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ABSTRAK 

Nama : Clarisa Inda Oktaviana 

NIM : 14030114120023 

Judul : Pola Komunikasi Pengasuhan Ibu Single Parent  

 

Keluarga merupakan kelompok primer dalam masyarakat yang memiliki 

dan menjalankan fungsi penting bagi perkembangan anak. Fungsi keluarga 

yang berjalan dengan baik akan membentuk konsep diri yang baik dalam 

diri anak. Tetapi proses ini akan mengalami perbedaan ketika keluarga 

mengalami perceraian. Perceraian memberi dampak yang signifikan kepada 

anak baik itu dari sikap dan perilakuan, bahkan memunculkan stigma 

dalam masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola komunikasi pengasuhan yang 

dilakukan oleh ibu single parent terhadap anak setelah terjadinya 

perceraian. Penelitian ini akan dikaji menggunakan metode kualitatif 

dengan analisis fenomenologi. Adapun teori serta konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni, Teori Peran (Role Theory), Teori Belajar Sosial 

(Social Learning Theory), Teori Atribusi dan Konsistensi Sikap (Attitude 

Consistency and Attribution Theory), serta Konsep Komunikasi Interpersonal. 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa kualitas hubungan yang tercipta 

antara ibu single parent dan anak menjadi faktor terpenting dari 

terbentuknya konsep diri anak. Adanya hubungan yang baik ini membuat 

anak lebih mudah beradaptasi pada keadaan baru setelah terjadinya 

perceraian ini. Pada penelitian ini juga ditemukan meskipun intensitas 

pertemuan dan komunikasi secara langsung yang terjadi antara anak dan 

ibu single parent cenderung sedikit, namun hubungan di antaranya tetap 

saling terjaga karena adanya sikap terbuka dan percaya serta pandangan 

positif terhadap masing – masing di antaranya. Sehingga dengan terjaganya 

hubungan yang baik ini, konsep diri anak dapat terbentuk ke arah yang 

positif. Selain itu, peran ganda yang dijalani ibu sebagai orangtua dan juga 

bekerja menciptakan konsep diri yang mandiri dalam diri anak. Serta proses 

komunikasi pengasuhan yang dilakukan ibu single parent dalam memberi 

kebebasan dan tanggungjawab kepada anak secara tidak langsung membuat 

anak membentuk sikap futuristic dan self criticsm sebagai konsep dirinya. 

 

Kata kunci : komunikasi antar pribadi, komunikasi keluarga, pola 

komunikasi orangtua, ibu single parent. 
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ABSTRACT 

Name : Clarisa Inda Oktaviana 

NIM : 14030114120023 

Title : Parenting Communication Patterns of Single Mother 

 

Family is the primary group in the society that has and performs a very 

important function for children development. A well-functioning family 

function will form a good self-concept in children. But this process will be 

different when families experience divorce. Divorce has a significant impact 

to children from attitude, behavior, and even build a stigma in society. 

This study aims to understand the parenting communication patterns 

undertaken by single mothers to her children after the occurrence of divorce. 

This research will be studied using qualitative method with phenomenology 

analysis. Theories and concepts used in this research are Role Theory, Social 

Learning Theory, Attribute Consistency and Attribution Theory, and 

Concept of Interpersonal Communication. 

In this study found that the quality of relationships created between single 

mother and children becomes the most important factor of the formation of 

children self-concept. The existence of this good relationship makes it easier 

for children to adapt to new circumstances after the occurrence of this 

divorce. This study also found that although the intensity of meetings and 

direct communication between single mother and children tended to be 

small, the relationship between them remained awake due to openness and 

trust and positive outlook for each of them. So with the maintenance of this 

good relationship, the child's self-concept can be formed in a positive 

direction. In addition, the dual role that mother has as a parent and also 

work, creates an independent self-concept in children, and the process of 

parenting communication done by single mother in giving freedom and 

responsibility to the child indirectly make the child to form a futuristic 

attitude and self-criticism as his self-concept. 

 

Keywords : interpersonal communication, family communication, parenting 

communication patterns, single mother. 
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implikasi dari keseluruhan penelitian. 
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