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INTISARI 
 

 Nilai anak merupakan cara orangtua memandang anak sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan orangtua. Terdapat tiga tipe nilai anak yaitu nilai anak 
psikologis, nilai anak ekonomis, dan nilai anak sosial. Nilai anak yang dimiliki 
orang tua sangat bervariasi. Banyak faktor yang memengaruhi nilai anak seperti 
kualitas perkawinan, pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, dan lainnya. 
Perubahan struktur keluarga menjadi keluarga single mother dapat disebabkan 
karena perceraian ataupun kematian suami. Perubahan ini juga tentunya diikuti 
oleh perubahan peran ibu, perubahan pekerjaan dan pendapatan, dan perubahan-
perubahan lainnya yang dapat memengaruhi nilai anak yang dimiliki oleh single 
mother. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan nilai anak yang 
dimiliki  oleh single mother, baik karena cerai mati maupun cerai hidup. 
Pengambilan data dilakukan melalui pemberian kuisioner secara snowball kepada 
25 orang single mother. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah single mother (dewasa awal-dewasa 
madya) dengan anak usia school age hingga emerging adulthood. Berdasarkan 
penelitian ini diketahui bahwa nilai anak yang paling banyak dimiliki oleh single 
mother (cerai mati) adalah nilai anak psikologis-sosial (50%) dan nilai anak 
psikologis (25%). Nilai anak yang paling banyak dimiliki oleh single mother 
(cerai hidup) adalah nilai anak psikologis (53.8%) dan nilai anak psikologis-sosial 
(23.1%). 
 Nilai anak psikologis terlihat arti anak sebagai sumber kebahagiaan dan 
segala-galanya bagi ibu. Nilai anak psikologis-sosial memandang anak sebagai 
penerus generasi, dan juga sebagai kebahagiaan dalam diri ibu. Nilai anak 
psikologis-ekonomi-sosial memandang anak sebagai kebanggaan dalam hidup, 
penerus generasi, dan juga sebagai sumber kebahagiaan ibu. Nilai anak sosial 
memandang anak sebagai penerus keturunan dan kebanggaan hidup. Nilai anak 
psikologis-ekonomis memandang anak sebagai sumber kebahagiaan, dan juga 
sebagai bantuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. 
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