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PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai keluarga yang 

tidak lengkap, keluarga yang tidak memiliki kedua orang tua atau pun 

salah satu dari orang tuanya, yang disebabkan oleh kematian ataupun 

masalah lainnya. Keluarga ini pasti akan mengalami perbedaan dengan 

keluarga yang masih memiliki orang tua utuh. Penelitian di bidang 

keluarga juga mengungkapkan adanya tekanan atau stres yang unik 

pada setiap keluarga, yang bersumber dari berbagai sumber stres seperti 

peceraian, perpisahan, keuangan, hubungan antar keluarga, pekerjaan, 

lingkungan, keberadaan anggota keluarga yang sakit, cacat, dan lain-

lain (Goldsmith,1996; Aryanti, 2000; Lukman, 1999 ).   

Keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penceraian 

akan memberikan dampak negatif bagi setiap individu dalam keluarga 

terutama bagi anak. Sebagian besar peneliti sepakat bahwa anak-anak 

yang berasal dari keluarga bercerai memperlihatkan penyesuaian diri 

yang lebih buruk dibandingkan anak-anak yang berasal dari keluarga 

utuh (Amato & Dorius, 2010; Hetherington, 2006; Wllerstein, 2008 ). 

Apabila anak tersebut masih berusia 2-3 tahun, perceraian akan 

berdampak pada perkembangan diri, terutama dalam aspek perilaku dan 

emosi seperti marah, kecewa, kurang percaya diri karena pada usia ini 

anak-anak baru memahami konsep mengenai diri. Bagi orang tua 

memunculkan sosok pengganti diharapkan mampu untuk membantu 

kesulitan yang dihadapi baik sebagai orang tua, terutama bagi seorang 

ayah, karena menghadapi kenyataan bahwa ia harus mengurus seorang 

diri keluarganya terkadang membuat ia mengalami kesulitan karena 

biasanya seorang ayah hanya bekerja untuk mencari uang dan kurang 

memfokuskan pada pekerjaan rumah tangga sehingga tidak jarang 
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seorang ayah memutuskan menikah lagi dengan harapan bahwa dengan 

hadirnya pasangan pengganti dapat membantunya dalam mengatasi 

permasalahan yang muncul karena ditinggal sang istri.  

Hadirnya ibu tiri akan memberi dampak tersendiri bagi anak. 

Kehadiran ibu tiri tersebut menyebabkan perubahan struktur keluarga 

yang tidak selalu berdampak positif, bahkan perubahan itu kadang-

kadang cenderung menambah dan menciptakan persoalan bagi anak. 

Hal memberi alasan beberapa anak menutupi status orang tua yang 

menikah lagi (Dwi Hastuti dkk, 2008). Dalam suatu survei yang 

meneliti anak-anak yang diasuh oleh ibu tiri, Zill (Dalam Dagun,2002), 

menemukan bahwa anak-anak yang hidup bersama ayah kandung dan 

ibu tiri akan terungkap berbagai macam masalah seperti munculnya 

macam-macam tuntutan, hal ini berbeda dengan anak dari keluarga 

utuh dan anak yang diasuh oleh salah satu orang tua atau single 

parent.Review penelitian tentang pernikahan kembali dan keluarga tiri 

selama tahun 1990-an, mencatat bahwa lebih dari sepertiga dari 

makalah fokus pada dampak kerusakan perkawinan dan pernikahan 

kembali pada perkembangan anak (Coleman, Ganong dan Fine, 2000). 

Prespektif yang berlaku adalah bahwa kerusakan pernikahan dan 

gangguan pernikahan keluarga dibentuk mengarah ke probabilitas yang 

lebih tinggi pada masalah bagi anak-anak dan remaja dalam hubungan 

sosial, kesehatan, prestasi pendidikan, perilaku agresif, gangguan 

perilaku, kecemasan dan depresi (misalnya Bray dan Berger, 1993; 

Dunn, 1995; Dunn, Davies, Thomas dan Strurgess, 2001; Balk, 

Voydanoff dan Donnelly, 1993; Gunnoe dan Hetherington, 2004; 

Hetherington, Henderson dan Reiss, 1999).  
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Hubungan keluarga yang menikah lagi dan memiliki keluarga 

tiri umumnya digambarkan sebagai kurang kohesif dan lebih 

menegangkan bagi anggota mereka ( Banker dan Gaertner, 1998). Pada 

umumnya, ada perbedaan tersendiri antara anak laki-laki dan anak 

perempuan dalam menerima orang tua barunya. Ketika anak laki-laki 

mendapat sosok ibu tiri dalam keluarga, mereka menganggap ada orang 

yang akan merawat mereka karena bagi anak laki-laki peran ibu bisa 

membantu dalam pekerjaan rumah yang mungkin mereka dan ayah 

mereka tidak mampu melakukannya. Anak perempuan terkadang tidak 

bisa menerima sosok ibu tiri yang menggantikan ibu mereka. Dalam 

pemikirannya muncul anggapan bahwa ibu tiri merupakan satu sosok 

yang mengerikan karena hanya menyukai ayah mereka dan bukan 

karena ingin menjadi penolong dalam keluarga tersebut, serta 

merupakan sosok yang merebut perhatian ayah mereka dan mengambil 

cinta ayah untuk ibu mereka yang telah meninggal dunia (Umami dan 

Panuju 1999).  

Pendapat yang berkembang di masyarakat sejak dulu hingga 

kini sebutan ibu tiri sesuatu yang menyeramkan. Jika membahas 

tentang hati seorang ibu tiri, mungkin berpikiran bahwa kebanyakan 

ibu tiri memiliki sifat yang jahat kepada anak yang bukan anak 

kandungnya, meskipun begitu masih ada orang yang menganggap 

bahwa ibu tiri sama saja dengan ibu kandung. Figur ibu yang 

dibutuhkan pada hakikatnya tak hanya mengurus tapi menjadi teman 

yang asik bagi anak walaupun bukan anak kandungnya, ibu yang 

mengerti dunia anak yang sabar dan telaten meski yang dirawat itu 

bukan anak kandungnya sendiri serta membangun komunikasi yang 

baik. Tak hanya berlaku untuk ibu kandung atau ayah kandung, tetapi 
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juga berlaku pada ibu tiri tanpa mengsampingkan kedekatan internal 

antara anak dan ibu agar anak tidak kehilangan kasih sayang seorang 

ibu. Di sini pentingnya peran orang tua dalam membantu mengatasi 

rasa kehilangan anak yang ditinggal salah satu orang tuanya.  

Bagi seorang ibu tiri pribadi muncul masalah tersendiri yang 

mengakibatkan ibu tiri kurang bisa diterima. Permasalahan yang sering 

muncul antara lain kurang pengalamannya orang ibu tiri dalam hal 

mengurus anak karena orang ibu tiri sebelumnya belum pernah 

menikah. Hal lain yang sering terjadi adalah orang ibu tiri merasa tidak 

nyaman dalam mendidik anak karena dirinya membandingkan metode 

yang dipergunakan dengan orang tua sebelumnya. Ketakutan anak akan 

bertumbuh menjadi anak yang memiliki sifat pemberontak. Belum lagi 

permasalahan bagaimana membangun hubungan antara orang ibu tiri 

dengan anak (Gina, 2013).Hal ini tidak dialami oleh keluarga utuh 

dikarenakan kedekatan antara orang tua kandung dengan anak telah 

dibangun semenjak anak dilahirkan, sementara dengan orang ibu tiri 

kedekatan dibangun hanya dalam beberapa bulan sebelum orang ibu tiri 

menikah dengan orang tua kandung anak.  

Permasalahan lain yang dihadapi orang ibu tiri yaitu 

pendisiplinan (Gina, 2013). Perbedaan cara mendisiplinkan anak yang 

dilakukan oleh orang tua kandung dan tiri sering kali membuat anak 

bingung. Di satu sisi, jika anak mengikuti cara pendisiplinan seorang 

ibu tiri, ia akan merasa menghianati salah satu orang tua kandungnya. 

Di sisi lain, hal ini dapat memunculkan pemberontakan anak pada 

orang ibu tiri karena menganggap orang ibu tiri bukan siapa-siapa. 

Sementara bagi anak yang masih mengunjungi salah satu orang tua 

kandungnya setelah perceraian terjadi (walaupun hanya sesekali), anak 
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akan merasa kebingungan karena anak akan punya dua aturan, 

aktivitas, dan nilai yang ditanamkan dalam dirinya karena diasuh di dua 

rumah yang berbeda.      

Faktor penting dalam proses parentingsalah satunya adalah usia 

anak, karena mempengaruhi pengasuhan anak dan harapan orang tua 

(Martin & Colbert, 1997). Scharlach (2001) menemukan orang tua anak 

dibawah usia enam tahun lebih cenderung memiliki tingkat stres yang 

lebih tinggi sehubungan peran mereka sebagai orang tua ( Hess, 2006). 

Hal ini disebabkan sebagian besar orang tua menganggap usia dua 

hingga lima tahun sebagai usia yang mengundang masalah atau usia 

sulit ( Hurlock, 1996).  

Anak harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa 

yang baik yang bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung 

atau menimbulkan masalah pada orang lain, pada keluarga atau 

masyarakatnya. Pengalaman dan pendidikan anak merupakan faktor 

yang menentukan  perkembangan  anak, sebab isi jiwa anak ketika 

dilahirkan adalah ibarat secarik kertas yang masih kosong, artinya 

bagaimana nanti bentuk dan corak kertas bergantung pada ketas itu 

ditulis yang disebut “tabula rasa” (John Locke, 1632-1704). Tokoh 

ayah dan ibu dalam keluarga sangat mempengaruhi dan mempunyai 

peran yang sangat besar dalam sebuah keluarga. Fungsi-fungsi keluarga 

meliputi reproduksi, sebagai saran sosialisasi, peran sosial, dukungan 

ekonomi, dukungan emosi (Berns, 2004). Gambaran kesatuan antara 

kedua orang tua akan memberikan perasaan aman, nyaman dan 

terlindungi. Anak dalam perkembangan menuju ke manusia dewasa 

yang harmonis memerlukan suasana aman. Kesatuan ayah-ibu 

demikian inilah yang berperan penting sebagai alas yang kuat dalam 
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keluarga, sehingga bilamana kesatuan ini kurang kuat dapat 

menyebabkan kegoncangan tersendiri dalam keluarga dengan segala 

akibat dan resiko yang ada, baik secara khusus keluarga itu sendiri.  

Streotip pada umumnya seorang ibu telah mengasosiasikan 

dengan satu tipe kekuasaan. Realitas peran ibu sejak dulu adalah bahwa 

dibanyak keluarga, tanggung jawab utama atas anak maupun pekerjaan 

rumah tangga dan bentuk lainnya dari pekerjaan keluarga masih 

dibebankan dipundak ibu (Barnard & Martel, 1995). Ketika anak 

melakukan kesalahan atau tidak berhasil, masyarakat cenderung akan 

mempermasalahkan ibu, apa lagi bila si anak berasal dari keluarga yang 

terdiri atas ibu tiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Agnes ,2007) 

ada pengaruh pencapaian identitas diri terhadap remaja dengan dengan 

ibu tiri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmania dan M.G.Putra 

(2006) mengungkapkan adanya kolerasi positif antara pola asuh otoriter 

orang tua dengan sikap shyness yang di alami remaja. Kedua penelitian 

tersebut telah memperlihatkan bahwa ada pengaruh dari parenting yang 

dilakukan oleh ibu tiri terhadap perkembangan anak, namun masih 

belum mengungkap parenting seperti apa dilakukan. Oleh karena itu, 

penelitian ini hendak menggali lebih dalam parenting seperti apa yang 

dilakukan oleh ibu tiri.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

jumlah partisipan sebanyak 2 orang yang dimana keduanya merupakan 

ibu tiri yang memiliki anak tiri berusia di bawah 5 tahun. Pengambilan 

data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data kemudian 

dianalisa dengan caramengorganisasikan data, memilih-milihnya 
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mejadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Pengujian keabsahan data dilakukan 

dengan trianggulasi dan member check. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang ditemukan 

pada ketiga partisipan penelitian dengan merujuk kembali pada tujuan 

penelitian yaitu untuk mendeskripsikan parenting ibu tiri. 

Gambaran Hubungan Ibu dan Anak Tiri dalam Kehidupan Sehari 

– hari 

Berdasarkan hasil wawancara, P1 lebih banyak menggunakan 

tindakan authoritarianparentingkepada anak tirinya.Menerapkan 

peraturan disertai hukuman yang keras, memaksakan anak tirinya untuk 

mengerjakan tugas sekolah dengan memarahi, tidak adanya 

pengawasan bagi anak dalam pergaulan, dan mengajarkan rutinitas 

harian dan tradisi keluarga dengan paksaan merupakan cara yang 

dipilih oleh P1 dalam mengasuh anak tirinya. Hal ini ia lakukan karena 

ia merasa jengkel dengan anak tirinya karena menurutnya anak tirinya 

tidak mau mendengar dan bandel. Kelelahan yang diakibatkan 

kesibukannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga membantu 

suaminya mempersiapkan dagangan, menyebabkan P1 cepat naik pitam 

ketika sedikit saja anak tirinya terlihat melakukan suatu kesalahan. 

P2 memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anaknya dan 

melakukan tindakanauthoritative parenting. Ia menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan selalu berkomunikasi pada anak tiri. 

Menerapkan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak 
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boleh dilakukan, mendukung, menemani, dan mengajarkan anak 

mengerjakan tugas – tugasnya, menanamkan nilai dan norma yang 

berlaku melalui pengajaran dan nasehat, membebaskan anak dalam 

bergaul namun masih tetap mengawasi, serta mengajarkan anak 

melakukan rutinitas harian dan tradisi dan mau membantu jika anak 

masih belum mampu melakukan tugas hariannya sendirian. P2 tak 

tanggung – tanggung dalam mencurahkan kasih sayangnya, seakan – 

akan anak tiri adalah anak kandungnya sendiri. 

Perbedaan yang sangat mencolok diperlihatkan dalam gambaran 

keseharian P1 dan P2. Kesulitan dalam mengasuh anak tiri yang 

dialami P1 sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Whitsett dan 

Lahan (1992), dimana berdasarkan penelitian mereka diperoleh temuan 

bahwa ibu tiri mengalami kesulitan dalam memenuhi peran dan 

penyesuaian terhadap anak tiri jika dibandingkan dengan ayah tiri. Hal 

ini terjadi karena menjadi seorang ibu tiri bukanlah perkara yang 

mudah. Selain harus beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai 

istri, ia juga harus mengurus anak tirinya. Membangun kedekatan 

dengan anak tiri merupakan hal sulit lainnya terutama bagi seorang ibu 

tiri yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam mengasuh anak 

dikarenakan sebelumnya belum pernah menikah. 

Komunikasi merupakan salah satu cara untuk membangun 

kehangatan dalam suatu keluarga. Hal ini juga memberikan pengaruh, 

terutama dalam hal kesejahteraan, penyesuaian, dan tingkat 

pengawasan, pada keluarga yang di dalamnya terdapat orang tua tiri 

(Portrie, 2005). Orang tua tiri yang membangun komunikasi terbuka 

akan lebih mudah melalui masa transisi menjadi kelurga yang harmonis 

jika dibandingkan dengan orang tua tiri yang tidak melakukan 
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komunikasi terbuka, terutama dalam hal peran, hubungan, dan 

pengembangan dalam keluarga (Braithwaite et al.,2001; Golish, 2003 

dalam Portrie, 2005). Pengaruh komunikasi ini terlihat jelas pada 

kedekatan yang terjadi antara P2 dan anak tirinya.Horkey (2002) juga 

merekomendasikan komunikasi terbuka sebagai komponen yang dapat 

membuat anggota tiri bisa dibanggakan.Komunikasi yang berjalan 

dengan baik membrikan rasa percaya anak kepada ibu tiri sehingga 

kedekatan dapat terjalin dengan baik. 

 

Pola Asuh yang Diterapkan Ibu Tiri 

P1 memperlakukan anak tirinya dengan keras. Hukuman verbal 

dan fisik seperti mencubit, menarik, menampar, serta menyiram air 

tergambar dalam kenyataan disaat anak tidak patuh,terlebih saat 

kesabaran ibu yang habis ketika mengurus anak tiri. P1 juga tidak 

memberikan kesempatan kepada anak tiri untuk mengutarakan 

keinginan membuat anak sulit berinteraksi dengan sekitar. Hal ini 

menyebabkan anak menjadi ketakutan dan gampang menangis. Ketika 

si anak menangis, P1 hanya mendiamkan saja bahkan terkadang 

menambah hukuman yang diberikan. 

Hukuman keras yang dilakukan oleh P1 mengarah kepada 

tindakan kekerasan pada anak (violence against chiidren), yang 

diartikan sebagai pola atau kebiasaan yang dilakukan untuk 

menunjukan kekuasaan dan mengambil / menjaga kontrol atas 

seseorang, dalam hal ini anak tiri (Anonim, 2009). Tindakan kekerasan 

kepada anak dalam rumah tangga sering kali tidak diketahui oleh orang 

di luar keluarga tersebut. Walaupun tindakan kekerasan ini diketahui 
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orang lain, pada umumnya akan dianggap wajar jika anak yang 

bersangkutan dianggap nakal dan melewati batasan yang ada. 

Anak yang mengalami tindakan kekerasan di rumah akan 

mengalami penyimpangan dalam bersikap (Anonim, 2009). Anak 

menunjukkan agresi, depresi, kemarahan, kecemasan atau kombinasi 

dari masalah sikap ini. Di sekolah, anak akan kesulitan dengan struktur 

yang diterapkan, performa yang jelek, sering bolos, serta hubungan 

yang tidak baik dengan teman sejawat. Anak tiri P1 menunjukan tanda 

– tanda ini, ia cenderung pendiam disekolah dan dalam pergaulan di 

sekitar rumahnya ia seringkali berkelahi dengan temannya 

memperebutkan mainan. 

Orang tua yang hangat dan responsif memberikan rasa aman 

bagi anak untuk bergantung (Chase-Lansdale, 2002). Hal ini dapat 

menjadi pondasi bagi anak untuk berekplorasi di lingkungan sekitar 

serta dapat memberikan kepercayaan diri dan berdampak positif bagi 

hubungan dengan keluarga dan teman.  

Batasan yang jelas dengan cara menasehati apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan menjadi pilihan P2 dalam mengasuh anak tiri. 

Anak diajarkan bagaimana bersikap pada orang lain baik itu dalam 

keluarga ataupun pada orang lain. Dalam prakteknya, P2 tidak 

menggunakan kekerasan dalam mendidik anak namun dengan sabar 

dan telaten berusaha mengarahkan anak. Walau demikian, ia tetap 

memberikan konsekuensi pada anak ketika anak tidak menaati aturan.

 Dalam berteman, P1 dan P2 sama – sama memberikan 

kebebasan pada anak tirinya dan keduanya juga memasukan anaknya 

ke TPA (pengajian), namun P2 tetap memperhatikan dengan siapa 

anaknya bergaul. Hal ini ia lakukan karena menurutnya anak tirinya 
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masih belum mengerti apa-apa. Pola penjagaan yang diterapkan P1 

masih memberikan adanya kesempatan anak terpapar langsung 

pengaruh bebas dari luar tanpa adanya penyaringan. Hal ini 

menyebabkan anak tirinya berpotensi terkena pengaruh negatif yang 

lebih besar dari pada anak tiri P2 yang tetap memperhatikan dengan 

siapa anak tirinya bergaul. Pola ini juga memperbesar kemungkinan 

anak tiri P1 akan memiliki perilaku menyimpang dari apa yang 

diharapkan oleh orang tua pada umumnya. 

Orang tua memiliki peran sebagai penjaga bagi dunia 

anaknya.Orang tua berperan dalam memilih tempat tinggal dimana 

keluarganya akan hidup dan bersosialisasi. Seiring bertambahnya usia 

anak, orang tua juga mengambil peran sebagai penyaring dengan siapa 

anaknya berteman, apakah anaknya akan mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler atau kegiatan setelah sekolah lainnya (Chase-Lansdale, 

2002). 

Tindakan penjagaan ini juga berkaitan denga fungsi kontrol 

yang dijalankan oleh orang tua. Orang tua yang melacak kegiatan 

anaknya berpotensi mengurangi kemungkinan si anak mengikuti jalan 

yang menyimpang. Secara keseluruhan, orang tua yang menghabiskan 

waktu dengan anak dan tertarik akan hidup anaknya berpotensi untuk 

mencegah masalah dimasa depan yang menyangkut pendidikan, teman 

sejawat, dan kemungkinan perilaku menyimpang pada anak (Fisher et 

al, 2003 dalam Portrie, 2005) 

Perceraian  menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan 

keluarga, terutama bagi anak. Anak yang masih berhubungan dengan 

kedua orang tua kandung (bukan hanya salah satu) setelah pernikahan 

akan terjebak dalam dua tradisi yang berbeda didua rumah yang 



12 
 

berbeda, sementara anak yang hidup dengan orang tua tiri 

kemungkinan akan mengalami perubahan tradisi dikarenakan 

perbedaan aturan dari orang tua tiri dengan orang tua kandung 

sebelumnya (Spagnola, 2007). 

P1 dan P2 sama – sama mengajarkan apa yang menjadi rutinitas 

harian yang harus dilakukan setiap harinya mulai dari bangun pagi, 

bersekolah, hingga nantinya anak tirinya kembali tidur. Hal yang 

menjadi pembeda adalah cara menyampaikan tradisi rutin tersebut. P1 

memilih cara yang kasar dalam menyampaikan. Ia memilih untuk 

bertindak kasar ketika anak tidak melakukan seperti seharusnya, misal 

jika anak terlambat bangun ia akan membangunkan dengan memukul 

atau menyiramkan air pada tubuh si anak. Ia melakukan hal tersebut 

karena beranggapan bahwa anaknya tidak mau menurut dan bandel. 

P2 melakuan pengajaran tentang rutinitas harian pada anaknya 

dengan cara yang bertolak belakang. Ia menyadari bahwa anaknya yang 

masih dalam usia balita terkadang masih sulit untuk melakukan 

beberapa hal sendirian. P2 dengan telaten mengurus anaknya dan 

dengan pengertian juga membantu anaknya jika masih belum mampu 

melakukan tugas hariannya sendiri, misal menyiapkan dan mengenakan 

baju seragam, menyiapkan buku pelajaran dan tas yang akan 

dipergunakan untuk bersekolah. Adanya kesepakatan antara ibu dan 

anak tiri dalam melakukan kegiatan harian ini membantu ibu tiri dalam 

memahami anak tirinya. Kubicek (2002) dalam Spagnola (2007) 

menyatakan belajar memahami anak merupakan investasi emosi dan 

pondasi bagi hubungan antar orang tua dan anak, sehingga hal ini dapat 

mempererat hubungan antara anak tiri dan orang tua tiri. 
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Orang tua juga memberikan pengaruh tentang tradis yang 

menjadi rutinitas harian. Dalam hal ini, orang tua berperan dalam 

menanamkan dan menjaga tradisi yang ada dalam keluarga, tradisi 

religius, dan budaya. Ketika orang tua memberikan pemahaman tentang 

budaya yang ada dalam keluarga dan identitas etnis, hal ini akan 

berpengaruh juga terhadap kemampuan kognitif dan sosial anak 

(Chase-Lansdale, 2002 dan Spagnola, 2007). 

Pola asuh yang diterapkan oleh kedua partisipan sangat jauh 

berbeda dengan pengasuhan yang mereka terima pada waktu masih 

kanak – kanak. Partisipan pertama diasuh dengan penuh kasih sayang 

dari orang tuanya, sementara partisipan kedua diasuh dengan 

pengasuhan yang tegas. Berdasarkan hasil wawancara, alasan keduanya 

sama untuk menggunakan cara pengasuhan yang berbeda dari masa 

kecilnya yaitu karena mereka merasa bahwa anak tiri bukan darah 

dagingnya. 

Latar belakang pendidikan orang tua merupakan salah satu 

faktor yang menentukan pemilihan pola asuh yang diterapkan. Hal ini 

sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, pemahaman dan kesadaran 

mereka untuk dapat memperhatikan secara benar dan menyeluruh 

mengenai cara serta ketentuan atau pedoman dalam menerapkan 

metode hadiah dan hukuman pada anak usia dini untuk meningkatkan 

disiplin di lingkungan keluarga (Siti Syariffah, 2013). Megawangi 

(1991), Zeitlin, et al (1992), mengungkapkan bahwa pendapatan 

maupun pendidikan orang tua berperan sebagai pendorong dalam 

membentuk perilaku orang tua dalam mengasuh anak dan 

pengasuhanlah yang paling berperan dalam membentuk perilaku anak. 

Hal ini dikarenakan pendapatan keluarga akan menentukan tingkat 
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kesejahteraan keluarga tersebut, semakin tinggi pengahsilan keluarga 

maka semakin sejahtera suatu keluarga dan semakin sedikit pula 

masalah yang muncul dikarenakannya.  Pendidikan orang tua berperan 

dalam bagaimana orang tua melihat dan mengatasi masalah, dimana 

semakin tinggi pendidikan orang tua semakin bijak ia dalam 

mengambil keputusan dalam pengasuhan anak. 

Dalam kasus ini, terlihat bagaimana perbedaan antara pola asuh 

yang diterapkan oleh P1 yang tamatan SMP dan P2 yang lulusan SMA, 

dimana P1 menerapkan aturan dengan hukuman yang keras jika 

dilanggar sementara P2 yang menetapkan batasan yang jelas apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. Kontrol dan disiplin dari orang tua 

diperlukan dalam proses perkembangan anak. Dalam prosesnya, perlu 

juga dilakukan pertimbangan yang melibatkan unsur usia tahapan 

perkembangan anak dalam memutuskan cara mendisiplinkan anak. 

Anak yang berada dalam usia dini perlu dibuatkan aturan yang 

terstruktur demi menjaga keselamatan anak (Graham, 2004).  

 

Peran Ibu Tiri Terkait denga Fungsi Kognitif Anak 

Harjaningrum, Inayati Wicaksono, dan Demi (2007) 

mengungkapkan bahwa orang tua bertanggung jawab dan memegang 

peranan penting terhadap proses pembelajaran dan tumbuh kembang si 

anak. Stimulasi kognitif yang diberikan oleh orang tua pada anak 

berperan penting dalam perkembangan kognitif anak (Chase-Lansdale, 

2002). 

P1 selalu memaksakan anak tirinya untuk mengerjakan tugas 

dengan memarahi dan tak jarang pula membiarkan anak tirinya tidak 
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mengerjakan tugas apa bila ia telah kehabisan kesabarannya. Tidakan 

ini termasuk kategori stimulasi negatif bagi perkembangan anak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tucker-Drob 

and Harden (2011), stimulasi yang dilakukan pada anak usia dini akan 

terlihat dampaknya pada saat anak masuk ke tahap perkembangan 

selanjutnya. Stimulasi negatif yang diberikan oleh P1 berdampak 

negatif pula bagi anak tirinya terutama di sekolah. Anak tiri P1 

cenderung pendiam di sekolahnya yang dimungkinkan oleh rasa takut 

kejadian yang ia alami di rumah, ketika ia tidak dapat mengerjakan 

tugasnya, akan dialami disekolah. 

P2 selalu menyempatkan waktu untuk menemani anak tirinya 

ketika mengerjakan tugas sekolah.Dukungan pun diberikan bagi 

anaknya ketika si anak melakukan hobinya, yaitu bernyanyi, dan 

kegiatan positif lainnya.Dukungan yang diberikan ini dapat 

meningkatkan fungsi kognitif anak sehingga anak memperoleh nilai 

yang bagus di sekolah. 

Semakin sering stimulus diberikan fungsi kognitif anak anak 

akan meningkat, terutama pada anak pada usia sekolah tingkat dasar 

dan menengah. Hal ini dapat dilakukan lewat mengajari atau dengan 

memberikan anak mainan yang dapat memberikan stimulasi bagi fungsi 

kognitif anak. Diperlukan kesabaran dan kebijakan orang tua untuk 

dapat memberikan pertimbangan terbaik dalam pengambilan 

keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan dan proses tumbuh 

kembang si anak. 
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Dampak Pola Asuh yang Dilakukan Ibu Tiri 

Orang tua, baik secara sadar atau tidak, menjadi penutan bagi 

anak dalam bersikap (Lansdale, 2002).Anak mempelajari apa yang 

dilakukan oleh orang tua dalam bereaksi terhadap berbagai situasi. Hal 

yang anak lihat tersebut, entah itu positif atau negatif, akan menjadi 

contoh bagaimana ia akan bersikap bila dikemudian hari mereka 

menjumpai kondisi serupa. 

Tindakan mendidik keras dan hukuman fisik yang dilakukan 

oleh P1 terbawa dalam sikap anak tirinya dalam pergaulannya sehari – 

hari. Bukan hanya melihat, namun juga merasakan hukuman yang keras 

serta perkataan yang pedas, menjadikan anak tirinya melakukan hal 

yang sama ketika bermain bersama teman sebayanya. Ketika apa yang 

diinginkan tidak diberikan oleh temannya, sering kali terjadi 

perkelahian untuk memperoleh apa yang diinginkan tersebut. Hal ini 

sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Bandura, Ross, & Ross 

(1961); Campbell, Shaw, & Gilliom, (2000) (dalam van Aken, 2007), 

dimana anak yang mengalami hukuman verbal dan hukuman fisik yang 

keras terkena dampak model perilaku agresif dan susah diatur.  

Penanaman nilai serta norma yang berlaku dilakukan oleh P2 

melalui saran serta nasehat. Komunikasi yang baik terjadi antara P2 

dengan anak tirinya, memudahkannya untuk mengajarkan bagaimana 

bersikap terhadap orang – orang disekitar. Sikap P2 yang tidak pernah 

berlaku kasar pada anak tirinya membuat anak mau menurut dan 

mendengarkan perkataannya. 
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Peran dan Keterlibatan Anggota Keluarga Lain 

Berdasarkan penuturan kedua partisipan, suami keduanya 

sangat jarang terlibat dalam hal mengasuh anak.Selain adanya 

anggapan pada kedua keluarga bahwa mengasuh anak adalah tugas dan 

tanggung jawab seorang ibu, suami keduanya sangat sibuk bekerja 

sehingga hanya dapat membantu mengasuh anak jika sedang senggang 

(diman hal tersebut jarang terjadi) atau sedang libur bekerja. 

Sementara itu, keterlibatan mertua dalam hal mengasuh anak 

tidak dirasa perlu oleh P1 dikarenakan menurut pemikirannya 

mengasuh anak merupakan urusan keluarganya (suami, istri, dan anak) 

tanpa perlu adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk sanak 

saudara maupun orang tuanya atau pun suami. P2 masih 

mempertimbangkan saran dari mertuanya. Hal ini dilakukan karena ia 

merasa segan kepada mertuanya, apa lagi ketika sedang bertamu di 

rumah mertua dan ia tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan 

anak sementara menurut mertuanya apa yang menjadi keinginan anak 

haruslah dituruti. Pada akhirnya ia memilih mengalah dan mengabulkan 

keinginan anak. 

Suami dan mertua dapat menjadi teman bagi ibu tiri dalam 

membangun kedekatan dengan anak tiri.Hal ini dapat terjadi karena 

mereka telah terlebih dahulu mengenal anak tersebut sehingga dapat 

memberikan saran dan masukan yang berguna bagi ibu tiri sehingga ibu 

dan anak tiri dapat lebih dekat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hubungan dalam kehidupan sehari – hari antar partisipan 

dengan anak tiri masing – masing berbeda satu sama lain. Partisipan 

pertama memiliki hubungan yang renggang dengan anak tirinya, 

sementara partisipan kedua memiliki hubungan yang sangat dekat 

dengan anaknya bahkan sudah menganggap anak tiri sebagai anak 

kandung sendiri 

Pola asuh yang dilakukan partisipan pertama yaitu pola asuh 

dengan kekerasan dimana anak dihukum secara verbal dan fisik disaat 

anak tidak patuh, terebih saat kesabaran partisipan habis.Tindakan ini 

mejurus kearah tindak kekerasan terhadap anak.Partisipan kedua lebih 

memilih pendekatan melalui komunikasi untuk mengasuh anak 

tirinya.Ia dengan sabar dan telaten mengurusi anak tirinya, bahkan 

tidak segan – segan turun tangan membantu dan anak tirinya jika anak 

mengalami kesulitan. 

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kedua ibu tiri 

menggunakan pola asuh yang berbeda dari yang mereka terima sewaktu 

kanak – kanak.Hal ini dilakukan karena mereka merasa anak tirinya 

bukan darah dagingnya sendiri. 

Kedua partisipan sama – sama peduli dengan pendidikan 

anaknya, hanya saja bentuk stimulasi yang diberikan berbeda. 

Partisipan pertama bertindak kasar dengan memarahi bahkan memukul 

anak tirinya ketika tidak mengerjakan tugas sekolahnya tanpa mau 

mendengar alasan si anak.Ia juga tidak menemani, membimbing, 

bahkan membantu anak mengerjakan tugas tersebut. Stimulasi positif 

yang diberikan partisipan kedua berupa menemani anak tirinya ketika 
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mengerjakan tugas sekolah dan mendukung hobi yang dimiliki 

membuat anak lebih percaya diri dan memungkinkan anak memperoleh 

nilai bagus disekolah. 

Pola asuh yang dilakukan oleh partisipan pertama menghasilkan 

dampak buruk bagi anak tirinya. Anak tirinya melakukan tindakan 

kekerasan pula pada teman – temannya ketika tidak memperoleh apa 

yang diinginkan. Anak akhirnya terkena model perilaku agresif dan 

susah diatur. Sebaliknya, komunikasi yang baik terjadi antara partisipan 

kedua dengan anak tirinya, memudahkannya untuk mengajarkan 

bagaimana bersikap terhadap orang – orang disekitar.Sikap yang tidak 

pernah berlaku kasar pada anak tirinya membuat anak mau menurut 

dan mendengarkan perkataannya. 

Anggota keluarga lain tidak begitu terlibat dalam pengasuhan 

anak, terutama dalam keluarga partisipan pertama karena menurutnya 

pengasuhan anak merupakan tanggung jawab dirinya dan pihak lain 

selain suami tidak boleh ikut campur, bahkan mertuanya sekali pun. 

Hal yang sebaliknya terjadi pada partisipan kedua dimana ia masih 

mempertimbangkan masukan dari mertua. Tindakan ini merupakan 

salah satu faktor yang mendekatkan ia dengan anak tirinya. 
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Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pola asuh yang 

diterapkan, baik oleh P1 dan P2, sangat berbeda dengan apa yang 

mereka alami sewaktu mereka massih kanak – kanak dimana P1 diasuh 

dengan penuh kasih sayang, sementara P2 diasuh dengan keras dan 

tegas. Keduanya memberikan alasan yang serupa mengapa mereka 

mengasuh anak tirinya  berbeda dengan apa yang mereka terima ketika 

masih kecil yaitu karena anak tersebut bukan darah dagingnya. Alasan 

tersebut yang membuat P1 tidak segan – segan untuk berlaku keras 

terhadap anak tirinya, dan alasan tersebut juga yang menyebabkan P2 

tidak berani berlaku kasar terhadap anak tirinya. Hal ini menarik untuk 

diperhatikan karena dengan alasan yang sama mengahsilkan pola 

pengasuhan yang berbeda antara kedua ibu tiri. Oleh karena itu, untuk 

penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk meneliti lebih dalam 

apa saja yang mempengaruhi keputusan ibu tiri dalam mengambil 

keputusan mengenai cara mengasuh anak tiri dikaitkan dengan pola 

asuh yang ibu tiri terima pada masa anak – anak serta dengan status 

anak tiri tersebut. 

Penelitian ini membatasi subjek yang terlibat dengan kriteria 

ibu tiri yang memiliki anak tiri dengan usia kurang dari 5 tahun. Pada 

usia ini, anak baru saja memasuki masa mengenal dunia sehingga orang 

tua dituntut untuk memperkenalkan lingkungan sekitar dan kebiasaan – 

kebiasaan rutin yang dijalankan keluarga. Hal ini bisa jadi sangat 

merepotkan terutama bagi seorang ibu tiri yang tanpa pengalaman 

mengasuh anak sebelumnya (belum pernah menikah) sehingga 

menyebabkan ibu menjadi mudah marah ketika anak tidak mengikuti 
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kemauannya.Penelitian selanjutnya dapat difokuskan kepada pola asuh 

yang diterapkan oleh ibu tiri terhadap anak tiri, yang ketika menikahi 

ayahnya, telah berusia lebih dari 5 tahun. Selain karena telah memasuki 

tahap perkembangan yang selanjutnya (dibanding dengan anak usia 

dibawah 5 tahun), kita juga dapat melihat apakah ada perbedaan efek 

dari pola asuh yang dilakukan ibu terhadap anak dari kedua kelompok 

usia. 

2.  Bagi Ibu Tiri 

Melalui penelitian ini hendak memberikan saran agar ibu tiri 

dapat bertanggung jawab dengan apa yang dijalani sebagai seorang ibu. 

Keterbukaan dari awal memutuskan menikah dengan seorang duda 

memberikan pemikiran jangka panjang dalam segi penerimaan status 

dan anak tiri bila dari awal pengalaman serta emosional pengasuhan 

kurang. Sebelum memutuskan untuk menikah sebaiknya untuk 

mengenal lebih jauh anak tiri dengan cara membangun kenyamanan 

kedekatan seperti ibu kandungnya sendiri. Jika anak telah merasakan 

kenyamanan dan dekat dengan orangtuanya khususnya ibu tiri 

menjadikan adanya keterbukaan responsif dan sensitif dimana orangtua 

diyakini sebagai petunjuk pengolah yang kompeten atas berbagai 

informasi sosial yang datang dari anak menjadikan kelengkatan 

tersendiri dalam ibu dan anak. 

Dalam pengasuhan yang dilakukan ibu tiri harus dapat 

menafsirkan petunjuk yang baik merespon dengan efektif dan tepat 

kepada anaknya. Selain itu, ibu tiri  tetap menerima dan tidak akan 

terus-terusan marah, memusuhi, atau benci kepada anak walaupun 

sikap responsif dan sensitif mereka kerap diuji dengan perilaku sang 

anak yang negatif. Secara ringkas, disimpulkan bahwa orang tua yang 
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kompeten adalah pemecah masalah antarpribadi yang baik, dalam 

konteks hubungan orang tua-anak. 
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