak
yatim di Yogyakarta terhadap sosok dan peran ayah. Metode pengambilan data
dalam penelitian ini adalah focus group discussion (FGD), dengan beberapa
pertanyaan yang bersifat terbuka dan eksploratorik untuk memberi kesempatan
terjadinya diskusi antar partisipan.
Analisis data diawali dengan mentranskripsikan data lisan atau rekaman
elektronik menjadi teks tertulis atau dokumen. Selanjutnya dengan analisis isi
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kualitatif (AIK), teks atau kata-kata tersebut dikelompokkan dalam beberapa
kategori. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan deskripsi yang padat dan kaya
tentang fenomena yang diteliti (Supratiknya, 2015).

B. Partisipan
Partisipan dalam penelitian ini adalah 9 siswa-siswi SD Pangudi Luhur
Yogyakarta yang terdiri dari 5 anak kelas 5 dan 4 anak kelas 6 (usia 10-12 tahun)
yang berasal dari keluarga single mother. Ada 5 anak laki-laki dan 4 anak
perempuan yang terlibat dalam penelitian ini. 4 orang anak menjadi yatim karena
ayahnya meninggal dunia, sedangkan 5 anak lainnya menjadi yatim karena
perpisahan orangtuanya.
Pemilihan partisipan dilakukan atas rekomendasi dari guru. Kriteria yang
digunakan untuk memilih para partisipan adalah siswa-siswi kelas 5 dan 6 yang
hidup dalam keluarga single mother, entah karena ayahnya meninggal, kedua
orangtua berpisah, dan lain sebagainya. Kriteria lain yang digunakan adalah
kesediaan dan keterbukaan anak dan ibu untuk menceritakan pengalaman dan
persepsinya pada peneliti.
Beberapa data tentang para partisipan dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1
Data Umum Partisipan
Kode Kelas
Jenis
(Usia) Kelamin

Alasan
menjadi
Yatim
Ayah
meninggal
(kecelakaan)

Kapan
Ayah
Pergi
Kelas 2

Informasi tentang
Ayah

P1

5
(10th)

Laki-laki

P2

5
(11th)

Perempuan Ayah
meninggal
(kanker)

TK A
(sekitar
umur 4)

Tidak punya banyak
ingatan tentang ayah

P3

6
(12th)

Laki-laki

Ayah
meninggal
(serangan
jantung)

Kelas 2
naik ke
kelas 3

Bisa banyak bercerita
tentang ayahnya namun
berusaha tidak
memikirkan ayah

P4

5
(10th)

Perempuan Ayah
meninggal
(serangan
jantung)

Kelas 1

Masih sedih dan rindu
pada ayah

P5

5
(11th)

Perempuan Ayah dan
ibu bercerai

Umur 5

Ayah sudah menikah lagi
dan tinggal di Makassar,
terakhir ketemu ayah
saat kelas 4

P6

5
(10th)

Laki-laki

Kelas 4

Bertemu ayah seminggu
sekali hari Kamis setelah
les Bahasa Inggris

P7

6
(12th)

Perempuan Ayah dan
ibu bercerai

2015

Ayah sudah punya pacar,
tinggal di Semarang

P8

6
(11th)

Laki-laki

Ayah dan
ibu berpisah

TK

Tidak tahu ayah ada di
mana, terakhir bertemu
ayah saat kelas 3

P9

6
(12th)

Laki-laki

Ayah dan
ibu berpisah

TK

Tidak tahu ayah ada di
mana, tidak punya
banyak ingatan tentang
ayah

Ayah dan
ibu berpisah

Tidak banyak bercerita
tentang ayah
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C. Peran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen. Peneliti berperan
untuk menangkap suara subjek dan mengolahnya. Dalam proses FGD, peneliti
berperan sebagai fasilitator, artinya peneliti hanya memainkan peran pinggiran
karena yang lebih penting dalam pengambilan data adalah interaksi antara para
partisipan (Supratiknya, 2015).
Peneliti tidak memiliki kaitan apapun dengan lokasi penelitian maupun para
partisipan. Peneliti memilih SD Pangudi Luhur Yogyakarta sebagai lokasi
penelitian karena ada informasi dari seorang orangtua siswi bahwa ada cukup
banyak anak yatim di sekolah tersebut, bahkan menurut kepala sekolah ada lebih
dari 20 anak yang berasal dari keluarga single mother. Peneliti telah berbincang
dengan kepala sekolah mengenai kemungkinan dilakukannya penelitian ini di
lokasi tersebut. Melalui rekomendasi seorang guru, peneliti mendapat kontak
beberapa siswa-siswi, lalu peneliti meminta izin kepada para ibu siswa-siswi dan
memberikan informed consent. Jika para ibu mengizinkan anaknya terlibat dalam
penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa pertemuan dengan para
partisipan untuk melakukan rapport sebelum akhirnya melakukan pengambilan
data dengan focus group discussion (FGD).
Potensi paling buruk yang bisa terjadi dari penelitian ini adalah munculnya
rasa sedih atau perasaan-perasaan lain yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan
dalam diri partisipan ketika mengingat pengalaman yang kurang menyenangkan
bersama ayahnya. Selain itu, bisa saja para ibu dari anak-anak ini tidak
mengizinkan anaknya menjadi partisipan dalam penelitian ini.
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Untuk mengatasi munculnya rasa sedih atau ketidaknyamanan dalam diri
partisipan, peneliti telah memberikan informed consent sebelum penelitian
dimulai. Dalam informed consent disebutkan bahwa pada akhir pertemuan,
peneliti akan berusaha menghilangkan perasaan tidak nyaman itu, jika ada, dan
mengembalikan keadaan anak seperti semula (proses debriefing). Proses
debriefing dilakukan dengan relaksasi dan permainan. Di awal dan akhir
pertemuan, partisipan juga diminta menggambarkan perasannya dengan mood
meter. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan, peneliti dan partisipan makan dan
berbincang bersama. Akan tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, maka peneliti
akan menghentikan proses pengambilan data dan menanyakan kembali kesediaan
anak dan orangtua untuk melanjutkan pengambilan data di lain waktu.
Melalui penelitian ini, diharapkan keluarga maupun sekolah dapat semakin
memahami persepsi anak yatim terhadap figur ayah (misalnya paman, kakek, guru
atau laki-laki dewasa lain) sehingga dapat memprediksi perilaku anak dan dapat
merespon perilaku anak dengan lebih tepat.
Isu sensitif yang mungkin muncul terkait etika adalah terbongkarnya
identitas partisipan. Untuk menanggulangi hal itu, semua data mengenai identitas
partisipan akan diminimalisir, peneliti akan menggunakan inisial atau P1, P2, dan
seterusnya.

D. Metode Pengambilan Data
Focus group discussion (FGD) adalah sebuah jenis diskusi kelompok antara
sejumlah kecil partisipan dan dipandu oleh seorang fasilitator. Para anggota
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kelompok diharapkan dapat berbicara secara bebas dan spontan tentang topik
tertentu yang disampaikan fasilitator (Supratiknya, 2015). FGD bertujuan untuk
mendorong pengungkapan diri di kalangan para partisipan (Freeman, 2006, dalam
Supratiknya, 2015). Proses yang terjadi di dalam kelompok diharapkan dapat
membantu para partisipan mengeksplorasi dan mengklarifikasi pandangan dan
sikapnya secara lebih efisien. Maka, interaksi antara para partisipan serta interaksi
antara partisipan dengan fasilitator menjadi kunci penting dalam FGD. Peneliti
berperan sebagai fasilitator, artinya peneliti hanya memainkan peran pinggiran
karena yang lebih penting dalam pengambilan data adalah interaksi antara para
partisipan (Supratiknya, 2015).
Kekuatan FGD sebagai pengambilan data adalah FGD lebih efisien dan
memungkinkan para partisipan untuk saling berbagi persepsinya sehingga dapat
diperoleh cakupan persepsi anak yatim tentang sosok dan peran ayah. Sedangkan
kelemahan FGD adalah ada kemungkinan beberapa anak yang akan mendominasi
diskusi tersebut.
Sebelum FGD dilakukan, ada beberapa instrumen perekaman data yang
dipersiapkan untuk mendukung FGD:
1. Protokol Observasi
Instrumen ini terdiri dari tiga bagian yang mencakup informasi demografik
partisipan dan pelaksanaan observasi, catatan deskriptif hasil observasi, dan
catatan reflektif peneliti (Supratiknya, 2015). Instrumen ini digunakan untuk
mengidentifikasi reaksi-reaksi para partisipan yang mendukung sumber data
primer, yakni FGD.
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2. Protokol FGD
Peneliti membuat catatan-catatan tulis tangan sekaligus menggunakan
perekam audio dan video agar seluruh proses dalam FGD dapat terekam dengan
baik.
Pertanyaan pembuka:
1.

Kita perkenalan dulu ya, silakan sebut nama dan kelas berapa.

Pertanyaan pendahuluan:
1.

Menurut kalian, keluarga itu apa?

2.

Kamu di rumah tinggal dengan siapa saja?

3.

Coba ceritakan tentang orang-orang yang ada di rumahmu.

Pertanyaan transisi:
1.

Kalau tentang ayah, sejauh yang kamu tahu, ayahmu ada di mana?

2.

Sejauh yang kamu tahu ayahmu itu memangnya lagi apa kok tidak tinggal di
rumah?

Pertanyaan kunci:
1.

Pernah ketemu ayahmu? Coba ceritakan kapan terakhir kali kamu ketemu
ayahmu. (PERSONAL)

2.

Coba ceritakan apa yang biasanya kamu lakukan bersama ayahmu. (PERAN
PERSONAL FATHER)

3.

Coba ceritakan bagaimana perasaanmu kalau ketemu ayahmu.

4.

Coba ceritakan apa yang kamu pikirkan kalau lagi sama ayahmu.

5.

Coba ceritakan bagaimana perasaanmu kalau tidak ketemu ayahmu.
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6.

Kalau lagi nggak sama ayah, kamu biasanya mikirin ayah nggak? Mikirnya
apa?

7.

Sejauh yang kalian tahu, apa yang biasanya dilakukan ayah? (PERAN)

8.

Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)

9.

Sejauh yang kalian tahu, ayah itu sifatnya gimana? (SOSOK)

10. Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)
11. Apakah ibu pernah cerita sesuatu tentang ayah? Bagaimana ceritanya?
(PERSONAL)
Pertanyaan penutup:
1.

Apakah masih ada yang ingin diceritakan tentang ayah?

3. Perekaman Data
Data utama dalam penelitian ini berupa verbatim hasil FGD. Data tambahan
berupa hasil observasi juga digunakan untuk memperkaya hasil temuan. Hasil
observasi bermanfaat pula sebagai alat validasi data, artinya sebagai bukti bahwa
ucapan para partisipan itu asli dan keluar dari diri mereka. Selain itu, data
observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi reaksi para partisipan, terutama
reaksi negatif yang muncul sehingga dapat dilakukan debriefing pada akhir
pertemuan. Peneliti merekam proses FGD dengan perekam audio dan video
sebagai materi primer.

E. Penegakan Validitas dan Reliabilitas Penelitian
Penegakan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
beberapa cara berikut:
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1. Validitas
Tipe validitas yang digunakan dalam menguji validitas penelitian ini adalah
neutrality/confirmability, yakni membuktikan bahwa hasil penelitian ini akurat
dan bukan merupakan hasil dari bias peneliti. Selain itu, dilakukan pula process
validity, yang berfokus pada akurasi dari fakta dan penelitian, interpretasi yang
dibuat dengan benar dan kesimpulan yang dicapai dengan tepat (Hendricks,
2009).
Strategi untuk menguji dua tipe validitas di atas dilakukan dengan beberapa
cara, baik dilakukan oleh peneliti sendiri, maupun meminta pihak lain. Peneliti
melakukan thick description atau deskripsi mendalam mengenai apa saja yang
ditemukan dalam proses pengambilan data, serta melakukan refleksi untuk
menganalisis bias yang mungkin dibawa peneliti dalam proses pengambilan
maupun analisis data. Selain itu, peneliti melakukan peer debriefing atau review
oleh sejawat, yakni meminta beberapa rekan untuk mengajukan pertanyaan kritis
tentang penelitian ini (Creswell, 2009, dalam Supratiknya, 2015).

2. Reliabilitas
Penegakan reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan triangulasi metode
maupun triangulasi peneliti. Saat pengambilan data, peneliti mengajak tiga orang
rekan untuk membantu observasi dan merekam proses FGD. Setelah FGD, tiga
orang tersebut menyampaikan hasil observasi mereka pada peneliti. Transkrip
rekaman FGD dan observasi diperiksa berulangkali. Peneliti juga berulangkali
membandingkan data dengan kode-kode yang berhasil dirumuskan (Creswell,
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2009, dalam Supratiknya, 2015). Selain itu, peneliti juga melakukan paper trail,
yakni mendokumentasikan semua data penelitian ini, sehingga orang lain bisa
memeriksa pengambilan keputusan penelitian ini masuk akal atau tidak (Yardley,
2008).

F. Analisis dan Interpretasi Data
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (AIK),
yakni sebuah metode untuk menganalisis pesan-pesan komunikasi, baik tertulis,
lisan maupun visual (Supratiknya, 2015). Dalam AIK, dilakukan klasifikasi atau
penyaringan terhadap teks atau kata-kata ke dalam sejumlah kategori yang
mewakili aneka isi tertentu. Tujuan akhir AIK adalah memperoleh pengetahuan
dan pemahaman berupa konsep atau kategori tentang fenomena yang sedang
diteliti (Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngas, 2008, dalam Supratiknya, 2015).
Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yakni analisis isi
terarah. Transkrip FGD akan dibaca dan dikoding menggunakan kode yang sudah
ada, yakni mana yang menunjukkan persepsi tentang sosok ayah, dan mana yang
persepsi tentang peran ayah. Kemudian akan dilihat juga mana persepsi yang
berasal dari konstruksi masyarakat (symbolic) dan mana yang berasal dari
pengalaman (personal). Jika ada data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam
kode-kode tersebut, maka peneliti membaca ulang dan jika perlu menambahkan
kode baru. Beberapa kriteria yang digunakan untuk koding:
a. Definisi sosok ayah: gambaran anak tentang karakter atau sifat seorang ayah,
dinyatakan dengan kata benda dan kata sifat.
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b. Definisi peran ayah: gambaran anak tentang apa yang dilakukan seorang ayah,
dinyatakan dengan kata kerja. Dalam penelitian ini persepsi tentang peran ayah
dilihat dari perspektif modern, dengan 4 kategori peran ayah: (1) emotional
descriptors, yakni ayah hadir secara emosional dan responsif pada anak, (2)
instrumental descriptors yang lebih berorientasi pada tugas atau pemecahan
masalah, (3) recreational descriptors yang mencakup kegiatan yang
menyenangkan yang dilakukan ayah bersama anak, dan (4) educational
descriptors, di mana ayah berkontribusi dalam pendidikan anak.
c. Definisi symbolic father: gambaran anak tentang sosok dan peran ayah secara
umum berdasarkan kesepakatan masyarakat atau common sense.
d. Definisi personal father: gambaran anak tentang sosok dan peran ayah yang
dihasilkan dari pengalaman eksistensial anak dengan ayahnya yang
diintroyeksikan, termasuk pesan-pesan dari keluarga dekat (biasanya ibu)
tentang ayah personal anak.
Pembagian kategori koding penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2
Kategori Koding
Father Image
Symbolic Father
Sosok Persepsi anak tentang karakter
Ayah

Persepsi anak tentang karakter atau

atau sifat ayah yang dihasilkan

sifat ayah yang dihasilkan dari

dari kesepakatan masyarakat dan

pengalaman anak dengan ayahnya,

merupakan persepsi tentang ayah

baik secara langsung maupun lewat

secara umum.

cerita keluarga dekat (biasanya ibu)

Contoh: “ayah itu biasanya

tentang ayah personal anak.

galak”

Contoh: “ayahku itu lucu”

Peran Persepsi anak tentang perilaku
Ayah

Personal Father

Persepsi anak tentang perilaku atau

atau fungsi ayah yang dihasilkan

fungsi ayah yang dihasilkan dari

dari kesepakatan masyarakat dan

pengalaman anak dengan ayahnya,

merupakan persepsi tentang ayah

baik secara langsung maupun lewat

secara umum. Diklasifikasikan

cerita keluarga dekat (biasanya ibu)

menjadi 4 kategori: emotional

tentang ayah personal anak.

descriptors, instrumental

Diklasifikasikan menjadi 4 kategori:

descriptors, recreational

emotional descriptors, instrumental

destriptors, dan educational

descriptors, recreational

descriptors.

destriptors, dan educational

Contoh: “ayah itu biasanya

descriptors.

bekerja keras demi keluarganya”

Contoh: “ayahku suka masak kalau
waktu luang”
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini diadakan selama bulan Januari 2016. Pertemuan pertama
untuk perkenalan dan rapport dengan para partisipan diadakan pada Sabtu, 9
Januari 2016 di ruang kelas 5 PL 1 SD Pangudi Luhur Yogyakarta. Sedangkan
proses pengambilan data melalui focus group discussion (FGD) diadakan dua kali,
yakni Sabtu, 23 dan 30 Januari 2016 mulai pukul 10.30 di ruang kelas 5 PL 1 SD
Pangudi Luhur Yogyakarta.

B. Dinamika FGD
Secara umum, proses FGD pertama berjalan dengan cukup baik, meski 2
orang partisipan tidak datang. Sebagian besar partisipan dapat menjawab
pertanyaan yang diajukan dan terjadi diskusi satu sama lain. Sejak awal, para
partisipan aktif bicara tentang berbagai hal, baik tentang proses FGD maupun
topik lain. Sebelum FGD mulai, P6 dan P1 sempat bersembunyi di bawah meja.
P1 juga tampak menghindar sejak awal FGD, hal ini nampak dari perilaku P1
yang sering berjalan-jalan, berlarian maupun ke luar kelas. Hal serupa juga
dilakukan P5 yang beberapa kali mencari alasan untuk keluar atau meminta FGD
segera selesai. Pada dasarnya, suasana hati P5 hari itu sedang tidak terlalu baik,
karena hubungan dengan pacarnya baru saja berakhir. Hal ini cukup berbeda
dengan P4 yang banyak bertanya atau melontarkan komentar spontan selama
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FGD. Akan tetapi setelah ditanya tentang ayahnya, P4 lebih banyak diam. P2 juga
lebih banyak diam selama FGD, karena P2 berpisah dengan ayahnya sewaktu
masih TK.
Partisipan yang paling sering merespon pertanyaan yang diajukan adalah
P3, P5 dan P1, baik dengan melontarkan jawaban yang sesungguhnya ataupun
komentar tentang pertanyaan yang diajukan. P3 juga beberapa kali bertanya pada
partisipan lain tentang pertanyaan yang diajukan. Perilaku P3 membuat P7 yang
awalnya tidak mau banyak bicara tentang ayah akhirnya berkata, “Ayahku sudah
ingkar janji, saya sudah marrrah sama ayahku huuuhhh!” kemudian menepuk
lantai dengan keras menggunakan telapak tangan kirinya. Reaksi spontan lain
yang cukup mengejutkan muncul dari P5 yang berteriak dengan sangat keras,
“(AYAHKU) NIKAH SAMA ORANG LAIIINN!!!”. Selang beberapa waktu, P5
pun berkata, “Mbak, nggak usah tanyain aku ya, soalnya papaku pergi aku masih
kecil,” dan ketika ditanya apakah masih sering memikirkan ayahnya, P5
menjawab dengan keras, “NGGAK! Biasa aja, nggak pernah mikirin (ayah) tuh.”
Secara umum, para partisipan beberapa kali berlari-larian, pergi ke kelas
sebelah atau ke luar, bernyanyi-nyanyi, dan melakukan hal lain yang membuat
FGD ini terdistraksi. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan
perhatian para partisipan adalah dengan memanggil nama partisipan agar
menjawab pertanyaan dan membuat permainan. Meski demikian, di akhir FGD,
sebagian besar partisipan mengaku merasa senang.
FGD kedua di hari Sabtu, 30 Januari 2016 berlangsung cukup baik. Seluruh
partisipan datang pada FGD kedua ini. Awalnya para partisipan sempat meminta
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membahas hal lain selain keluarga, misalnya tentang sahabat atau pacar, akan
tetapi FGD tetap dilakukan dengan topik keluarga. Secara keseluruhan, para
partisipan dapat lebih fokus dan lebih bisa diajak kerjasama dibanding minggu
sebelumnya, terutama di awal hingga pertengahan FGD. Diskusi berlangsung
singkat, yakni kurang lebih 45 menit, karena pertanyaan yang harus diajukan
hanya sedikit. P4 menunjukkan perilaku yang berbeda dengan perilakunya di FGD
pertama.
Pada FGD kedua ini, P4 lebih mudah terdistraksi dan hanya berkontribusi
sedikit dalam diskusi. Hal serupa juga terjadi pada P5 yang bahkan mengajak P4
untuk membantu guru di tengah FGD berlangsung. Sebaliknya, P2 yang pada
FGD pertama tidak bisa banyak terlibat dalam diskusi, pada FGD kedua ini justru
banyak bicara tentang ayahnya maupun ayah secara umum. P8 dan P9 yang baru
datang saat FGD kedua ini juga bisa mengikuti FGD dengan baik, hanya saja P9
sangat sedikit bicara karena tidak punya pengalaman bersama ayahnya. Terkait
pertanyaan tentang personal father para partisipan, P3 dan P7 cenderung paling
cepat dan bersemangat dalam menjawab. Sementara terkait pertanyaan tentang
symbolic father, P4 dan P6 menjawab dengan cepat. Pada FGD kedua, P7 tampak
paling bersemangat dan fokus, bahkan P7 sempat meminta dibuat kondisi supaya
ia bisa menangis terkait pembahasan tentang keluarga.
Dalam FGD penelitian ini, tidak terjadi konformitas antar para partisipan. Hal
ini nampak dari reaksi spontan partisipan yang menyertai munculnya jawaban,
misalnya partisipan tiba-tiba menjawab dengan berteriak, memukul lantai, dan
lain-lain. Selain itu, partisipan tidak saling terpengaruhi jawaban partisipan yang
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lain, misalnya sebagian besar partisipan mengatakan bahwa ayahnya baik, tapi ada
partisipan yang berkata bahwa ayahnya tidak baik.

C. Hasil Penelitian
1.

Persepsi tentang Sosok Ayah
Persepsi tentang sosok ayah adalah persepsi anak tentang karakter atau sifat

ayah. Persepsi tentang sosok ayah dibedakan ke dalam persepsi sosok symbolic
father dan persepsi sosok personal father.
a.

Persepsi tentang Sosok Symbolic Father
Persepsi tentang sosok symbolic father adalah persepsi anak tentang

karakter atau sifat ayah yang diperoleh melalui hasil belajar dari kesepakatan
masyarakat atau common sense tentang ayah.
Dari hasil FGD, para partisipan menyampaikan persepsi mereka tentang
ayah menurut konstruksi masyarakat bahwa ayah adalah seorang yang agak galak.
Seorang partisipan (P6) berkata, “Ya anu mbak, (ayah itu) agak galak dikit.”
Ayah juga dianggap sebagai sosok yang tegas. Seorang partisipan (P3)
berkata, “(Ayah itu) tegas lah.”
Para partisipan mempersepsi ayah sebagai sosok yang tertutup. “(Ayah itu)
tertutup,” kata seorang partisipan (P4).
Selain itu, ayah secara umum dipersepsikan sebagai sosok yang malas.
“(Ayah itu) malas,” kata seorang partisipan (P7). Ketika ditanya lebih lanjut, P7
berkata, “Maksudnya, ayahku nggak males, mbak.” Lalu ketika ditanya apakah
ayahnya tidak malas tapi ayah orang lain malas, P7 mengangguk.
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Ayah juga dianggap sebagai sosok yang pelit. Seorang partisipan (P3)
menggoda partisipan lain dengan berkata, “P5 tuh ayahnya harus yang pelit.”
Di sisi lain, mereka juga memiliki persepsi bahwa ayah merupakan sosok
yang gagah perkasa dan berani. Kata seorang partisipan (P4), “(Ayah itu) gagah!
Berani!” Hal ini didukung oleh beberapa partisipan lain, seperti P2 yang berkata,
“(Ayah itu) gagah perkasa. Hahaha…” serta P7 yang berkata, “(Ayah itu) berani!”
Mereka juga mempersepsi ayah sebagai sosok yang setia. Seorang
partisipan (P8) mengatakan, “(Ayah itu) bukan playboy.”
Selain itu, beberapa partisipan sepakat bahwa ayah secara umum adalah
sosok yang baik. Beberapa partisipan mengangguk ketika P7 dan P6 mengatakan,
“(Ayah itu) baik.” Bahkan ada partisipan (P7) yang mengaku merasa iri karena
melihat ayah orang lain sangat baik pada keluarganya, “Baikkk… Jadinya ngiri
kalau misalnya keluarganya berkumpul ada … ada sekeluarga berkumpul, aku jadi
iri…”
b. Persepsi tentang Sosok Personal Father
Persepsi tentang sosok personal father adalah persepsi anak tentang karakter
atau sifat ayah personalnya. Persepsi tentang sosok personal father bisa diperoleh
berdasarkan pengalaman langsung anak dengan ayahnya dan/atau berdasarkan
cerita keluarga dekat, biasanya ibu, tentang ayah personal anak.
Berdasarkan pengalaman partisipan bersama ayah, sebagian besar
partisipan, terutama yang ayahnya masih hidup, mempersepsi ayah mereka
sebagai sosok yang cuek, terbukti dari perilaku ayah yang tidak pernah
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menanyakan kabar anak dan tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada anak.
Hal ini nampak dari jawaban beberapa partisipan,
“Whoaaa, (ayahku) nggak pernah (nanyain kabar)!” (P5)
“Sekali lupa, lupa semua!” (P5)
“Hooh, nggak anu, nggak ngasih kabar kayak ‘selamat ulang tahun Mbak’”
(P7)
“Ayahku itu nggak tahu lho mbak kalau aku ulang tahun.” (P8)
Para partisipan juga menilai ayahnya adalah orang yang pelit. Hal ini
tercermin dari jawaban beberapa partisipan,
“Aku nggak dikasih uang! Minta pulsa aja nggak dikirimin! Minta uang
studytour kemarin nggak dikirimin!” (P5)
“Pokok’e kabeh barang sing elektronik ki nganggo duitku, paling kaset PS
thok sing ditukoke.” (P3)
Selain itu, para partisipan juga mempersepsi ayahnya sebagai sosok yang
ingkar janji. “Ayahku sudah ingkar janji! Saya sudah marrrah sama ayahku!
Huuuhhhh!” kata P7.
Partisipan juga mempersepsi ayahnya adalah orang yang mudah iri. Seorang
partisipan (P3) berkata, “Tapi papaku mbak yang ngiri mbak. Misalnya main ke
tempat temennya papa, anaknya itu kan punya PS 2, aku kan cuma punya PS 1
tho, papaku bilang ‘beli PS 1 yuk, eh beli PS 2 yuk’… yo akhir’e pakai uangku.”
Para partisipan juga menganggap ayah mereka tidak bisa ditebak (moody).
P3 bercerita soal ayahnya, “(Ayahku) kadang-kadang baik, kadang-kadang…
pokok’e sifat’e ki ora iso ditebak lho mbak. Hahaha. Nek misal’e aku pulang,
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biasa’ne siang’e mbak, siang’e iso senyum-senyum tho mbak, lha malem’e itu
tuh merengut.”
Beberapa partisipan juga menganggap ayahnya dulu adalah orang yang baik,
namun sekarang tidak. P8 berkata, “Iya (papa baik), tapi sekarang enggak.”
Di sisi lain, berdasarkan pengalaman partisipan dengan ayahnya, mereka
mempersepsi ayahnya sebagai orang yang rajin. “Ayahku nggak males mbak,”
kata P7.
Selain dari pengalaman langsung partisipan dengan ayahnya, para partisipan
juga menyampaikan persepsi mereka tentang sosok ayah berdasarkan cerita ibu.
Menurut ibu, ayah adalah sosok yang lucu atau humoris. “Mamaku kan cuma
bawahannya papaku tho, nah di situ tuh (papa) suka nyeritain yang lucu-lucu,”
kata P2.
Di sisi lain, ada pula yang mengatakan, menurut ibu, ayah adalah sosok
yang jahat. “(Kata mama) papa tuh jahat, ya pokoknya gitu,” kata P8.
Selain itu, menurut ibu, ayah merupakan seorang playboy. P3 berkata,
“Pernah (diceritain mama), kalau papa tuh dulu playboy.”

2.

Persepsi tentang Peran Ayah
Persepsi tentang peran ayah adalah segala persepsi anak tentang perilaku

atau fungsi ayah. Persepsi tentang peran ayah dibedakan ke dalam symbolic father
dan personal father.
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a.

Persepsi tentang Peran Symbolic Father
Persepsi tentang peran symbolic father adalah persepsi anak tentang perilaku

atau fungsi ayah yang diperoleh melalui hasil belajar dari kesepakatan masyarakat
atau common sense tentang ayah.
Dari hasil FGD, persepsi para partisipan menurut pandangan masyarakat
yakni bahwa seorang ayah biasanya memiliki peran untuk mencari nafkah atau
bekerja. “(Ayah itu) bekerja”, kata P6. Hal ini didukung pula oleh P3 yang
berkata, “Apa ya… (ayah itu) mencari nafkah.”
Ayah juga dipersepsikan bertugas untuk menjaga rumah. P3 mengatakan,
“(Tugas ayah) menjaga rumah, mbak.” Kemudian P1 menanggapi dengan
bercanda, “Dadi satpol PP rumah hahaha…”
Selain itu, menurut para partisipan, seorang ayah juga memiliki peran untuk
menjaga dan menyenangkan keluarga. P3 mengatakan, “(Ayah itu) menjaga
keluarga, pokok’e nyenengin keluarga.” Salah satu bentuk perilaku menyenangkan
keluarga yang dilakukan ayah adalah mengajak jalan-jalan. Hal ini muncul dari
perkataan P3, “(Ayah itu) seneng ngajak jalan-jalan.” Lalu ketika peneliti
menanyakan soal apakah ayah juga bertugas untuk merawat anak, beberapa
partisipan menganggukkan kepala tanda setuju.
b. Persepsi tentang Peran Personal Father
Persepsi tentang peran personal father adalah persepsi anak tentang perilaku
atau fungsi ayah personalnya. Persepsi tentang peran personal father bisa
diperoleh berdasarkan pengalaman langsung anak dengan ayahnya dan/atau
berdasarkan cerita keluarga dekat, biasanya ibu, tentang ayah personal anak.
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Berdasarkan pengalaman partisipan bersama ayah, sebagian besar partisipan
mempersepsi ayah mereka suka mengajak dan mengantar mereka berjalan-jalan,
kadang sekedar berkeliling atau main. Salah seorang partisipan (P6) berkata,
“(Biasanya sama papa) ya jalan-jalan.” P5 pun menanggapi, “Aku sekarang ke
mall setiap hari sama papaku kalau di sini. Tapi yang bayarin bukan papa, bayar
sendiri…”
Selain itu, para partisipan juga suka menghabiskan waktu luang bersama
ayah mereka, misalnya dengan memancing, bermain playstation (PS) bersama
atau berbelanja. “(Kegiatan favorit sama ayah) mancing!” kata P1. P3 juga suka
melakukan kegiatan rekreatif bersama ayahnya, “(Biasanya) main PS (sama
papa).” Sementara P4 berkata, “Kalau aku (kegiatan favorit sama papa) belanja.”
Para ayah partisipan juga suka menularkan ilmunya pada para partisipan,
misalnya dengan mengajari menyetir dan mengajari menggambar. “(Biasanya
sama papa) nyetir mobil di Mandala Krida. Papaku sing ngegas, soal’e aku
durung nyandak,” ujar P3 sambil tertawa. Hal senada juga diungkapkan P7,
“Hobinya sama ayahku? Biasanya nggambar-nggambar sama bantuin ibu.
Biasanya diajarin nggambar baju (oleh ayah).”
Partisipan juga menilai ayah mereka suka mengekspresikan kasih sayangnya
para anggota keluarga yang lain, misalnya dengan memeluk, mencium serta
membantu ibu. Salah satu partisipan (P7) berkata, “Biasanya dipeluk sama dicium
(oleh ayah).”
Di sisi lain, ayah para partisipan juga pernah melakukan hal yang kurang
baik pada anak. Salah satu contoh perilaku ayah yang kurang baik pada salah
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seorang partisipan adalah melempar helm pada anak. “Aku wis tau dibandem
helm oq (oleh bapak),” kata P1.
Para partisipan juga menganggap ayah mereka suka membelikan barang
(sepatu, tas, kaset PS) dan memberi uang. P4 mengatakan, “Kalau aku (dan ayah
biasanya) belanja. (Biasanya dibelikan) baju, tas.” Sejalan dengan hal itu, P3 pun
mengatakan, “Paling kaset PS thok sing ditukoke.” Sementara P2 berkata, “Suka
dikasih uang (oleh papa).”
Meski demikian, beberapa partisipan mengungkapkan bahwa ayahnya justru
membeli barang memakai uang anak, tidak mengirim pulsa, tidak memberi uang
study tour. Berikut adalah beberapa pernyataan partisipan,
“Aku nggak dikasih uang! Minta pulsa aja nggak dikirimin! Minta uang
studytour kemarin nggak dikirimin!” (P5)
“Paling cuma dibeliin sepatu DC, sama mainan. Tapi yang bayarin bukan
papa, bayar sendiri! (pura-pura menangis)” (P5)
“Pokok’e kabeh barang sing elektronik ki nganggo duitku, paling kaset PS
thok sing ditukoke.” (P3)
Selain itu, beberapa partisipan juga mengatakan bahwa ayahnya tidak
pernah menanyakan kabar dan tidak mengucapkan selamat ulang tahun pada para
partisipan. Beberapa kutipan jawaban partisipan sebagai berikut,
“Whoaaa, (ayahku) nggak pernah (nanyain kabar)! Sekali lupa, lupa
semua!” (P5)
“Hooh, nggak anu, nggak ngasih kabar kayak ‘selamat ulang tahun Mbak’”
(P7)
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“Ayahku itu nggak tahu lho mbak kalau aku ulang tahun.” (P8)
Secara ringkas, hasil FGD penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.
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Tabel 3
Ringkasan Hasil FGD
Father Image
Sosok
Ayah

Peran
Ayah

-

a.
b.
c.
d.

Symbolic Father
Agak galak sedikit
Tegas
Tertutup
Malas
Pelit
Gagah perkasa
Berani
Setia
Baik

Personal Father
-

Cuek
Pelit
Ingkar janji
Suka iri
Tidak bisa ditebak (moody)
Baik (dulu baik tapi sekarang
tidak)
Rajin
Lucu/humoris (dari ibu)
Jahat (dari ibu)
Playboy (dari ibu)

Emotional descriptors:
a. Emotional descriptors:
Merawat anak
- Memeluk
Menjaga keluarga
- Mencium
Instrumental descriptors:
- Tidak pernah menanyakan
kabar
Mencari nafkah/bekerja
Menjaga rumah (jadi satpol - Tidak mengucapkan selamat
PP rumah)
ulang tahun
Recreational descriptors:
b. Instrumental descriptors:
Menyenangkan keluarga
- Membelikan barang (sepatu, tas,
kaset PS)
Mengajak jalan-jalan
Educational descriptors:
- Memberi uang
(tidak ada temuan)
- Membantu ibu
- Menghukum (melempar helm)
- Membeli barang memakai uang
anak
- Tidak mengirim pulsa
- Tidak memberi uang study tour
c. Recreational descriptors:
- Menemani (mengantar) jalanjalan
- Mengajak jalan-jalan (mutermuter dan main)
- Bermain PS bersama
- Memancing
d. Educational descriptors:
- Mengajari menggambar
- Mengajari menyetir
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D. Pembahasan
Bagian pembahasan ini dimulai dengan membahas temuan terkait persepsi
tentang sosok ayah, baik symbolic father maupun personal father. Pembahasan
akan dilanjutkan dengan temuan terkait persepsi tentang peran ayah, baik
symbolic father maupun personal father. Setelah itu, akan ada pembahasan terkait
symbolic father dan personal father, karena di luar ekspektasi, persepsi tentang
personal father justru muncul lebih banyak dibanding persepsi tentang symbolic
father. Kemudian akan ada pembahasan secara khusus terkait persepsi tentang
sosok dan peran personal father, karena ada temuan menarik.
1.

Persepsi tentang Sosok Ayah
Secara umum, persepsi para partisipan tentang sosok ayah cenderung

negatif. Mengenai sosok symbolic father, persepsi negatif tentang sosok ayah
adalah galak, tegas, malas, tertutup dan pelit. Mengenai sosok personal father,
persepsi negatif yang muncul tentang sosok ayah berdasarkan pengalaman mereka
yakni cuek atau tidak perhatian, pelit, ingkar janji, suka iri, moody, dan baik tapi
sekarang tidak. Sedangkan persepsi negatif mengenai sosok personal father yang
muncul berdasarkan cerita ibu yakni ayah merupakan sosok yang jahat dan tidak
setia (playboy).
Meski begitu, ada pula beberapa persepsi yang cukup positif mengenai
sosok ayah. Mengenai sosok symbolic father, persepsi positif tentang sosok ayah
adalah baik, gagah, berani, dan setia. Mengenai sosok personal father, persepsi
positif yang muncul tentang sosok ayah berdasarkan pengalaman mereka yakni
ayah adalah sosok yang rajin. Sedangkan persepsi positif mengenai sosok
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personal father yang muncul berdasarkan cerita ibu yakni ayah merupakan sosok
yang humoris.
Dengan demikian, ditemukan beberapa hal yang bertentangan antara
persepsi tentang sosok symbolic father dan persepsi tentang sosok personal father.
Beberapa pertentangan ini dapat dilihat dari persepsi partisipan bahwa symbolic
father adalah sosok yang setia, namun ayah mereka sendiri merupakan sosok yang
tidak setia (playboy). Contoh lainnya adalah mereka mempersepsi ayah pada
umumnya malas, namun ayah mereka sendiri rajin. Selain itu, partisipan
mempersepsi adanya perubahan sifat pada ayah mereka. Mereka mempersepsi
ayah mereka dulu baik namun sekarang tidak lagi.
Salah satu perbedaan lain yang ditemukan yakni sosok ayah sebagai
penegak nilai (Dubin & Dubin, 1965) yang beberapa kali muncul dalam persepsi
tentang sosok symbolic father, misalnya ayah itu umumnya tegas, agak galak
sedikit dan disiplin, sama sekali tidak muncul dalam persepsi tentang sosok
personal father. Hanya ada seorang partisipan yang bercerita bahwa ia pernah
dilempar helm oleh ayahnya, namun ia tidak mengatakan bahwa itu dilakukan
ayah sebagai bentuk pendisiplinan atau yang lain.
Sejalan dengan temuan ini, Pasley dan Braver (2004, dalam Lamb, 2010)
mengungkapkan bahwa ketika ayah yang tidak tinggal bersama anak (nonresident
father) bertemu dengan anak, biasanya mereka memang enggan untuk
mendisiplinkan anak, atau terlibat dalam aktivitas, misalnya membantu anak
dengan tugas sekolahnya. Hal ini terkait pula dengan hasil temuan penelitian ini,
di mana seorang partisipan mengatakan bahwa ayah pada umumnya adalah
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seorang yang tertutup (dalam sosok symbolic father). Hasil penelitian sebelumnya
juga mengatakan bahwa ayah umumnya diapersepsi sebagai seseorang yang suka
menyendiri atau berjarak dengan anak (Etikawati, 2014).
Selain persepsi tentang sosok ayah yang tertutup, dalam penelitian ini juga
ditemukan bahwa para partisipan, terutama yang ayahnya masih hidup,
mempersepsi ayahnya sebagai sosok yang tidak perhatian dan pelit. Sifat-sifat itu
dapat tercermin dari beberapa perilaku ayah yang tidak pernah menanyakan kabar
anak, tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun, tidak mengirim pulsa, tidak
memberi uang dan membeli barang memakai uang anak. Sejalan dengan temuan
ini, beberapa penelitian terdahulu telah menemukan bahwa jika ayah semakin
sering melakukan kontak dengan anaknya, maka semakin tinggi pula tingkat
kontribusi finansial ayah pada anak (Amato et al., 2009; Cheadle et al., in press;
Huang, 2009; Juby, Le Bourdais, & Marcil-Gratton, 2005; Bartfeld, 2000; dalam
Lamb, 2010). Kontak yang terjalin antara ayah dan anak dan ayah yang
membiayai kebutuhan anak mungkin saling berpengaruh satu sama lain, atau
mungkin kedua perilaku itu dipicu oleh variabel ketiga, misalnya komitmen ayah
pada anaknya.

2.

Persepsi tentang Peran Ayah
Berdasarkan kategori persepsi terhadap peran orangtua yang dibuat Milkie,

Simon dan Powell (1997), temuan hasil persepsi tentang peran ayah dapat
dikelompokkan seperti pada Tabel 4.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

Tabel 4
Kategori Persepsi tentang Peran Ayah
Peran Symbolic Father
Emotional
- Merawat anak
descriptors
- Menjaga keluarga

Peran Personal Father
- Memeluk
- Mencium
- Tidak pernah menanyakan
kabar
- Tidak mengucapkan selamat
ulang tahun

Instrumental
descriptors

- Mencari nafkah/bekerja
- Menjaga rumah
(menjadi satpol PP
rumah)

-

Membelikan barang
Memberi uang
Membantu ibu
Tidak memberi uang
Tidak memberi pulsa
Menghukum
Membeli barang memakai
uang anak

Recreational
descriptors

- Mengajak jalan-jalan
- Menyenangkan
keluarga

-

Mengajak jalan-jalan
Bermain PS bersama
Memancing
Berbelanja

Educational
descriptors

(tidak ada temuan)

- Mengajari menggambar
- Mengajari menyetir

Dari hasil FGD, persepsi tentang peran personal father memiliki jumlah
lebih banyak dibandingkan dengan peran symbolic father. Bahkan ketika hasil
persepsi para partisipan diklasifikasikan dalam empat kategori menurut Milkie,
Simon dan Powell (1997), ada satu kategori dalam peran symbolic father yang
kosong, yakni educational descriptors.
Secara umum, persepsi para partisipan tentang peran ayah cenderung positif.
Bahkan tidak ditemukan persepsi yang negatif pada persepsi tentang peran
symbolic father. Mengenai peran personal father, persepsi positif yang muncul
tentang peran ayah yakni ayah memeluk dan mencium mereka, membelikan
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barang, memberi uang, membantu ibu, mengajak dan mengantar anak berjalanjalan, bermain PS bersama, memancing bersama, mengajari anak menyetir dan
mengajari anak menggambar.
Meski begitu, ada pula beberapa persepsi yang cukup negatif mengenai
peran ayah personal mereka. Para partisipan mempersepsi ayah mereka tidak
pernah menanyakan kabar, tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun,
melempar helm pada anak, membeli barang memakai uang anak, tidak mengirim
pulsa pada anak, dan tidak memberi uang untuk studytour.
Dari temuan di atas, ada beberapa persamaan antara persepsi tentang peran
symbolic father dan peran personal father, yakni bahwa ayah dipersepsi memiliki
tugas untuk menyenangkan keluarga dengan mengajak dan mengantar jalan-jalan.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana salah satu tugas utama
ayah adalah mengayomi seluruh anggota keluarga (Harmini, 2004).
Menurut Harmini (2004), ayah juga memiliki tugas untuk melindungi dan
memberi rasa aman bagi seluruh keluarga. Hal ini mendukung hasil FGD yang
menyatakan bahwa persepsi mereka tentang peran symbolic father adalah menjaga
rumah, menjaga keluarga dan merawat anak. Meski demikian, temuan serupa
tidak muncul pada persepsi tentang peran personal father. Sebaliknya, persepsi
yang muncul tentang peran personal father menunjukkan peran ayah yang tidak
melindungi dan mengayomi keluarga. Hal ini nampak dari perilaku ayah yang
tidak pernah menanyakan kabar anaknya, tidak pernah mengucapkan selamat
ulang tahun, tidak memberi uang studytour, tidak mengirim pulsa pada anak,
bahkan ayah melempar helm pada anak.
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Selain itu, beberapa penelitian menyatakan bahwa dalam perspektif
tradisional maupun modern, tugas utama ayah adalah mencari nafkah (Etikawati,
2014; Lamb, 1987, dalam Williams, 2008; Hidayati, Kaloeti & Karyono, 2011).
Akan tetapi persepsi anak tentang peran ayah yang mencari nafkah ini hanya
muncul pada persepsi tentang peran symbolic father. Sedangkan pada persepsi
tentang peran personal father, anak tidak mempersepsi ayah harus mencari
nafkah, namun anak tetap mempersepsi ayah bertanggung jawab dengan hal
terkait finansial (memberi uang, membelikan barang, mengirim pulsa).

3.

Symbolic Father VS Personal Father
Secara umum, dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi partisipan

tentang personal father muncul lebih banyak dibandingkan symbolic father, baik
persepsi tentang sosok ayah maupun peran ayah. Persepsi partisipan tentang
personal father juga lebih konkret dan rinci daripada persepsi tentang symbolic
father, bahkan dalam sosok personal father, para partisipan bisa menyampaikan
perubahan sifat pada ayahnya. Hal ini cukup mengejutkan karena para partisipan
adalah anak-anak yang tidak hidup bersama ayah ketika penelitian ini dilakukan.
Meski demikian, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan persepsi tentang
personal father muncul lebih banyak.
Faktor pertama, sebagian besar partisipan memiliki pengalaman personal
dengan ayahnya dan masih mengingatnya. Dari sembilan partisipan, hanya ada
tiga orang yang kesulitan menceritakan pengalamannya bersama ayahnya, karena
mereka berpisah dengan ayahnya di usia yang masih kecil (usia TK). Dua orang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

dari mereka masih bisa bercerita sedikit tentang pengalaman dengan ayahnya,
sedangkan satu orang lainnya sama sekali tidak bisa menceritakan pengalamannya
bersama ayahnya.
Faktor kedua, pengalaman personal antara partisipan dengan ayah lebih
mengesan untuk anak dan mempengaruhi persepsinya. Bahkan ketika diberi
pertanyaan yang spesifik tentang symbolic father, para partisipan membandingkan
antara ayah orang lain dengan ayahnya. Penelitian Milkie, Simon dan Powell
(1997) menemukan hal yang serupa. Anak akan mempersepsi ayahnya lebih aktif
atau lebih terlibat dalam pengasuhan dibandingkan dengan ayah pada umumnya,
atau ayah lain yang dia tahu, misalnya ayah temannya. Anak sangat memahami
ayah mereka karena ayah mereka berbeda dari ayah lain.
Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget (dalam Santrock, 2009),
hal ini adalah wajar mengingat para partisipan yang berusia 10-12 tahun ini
berada pada tahap operasional konkret. Hal ini berarti para partisipan lebih banyak
mempersepsi secara rasional dan realistis. Penemuan Dubin dan Dubin (1965)
semakin menguatkan hal ini. Menurut mereka, semakin meningkat usia anak,
maka persepsinya akan semakin realistis dan lebih akurat menggambarkan
karakteristik objektif orang lain (Dubin & Dubin, 1965). Maka merupakan hal
yang wajar pula jika para partisipan lebih banyak mengungkapkan pengalaman
konkretnya bersama sang ayah, dibandingkan konstruksi masyarakat yang
cenderung lebih abstrak, atau membandingkan pengalaman konkretnya dengan
pengetahuan yang cenderung lebih abstrak.
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Selain itu, model ayah dalam masyarakat jauh lebih sedikit dibandingkan
model ibu. Bila kita mencermati beberapa cerita daerah atau dongeng populer
seperti Malin Kundang, Cinderella, Putri Salju, model ibu lebih banyak
diceritakan. Konstruksi masyarakat tentang ayah pun relatif seragam. Di berbagai
belahan dunia, seorang ayah dianggap memiliki tugas utama sebagai pencari
nafkah atau penyedia kebutuhan, figur otoritas dan contoh atau role model bagi
anaknya (Lamb, 2010; Etikawati, 2014; Milkie, Simon & Powell, 1997).
Selain itu, ternyata hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi para
partisipan tentang ayah cenderung disonan, karena ada inkongruensi antara
persepsi tentang symbolic father dan persepsi tentang personal father, bahkan ada
persepsi yang bertentangan antara symbolic father dan personal father, baik
persepsi tentang sosok ayah maupun persepsi tentang peran ayah. Persepsi tentang
sosok ayah yang bertentangan misalnya dalam symbolic father, ayah dipersepsi
memiliki sifat malas, tertutup, dan setia, akan tetapi dalam personal father, ayah
dipersepsi bersifat rajin, humoris dan playboy. Selain itu, persepsi tentang peran
ayah yang bertentangan misalnya dalam symbolic father, ayah dipersepsi berperan
untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarga, akan tetapi dalam personal
father, ayah dipersepsi tidak mengayomi dan melindungi keluarga, misalnya
dengan tidak menanyakan kabar, tidak memberi uang pada anak bahkan melempar
helm pada anak.
Menurut Fairweather (1981, 1997, dalam Krampe, 2003), disonansi father
image ini membuat anak merasa bingung dan tidak nyaman, serta munculnya afek
negatif lain pada anak. Pada tingkat ekstrim, disonansi father image dapat memicu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

anak membentuk anti-father, atau penyangkalan pada kebutuhan akan ayah. Hal
ini umumnya terjadi apabila anak mengalami penolakan, pengabaian atau
kekerasan dari ayah (Fairweather, 1997, dalam Krampe, 2003).

4.

Persepsi tentang Sosok dan Peran Personal Father
Ibu memiliki peran dalam pembentukan persepsi anak tentang ayah. Hal ini

dapat dilihat, setidaknya dari dua orang partisipan yang menyampaikan cerita ibu
tentang ayah partisipan. Misalnya P8 yang bercerita bahwa ibunya berkata, “Ayah
itu jahat…” Sekalipun P8 merasakan kebaikan ayahnya yang membelikannya
sepatu, tapi P8 mempersepsi ayahnya dengan berkata, “Ayahku baik sih… Tapi
sekarang enggak.” Lain halnya dengan P2 yang berkata bahwa menurut ibu,
ayahnya adalah seorang yang humoris dan suka bercanda, dan P2 pun mengatakan
bahwa ayahnya baik.
Krampe (2003) mengungkapkan bahwa ibu memang memiliki peran sebagai
fasilitator bagi relasi ayah dan anak, karena hubungan ibu dengan ayah maupun
hubungan ibu dengan anak membawa dampak utama dalam berkembangnya
ikatan ayah dan anak. Meski secara fisik ayah absen, namun representasi ibu
tentang ayah tetap membawa dampak yang kuat pada persepsi anak tentang ayah
(Atkins, 1984, dalam Krampe, 2003). Pesan afektif ibu dapat membuat ayah
“hadir” bagi anak. Pleck (dalam Lamb, 2010) pun mengemukakan bahwa
pengaruh keterlibatan paternal (paternal involvement) pada perkembangan anak
justru terjadi secara tidak langsung, namun terjadi melalui ibu dan saudara
kandung. Hal ini dapat berpengaruh pada ayah maupun anak secara timbal balik.
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Maka dapat disimpulkan bahwa relasi antara ibu dan ayah memang memiliki
pengaruh pada persepsi partisipan tentang sosok dan peran ayah.
Perilaku para partisipan selama FGD yang cenderung sulit diatur dan sering
berebut perhatian juga diduga memiliki keterkaitan dengan persepsi mereka
tentang personal father. Anak yang memiliki persepsi yang negatif tentang
orangtuanya cenderung memiliki masalah emosi dan masalah perilaku, khususnya
agresitivas, serta hubungan sosial yang buruk dan kebutuhan yang tinggi untuk
mencari perhatian dari orang lain (Wade & Tavris, 2007). Selain itu, menurut
Kimani dan Kombo (2010), ketiadaan ayah bagi anak memang berdampak pada
terjadinya masalah kedisiplinan pada anak. Selama FGD berlangsung, peneliti
harus berulangkali meminta para partisipan untuk duduk dan berdiskusi, karena
para partisipan kerap berjalan-jalan atau berlarian di dalam kelas maupun ke luar
kelas.
Secara khusus, anak laki-laki tanpa ayah cenderung lebih mengalami
kesulitan dalam relasi sosial (Kimani & Kombo, 2010). Hal ini tampak dari
perilaku semua partisipan laki-laki dalam FGD, contohnya P1, P3 dan P6 yang
beberapa kali menjawab pertanyaan dengan berteriak, dan saling mengejek
dengan temannya. Sementara itu, seorang partisipan laki-laki yang lain (P9) lebih
banyak diam dan hanya menjawab sepatah dua patah kata selama FGD
berlangsung.
Meski demikian, bisa jadi pula perilaku para partisipan selama FGD
merupakan bentuk mekanisme pertahanan ego para partisipan. Selain berjalanjalan dan berlarian selama FGD, para partisipan juga kerap menyanyi, mengejek
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teman, bersembunyi dan melakukan hal lain yang membuat FGD terdistraksi. Ada
pula partisipan yang menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
Beberapa partisipan juga sempat berkata bahwa mereka tidak mau memikirkan
ayah lagi dan merasa baik-baik saja hidup tanpa ayah. Menurut teori
perkembangan, anak seusia mereka memang mampu mempertimbangkan
kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi tertentu, menutupi reaksi
emosional negatif, serta memakai strategi tertentu untuk mengalihkan perasaan.
Selain itu, mereka juga mengontrol dan mengatur emosi mereka untuk memenuhi
standar sosial tertentu (Santrock, 2009).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan dari
penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami persepsi anak
yatim dalam usia pertengahan dan akhir masa kanak-kanak terhadap sosok dan
peran ayah. Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Anak yatim tetap memiliki persepsi tentang ayah. Anak yatim memiliki

father image yang terbentuk dari persepsi tentang symbolic father dan persepsi
tentang personal father. Akan tetapi, father image yang dimiliki anak yatim dalam
penelitian ini cenderung disonan, karena ada inkongruensi antara persepsi tentang
symbolic father dan persepsi tentang personal father, bahkan ada persepsi yang
bertolak belakang antara symbolic father dan personal father.
2.

Persepsi tentang sosok ayah cenderung negatif. Persepsi sosok symbolic

father yang sering disebut adalah bahwa ayah agak galak dan tegas, sedangkan
persepsi tentang sosok personal father yang paling sering disebut adalah bahwa
ayah tidak perhatian dan cuek. Namun ada pula persepsi yang saling bertentangan
antara persepsi tentang sosok symbolic father dan persepsi tentang sosok personal
father.
3.

Persepsi tentang peran ayah cenderung positif. Persepsi tentang peran

symbolic father dan persepsi tentang peran personal father cenderung sejalan,
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yakni bahwa ayah berperan untuk mengayomi dan menyenangkan anggota
keluarga serta ayah lekat dengan urusan finansial.
4.

Secara umum persepsi para partisipan relatif konkret, realistis dan objektif.

Hal ini dapat dilihat dari persepsi tentang peran atau perilaku ayah yang lebih
banyak muncul dibanding dengan persepsi tentang sosok atau sifat ayah, serta
persepsi tentang personal father yang lebih banyak dibanding dengan persepsi
tentang symbolic father, padahal para partisipan tidak tinggal bersama ayah ketika
penelitian ini dilakukan. Temuan ini diduga terkait dengan perkembangan kognitif
anak usia pertengahan dan akhir yang menurut Piaget merupakan tahap
operasional konkret.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, khususnya dalam interaksi
dengan partisipan sebelum pengambilan data.
1.

Peneliti kurang melakukan rapport pada para partisipan. Rapport

dilakukan satu kali sebelum FGD secara klasikal. Peneliti sempat beberapa kali
datang ke sekolah untuk melakukan rapport informal, namun tidak semua
partisipan dapat ditemui.
2.

Peneliti juga tidak melakukan wawancara dengan ibu untuk mencari tahu

tentang latar belakang partisipan, maupun untuk mengkroscek hasil temuan FGD.
Sebenarnya hal ini dilakukan agar peneliti tidak terpengaruh oleh obrolan dengan
para ibu dan tetap objektif dalam melaksanakan FGD dan menganalisis hasil
temuan. Akan tetapi, setelah FGD pertama, seorang ibu partisipan sempat
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bertanya pada peneliti mengenai topik diskusi dan pertanyaan pada FGD kedua
karena anaknya bercerita tentang pertanyaan di FGD pertama yang menurut ibu
itu tidak terlalu tepat untuk ditanyakan pada para partisipan.

C. Saran
1.

Bagi Penelitian Selanjutnya
Dalam penelitian yang melibatkan anak-anak pada umumnya dan anak dari

keluarga single parent pada khususnya, peneliti harus lebih peka pada hal-hal
yang mungkin membuat anak tidak nyaman. Perilaku partisipan yang kurang
fokus saat FGD berlangsung mungkin dipicu oleh ketidaknyamanan para
partisipan atas pertanyaan yang diajukan, karena ketika peneliti menutup sesi
FGD terakhir, para partisipan ingin ada pertemuan lagi untuk berkumpul bersama,
dengan membahas topik lain. Selain itu, sebaiknya peneliti menyediakan waktu
untuk melakukan rapport lebih banyak dengan para partisipan, agar lebih
mengenal mereka, sehingga peneliti bisa menemukan cara yang tepat untuk
menarik perhatian anak. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membangun
rapport dalam kelompok anak-anak adalah dengan melakukan FGD simulasi,
yakni FGD dengan topik umum yang disukai anak-anak dalam kelompok tersebut,
misalnya tentang sahabat. Selain itu, untuk memastikan proses debriefing berjalan
dengan baik, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya ada supervisi dari orang yang
ahli, minimal lulusan magister psikologi.
Partisipan penelitian ini adalah anak yatim yang tinggal dengan keluarga
dengan single mother yang berusia 10-12 tahun. Untuk memperkaya hasil
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penelitian ini, baik jika penelitian selanjutnya dilakukan pada anak yatim yang
tidak tinggal bersama keluarga dengan single mother (misalnya dengan neneknya,
atau tinggal di panti asuhan, dll), dengan usia yang lebih variatif.

2.

Bagi Praktisi Psikologi
Pendampingan untuk anak pada khususnya dan keluarga pada umumnya

perlu ditingkatkan. Sebaiknya ada psikoedukasi bagi anak, maupun orangtua,
misalnya dengan melakukan konseling atau training pengelolaan diri, parenting,
pengelolaan keuangan dan hal lain yang dibutuhkan para keluarga single parent.

3.

Bagi Para Single Mother dan Keluarga
Anak tetap membutuhkan kontak dengan ayah personalnya, baik kontak

langsung maupun lewat cerita ibu atau keluarga dekat tentang ayah. Maka, jika
memungkinkan, hubungan antara ayah dan anak perlu dipelihara, dengan tetap
membuka jalur komunikasi antara ayah dan anak. Ibu dan keluarga dekat juga
perlu membiarkan anak mengenal ayah personalnya tanpa tendensi apapun,
dengan menceritakan hal-hal nyata tentang ayah. Selain itu, ibu dan keluarga
dekat juga perlu menghadirkan figur ayah bagi anak, misalnya kakek, paman,
guru, pemuka agama, Tuhan, dsb.

4.

Bagi Para Ayah
Karena hubungan antara ayah dan anak memiliki dampak bagi persepsi

anak, maka sebaiknya ayah tetap berusaha menjalin komunikasi dengan anak dan
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memberi perhatian pada anak. Jangan membiarkan anak menjadi korban dari
konflik antara ayah dan ibu.

5.

Bagi Sekolah
Sekolah juga memiliki peran dalam perkembangan seorang anak.

Menghadapi anak dari keluarga single parent, sekolah sebaiknya mencoba untuk
menjadi teman bagi anak. Hal ini berarti bahwa sekolah tidak hanya
memperhatikan soal kemampuan akademik anak, tapi juga perkembangan anak
secara utuh sebagai seorang pribadi. Selain itu, pemberian materi pelajaran
tentang keluarga hendaknya lebih hati-hati dan peka dengan kasus-kasus yang
terjadi dalam keluarga-keluarga, misalnya keluarga single mother atau keluarga
single father.
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Lampiran 1
RANCANGAN PENGAMBILAN DATA
PRA PENGAMBILAN DATA
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Partisipan
Peralatan

: Sabtu, 9 Januari 2016
: 10.00 WIB, estimasi waktu 30-45 menit
: SD Pangudi Luhur Yogyakarta (kelasnya Bu Ida)
: 10 anak (kontak para ortu), Arum (asisten penelitian)
: Yi Cam, rol kabel, tripod, presensi (nama, no HP anak)

Rancangan acara:
1. Rapport: halo adik-adik, gimana kabarnya? Tadi belajar apa aja? Kalau Sabtu
memang pulang jam 10 ya? dst
2. Perkenalan satu per satu  nama, kelas, umur, alamat, dsb
3. Penjelasan proses pengambilan data
Terimakasih buat kesediaan (sebut nama satu-satu) untuk bergabung dalam kelompok
ini. Di beberapa pertemuan berikutnya kita akan ngobrol dalam kelompok ini, kita
akan saling belajar satu sama lain tentang pengalaman, pengetahuan, pikiran teman
yang lain yang bisa menambah pengetahuan kita juga. Saya di sini berharap dari
ngobrol-ngobrol ini nanti teman-teman bisa belajar sesuatu, ya dapat manfaat lah dari
ngobrol-ngobrol kita ini. Di pertemuan ini selain kenalan, nanti kita juga bakal ngatur
jadwal untuk pertemuan berikutnya, nah tapi sebelum ke situ, Mbak Vania pengen tau
juga harapan temen-temen untuk proses kita.
4. Expectation setting  Minta anak tulis atau gambarkan pikiran dan perasaannya saat
ini, dan harapan dalam kelompok ini.
5. Games keakraban  3-6-9
6. Atur jadwal untuk pengambilan data (selama kurang lebih tiga minggu, estimasi
waktu 1-2 jam)  surat untuk ortu menyusul setelah kesepakatan terjadi
7. Terimakasih, snack
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Lampiran 2
RANCANGAN PENGAMBILAN DATA
PENGAMBILAN DATA 1
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Partisipan
Peralatan

: Sabtu, 23 Januari 2016
: 10.00 WIB, estimasi waktu 2 jam
: SD Pangudi Luhur Yogyakarta (kelasnya Bu Ida, 5 PL 1)
: 10 anak (kontak para ortu), Arum, Ria, Retha (asisten penelitian: time keeper
– permainan jangan terlalu lama, ingatkan jam 11.50; pegang handycam)
: YiCam, rol kabel, tripod, presensi (nama), makan, minum, handycam, DVR

Rancangan acara:
1. Rapport: halo teman-teman, gimana kabarnya? Tadi belajar apa aja? Gimana rasanya
nggak ikut pramuka buat yang kelas 5?
2. Mood-meter (before)  Minta anak gambarkan perasaannya saat ini, jangan lupa beri
nama dan keterangan gambar di balik (bikin pakai kertas HIJAU – sebelum)
3. Games keakraban  Saya berkata (kurang lebih 15’)
Saya berkata berdiri. Duduk. Angkat tangan kanan.
Saya berkata pegang hidung. Pegang dagu. Pegang jidat. Saya berkata pegang rambut.
Saya berkata gandeng salah satu teman. Lepas gandengan.
Saya berkata pegang telinga teman. Pegang kaki teman.
Saya berkata jongkok. Lepas sepatu.
Saya berkata permainan selesai!
4. Penjelasan proses pengambilan data
Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Tadi belajar apa saja? Terimakasih
sudah mau datang siang ini untuk ngobrol bersama. Sebelum kita mulai ngobrolngobrolnya, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama ya. Yang pertama,
adik-adik boleh minum atau makan sambil kita ngobrol-ngobrol. Yang kedua, adikadik mohon menyimpan semua gadget di dalam tas. Yang ketiga, kalau adik-adik
ingin ke toilet selama kita ngobrol-ngobrol nanti bilang ya, kita bisa berhenti sebentar.
Nah sebelum kita lanjut, ada yang mau ke toilet?
Nah siang ini kakak akan memberikan sejumlah pertanyaan. Adik-adik bebas
memberikan jawaban apapun, silakan ngomong sejujur-jujurnya. Tapi ini adalah
diskusi. Coba, menurut temen-temen diskusi itu apa? <<tunggu jawaban mereka soal
diskusi>> Nah, dalam diskusi ini, siapapun bisa saling menanggapi, mau setuju, atau
ada pendapat yang beda boleh, tapi tunggu sampai temennya selesai omong ya.
Diskusi kita ini akan saya rekam. Saya tidak akan menyebarluaskan apa yang kita
obrolkan hari ini, jadi mohon teman-teman juga menyimpan cerita-cerita ini ya,
jangan diomongkan kepada siapapun di luar diskusi ini.
5. Questions
Pertanyaan pembuka:
1. Kita perkenalan dulu ya, silakan sebut nama dan kelas berapa.
Pertanyaan pendahuluan:
1. Menurut kalian, keluarga itu apa?
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2. Kamu di rumah tinggal dengan siapa saja?
3. Coba ceritakan tentang orang-orang yang ada di rumahmu.
Pertanyaan transisi:
1. Kalau tentang ayah, sejauh yang kamu tahu, ayahmu ada di mana?
2. Sejauh yang kamu tahu ayahmu itu memangnya lagi apa kok tidak tinggal di
rumah?
Pertanyaan kunci:
1. Pernah ketemu ayahmu? Coba ceritakan kapan terakhir kali kamu ketemu
ayahmu.
2. Coba ceritakan apa yang biasanya kamu lakukan bersama ayahmu.
3. Coba ceritakan bagaimana perasaanmu kalau ketemu ayahmu.
4. Coba ceritakan apa yang kamu pikirkan kalau lagi sama ayahmu.
5. Coba ceritakan bagaimana perasaanmu kalau tidak ketemu ayahmu.
6. Kalau lagi nggak sama ayah, kamu biasanya mikirin ayah nggak? Mikirnya apa?
7. Sejauh yang kalian tahu, apa yang biasanya dilakukan ayah? (PERAN)
8. Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)
9. Sejauh yang kalian tahu, ayah itu sifatnya gimana? (SOSOK)
10. Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)
Pertanyaan penutup:
1. Apakah masih ada yang ingin diceritakan tentang ayah?
6. Debriefing
Adik-adik, diskusi kita siang ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Terimakasih
untuk semua cerita adik-adik. Kalian anak-anak yang luar biasa! <<DIPULIHKAN
PERASAAN KEMBALI KE PERASAAN GEMBIRA ATAU SEPERTI SEBELUM
DISKUSI – RELAKSASI>>
7. Mood-meter (after)  Minta anak gambarkan perasaannya saat ini, jangan lupa beri
nama dan keterangan gambar di balik (bikin pakai kertas KUNING – sesudah)
8. Makan siang
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Lampiran 3
RANCANGAN PENGAMBILAN DATA
PENGAMBILAN DATA 2
Hari, tanggal
Waktu
Tempat
Partisipan
Peralatan

: Sabtu, 30 Januari 2016
: 10.00 WIB, estimasi waktu 2 jam
: SD Pangudi Luhur Yogyakarta (kelasnya Bu Ida, 5 PL 1)
: 10 anak (kontak para ortu), Arum, Ria, Retha (asisten penelitian: time keeper
– permainan jangan terlalu lama, ingatkan jam 11.50; pegang handycam)
: YiCam, rol kabel, tripod, presensi (nama), makan, minum, handycam, DVR

Rancangan acara:
1. Rapport: halo teman-teman, gimana kabarnya? Tadi belajar apa aja? Gimana rasanya
nggak ikut pramuka buat yang kelas 5?
2. Mood-meter (before)  Minta anak gambarkan perasaannya saat ini, jangan lupa beri
nama dan keterangan gambar di balik (bikin pakai kertas HIJAU – sebelum)
3. Games keakraban  Data Processing (Retha)
4. Questions
1. Sejauh yang kalian tahu, apa yang biasanya dilakukan ayah? (PERAN)
2. Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)
3. Sejauh yang kalian tahu, ayah itu sifatnya gimana? (SOSOK)
4. Darimana kalian tahu semua itu? (SYMBOLIC atau PERSONAL)
5. Ibu pernah cerita soal ayah? Apa yang diceritakan?
Pertanyaan penutup:
1. Apakah masih ada yang ingin diceritakan tentang ayah?
5. Debriefing
Adik-adik, diskusi kita siang ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Terimakasih
untuk semua cerita adik-adik. Kalian anak-anak yang luar biasa! <<DIPULIHKAN
PERASAAN KEMBALI KE PERASAAN GEMBIRA ATAU SEPERTI SEBELUM
DISKUSI – RELAKSASI>>
6. Mood-meter (after)  Minta anak gambarkan perasaannya saat ini, jangan lupa beri
nama dan keterangan gambar di balik (bikin pakai kertas KUNING – sesudah)
7. Penutup
Pamit, terimakasih, minta maaf
8. Makan siang

