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INTISARI 

 
Nilai anak adalah pandangan yang diberikan untuk anak dari orang tua 

yang mengacu pada kebutuhan orang tua untuk memiliki anak-anak. Kagitcibasi 
(dalam Sam, 2001), merangkum nilai anak menjadi tiga tipe yaitu nilai ekonomis 
yang berkaitan dengan kentungan materi dan rasa aman yang diberikan anak baik 
ketika anak masih muda maupun ketika anak dewasa, nilai psikologis yang 
berkaitan dengan kepuasan seperti kebahagiaan, kebanggaan, kasih sayang dan 
kebersamaan yang diberikan anak pada orang tua, dan nilai sosial yang mengacu 
pada pada penerimaan sosial yang didapatkan oleh pasangan yang menikah ketika 
memiliki anak. Nilai anak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 
jumlah anak yang dimiliki orang tua. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin 
melihat bagaimana gambaran nilai anak pada orang tua yang memiliki anak 
tunggal.   

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan subjek 
sebanyak 56 orang. Subjek penelitian adalah ibu yang berusia 18-40 tahun, 
memiliki anak tunggal yang sedang berada pada usia sekolah dasar, dan bertempat 
tinggal di kota Surabaya. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik 
snowball.metode analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi, 
crosstabulation, dan analisis butir. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat variasi tipe nilai anak yang 
ditemukan pada orang tu dalam memandang anak tunggal yang dimiliki yaitu tipe 
nilai sosial-psikologis, tipe nilai psikologis, tipe nilai ekonomis-sosial-psikologis, 
dan tipe nilai ekonomis-psikologis.Orang tua yang memiliki tipe nilai anak sosial-
psikologis memandang bahwa orang tua memberikan pendidikan terbaik untuk 
anak tunggal karena hal tersebut telah menjadi kebutuhaan bagi anak yang harus 
dipenuhi, namun di sisi lain dengan memberikan pendidikan terbaik, anak 
diharapkan dapat menjadi penerus keluarga yang baik. Selanjutnya tipe nilai anak 
psikologis, yaitu orang tua memandang anak tunggal merupakan anugerah Tuhan 
yang tidak ternilai dengan apapun, sehingga anak tunggal menjadi tempat orang 
tua untuk mencurahkan kasih dan sayang. Tipe nilai selanjutnya adalah tipe nilai 
ekonomis-sosial-psikologis yang memandang bahwa anak merupakan nugerah 
Tuhan yang harus dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya, agar dapat 
menunjukkan martabat orang tua di masyarakat serta dapat meneruskan usaha 
keluarga dan merawat orang tua di masa depan. Tipe nilai terakhir yaitu tipe nilai 
ekonomis-psikologis yaitu orang tua memandang anak merupakan anugerah 
Tuhan yang harus dirawat dan diberi pendidikan yang terbaik sehingga dapat 
membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan merawat orang tua di masa depan. 
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