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Seorang Single parent harus dapat membagi waktu dan dapat berperan ganda dalam 
menjalani tugasnya sebagai Ibu dan juga nenjalankan fungsi-fungsi keluarga yang 
lainnya.Namun pada kenyataan yang penulis lihat single parent tidak bisa membagi waktu 
dengan anaknya, single parent sibuk dengan pekerjaannya sehingga single parent tidak bisa 
memperhatikan anaknya dan waktu anak lebih banyak bersama Nenek/Kakek.oleh sebab itu 
peneliti sangat tertarik untuk melihat bagaimana perilaku anak dalam asuhan Nenek/Kakek. 
Maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana perilaku anak single parent dan 
faktor apa yang mempengaruhi perilaku anak dalam asuhan Nenek/Kakek? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku anak single parent dan faktor apa yang 
mempengaruhi perilaku anak dalam asuhan Nenek/Kakek. 

Teori yang digunakan untuk menjelaskan data hasil penelitian ini adalah teori tindakan 
sosial dari Max Weber. Asumsi dasar teori Weber adalah tindakan sosial merupakan tindakan 
individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan 
oleh individu kepada orang lain. Selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep tentang pola 
asuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus 
intrinsik.Informan penelitian ini berjumlah 41 orang.Teknik pemilihan informan dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasipartisipasi pasif, wawancara mendalam, peneliti melakukan triangulasi data. Analisis 
dalam penelitian ini menggunakan model interakif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan 
Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga perilaku anak single parent dalam asuhan 
Nenek/Kakek, antara lain 1) Perilaku anak sebelum Ibu bekerja 2) Perilaku anak ketika Ibu 
bekerja, 3) Perilaku anak setelah Ibu bekerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku 
anak adalah 1) kurangnya perhatian dari Ibu, 2) pola asuh Nenek/Kakek yang memanjakan 3) 
keadaan ekonomi, 4) pengaruh teman 5) rasa aman dan nyaman dengan Nenek/Kakek dan yang 
terakhir 6) pengaruh media masa seperti TV. 

 

 


