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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Jumlah keluarga dengan orang tua tunggal semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Hal ini tentunya ikut mempengaruhi jumlah anak yang menjadi produk orang 

tua tunggal ikut meningkat pula. Fenomena orang tua tunggal bukan hanya terjadi di 

Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Bahkan 

banyak di negara maju dan industri, single parent merupakan gejala yang biasa 

(Pranandari,2008). Hal ini karena adanya perubahan nilai-nilai secara drastis dalam 

masyarakat selama beberapa tahun terakhir ini. Pada berbagai kasus di indonesia, 

bentuk keluarga dengan orang tua tunggal yang sering di jumpai adalah karena 

adanya perceraian dan kematian pasangan. 

 Menurut Djiwandono (2005) Pengalaman perceraian ini merupakan stressor 

bagi seluruh anggota keluarga, dimana perpisahan dan perceraian menggambarkan 

situasi konflik dalam keluarga. Perceraian yang terjadi antara pasangan suami-istri 

tentunya akan menimbulkan perubahan dalam ritme kehidupan sehari-hari, hubungan 

orang tua dan anak, dan kesejahteraan psikologis maupun kesejahteraan secara 

finansial.  

Siapapun yang pernah bercerai pasti merasakan kerentanan emosional yang 

tinggi. Terutama bagi pihak yang merasa ditinggalkan oleh pasangannya. Perasaan 

tidak dibutuhkan, marah, bingung, merasa gagal, turunnya harga diri, tersingkirkan, 

bahkan penyesalan dan benci pada diri sendiri, semua akan muncul campur aduk. 

Hasil penelitian Hetherington (2002) menyatakan bahwa pada peristiwa perceraian 

ini, pihak ibulah yang paling pahit merasakan akibat dari perceraian itu. Apalagi 

dalam perceraian itu terdapat anak-anak yang dihasilkan selama pernikahan. Kondisi 

ini akan memunculkan masalah baru terkait dengan pengasuhan anak. Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian Hetherington ( Santrock, 2002) yang menyebutkan 

bahwa selama tahun pertama setelah perceraian, kualitas pengasuhan yang dialami 

anak-anak seringkali jelek; orang tua nampaknya sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan 

dan penyesuaian-penyesuaiannya sendiri, mengalami kemarahan, depresi, 
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kebingungan dan instabilitas emosional. Hal ini yang mempengaruhi kemampuan 

mereka untuk secara sensitif merespon kebutuhan-kebutuhan anak. 

Selain perceraian  penyebab seseorang menjadi orang tua tunggal dikarenakan 

kematian pasangan hidupnya. Zisook (dalam santrock, 2002) menyebutkan bahwa 

peristiwa kematian pasangan hidup merupakan peristiwa yang dapat mengganggu 

kehidupan emosional, mengubah hubungan individu dengan lingkungan sosialnya 

dan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan setelah 

ditinggal pasangan. Ketika pasangan meninggal, pasangan yang ditinggalkan tidak 

hanya kehilangan dukungan emosional suami, namun harus menemukan cara untuk 

memenuhi semua tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini dikarenakan 

orang tua tunggal memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu sekaligus  ayah  dalam 

mengasuh anaknya. 

Tugas pengasuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak, karena suatu sebab, misalnya kematian salah 

satu orang tua, perceraian atau perpisahan, terpaksa  tugas pengasuhan ini hanya  

dapat dijalankan oleh satu orang tua saja. Situasi seperti ini memunculkan apa yang  

oleh Sager dinamakan sebagai orang tua tunggal (single parent). Karena kematian 

suami atau perceraian itu, ibu memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap 

kehidupan keluarga. Oleh karena itu ia sebagai single parent harus menjalankan 

semua tugas yang dulu ia lakukan bersama dengan suaminya, seperti mengurus 

rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan seperti ini menyebabkan 

orangtua tunggal wanita dikenai banyak tuntutan dalam kehidupan sehari-hari.  

Hal seperti ini yang dinyatakan oleh Perlmutter dan Hall (dalam Pranandari, 

2008) bahwa menjadi orang tua tunggal berarti mengalami perubahan dimana 

perubahan ini dapat menimbulkan masalah, sebab seseorang yang dulunya hanya 

berperan hanya sebagai ibu atau ayah saja, saat ini harus berperan ganda. Melakukan 

berbagai tugas yang semula dilakukan bersama dengan pasangan akan membuat 

orangtua tunggal wanita melaksanakan tugas ganda. 

Sebagai suatu tahapan  kehidupan baru yang “ tidak lazim”, orangtua tunggal 

wanita tentunya akan menghadapi banyak persoalan baik dari segi ekonomi, 

sosial,dan psikologis. Hal ini seperti yang dinyatakan Mahmudah (dalam Pranandari, 

2008) bahwa dari segi sosial persoalan yang muncul biasanya berkaitan dengan 
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anggapan umum yang masih menganggap negatif kehidupan orangtua tunggal 

wanita. Beratnya tekanan sosial (social stressor) yang dirasakan individu yang 

bercerai atau di tinggal mati pasangannya akan membawa dampak yang tidak baik 

bagi ketenangan batin, pikiran, perasaan ataupun perilakunya dalam menjalani 

kehidupannya. 

Dari segi ekonomi persoalan yang muncul biasanya berkaitan dengan 

bagaimana menopang kehidupan ekonomi keluarga, karena kebanyakan wanita 

indonesia masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada suami.  

Dari segi psikologis, persoalan yang muncul biasanya berkaitan dengan 

bagaimana menciptakan figur pengganti dari pasangannya. Dalam satu penelitian 

Hetherington, 6 dari 48 pasangan yang bercerai terus melakukan hubungan seksual 

selama 2 tahun pertama setelah berpisah. Tata dan pola interaksi sosial sebelumnya 

sulit untuk dihilangkan. Meskipun perceraian adalah kejadian yang menandai 

hubungan antar pasangan, seringkali hal itu tidak menandakan berakhirnya hubungan 

(Santrock,2002). Disamping itu Menurut Sears ( dalam Sinaga,2007) kesepian akibat 

berpisah dengan orang-orang yang dicintai dapat membangun suatu reaksi emosional 

seperti kesedihan, kekecewaan bahkan rasa geram yang membuat kita marah pada 

lingkungan dan diri sendiri. 

Melihat situasi yang dihadapi orangtua tunggal wanita dalam keluarga, dapat 

dikatakan bahwa orangtua tunggal wanita berada dalam situasi yang penuh tuntutan. 

Disamping itu menurut Amato (dalam Papalia, 2009) perceraian juga cenderung 

mengurangi kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi pihak yang tidak 

memprakarsai perceraian. Alasan-alasan itu dapat mencakup gangguan hubungan 

orangtua-anak, keributan dengan pasangan, kesulitan ekonomi, kehilangan dukungan 

emosional, harus pindah dari rumah keluarga, penyesuaian kembali dengan peranan 

masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial.  

Menurut Mel Kranstler (dalam Ihromi,1999) sebagai seorang konsultan 

masalah perceraian mengamati bahwa perceraian bagi kebanyakan  orang sebagai 

masa transisi yang penuh kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa 

sulit bila dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian.  

Banyak hal yang berubah dalam kehidupan wanita pasca perceraian, 

disamping hal-hal yang sudah dibahas diatas seperti aspek sosial, ekonomi, aspek 
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psikologis juga menjadi pembahasan yang sangat menarik bila di fokuskan dari segi 

kesejahteraan psikologis pelaku perceraian terutama orang tua tunggal wanita.  

Banyak individu yang bercerai mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri 

dengan komunitasnya. Mereka merasa terbuang dan terpisah dari lingkungan 

hidupnya, merasa canggung dan tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi 

lingkungan lama (saudara kandung, ayah-ibu), lingkungan tempat kerja, atau 

lingkungan masyarakat pada umunya (tetangga). Tidak sedikit pula, mereka merasa 

kesepian, depresi, stres, kecewa, tidak tentram, tidak bahagia, dan terisolasi dari 

lingkungan tersebut (Dariyo,2004). Hal ini menandakan psychological well being 

yang rendah. 

Dampak negatif yang dialami anak setelah perceraian atau kematian salah 

satu orang tua mereka, biasanya bukan hanya karena perceraian atau kematian itu 

sendiri. Bahayanya justru datang dari konflik yang mengikuti perceraian itu,atau 

gara-gara terjadinya pengasuhan yang kurang tepat terhadap si anak yang dilakukan 

oleh orang dewasa dalam hal ini ibu yang mengalami stres akibat perceraian atau 

kematian suami. Oleh sebab itu, orang tua tunggal wanita harus pulih dahulu 

sebelum ia memulihkan kondisi psikologis anak-anaknya (Keluarga Single- Parent, 

2009). 

Dalam hal ini yang harus disiapkan oleh wanita yang menjadi orang tua 

tunggal khususnya bagi wanita yang menjadi orang tua tunggal akibat perceraian 

adalah mental. Sebab wanita yang bercerai akan merasa gagal mempertahankan 

pernikahannya dan merasa dirinya tak berharga. Perasaan seperti ini yang bisa 

menghambat orang tua tunggal dalam menjalankan fungsinya. Apalagi jika ia tidak 

segera bangkit dari kesedihan karena bercerai atau ditinggal mati pasangan, maka 

yang paling menderita adalah anak. Anak tidak hanya kehilangan sosok ayah , tapi 

juga sosok ibu.  

Menurut Jeanette dalam kondisi mental ibu yang labil, ia tentu tidak bisa 

berbuat apa-apa. Ia tak bisa memperhatikan lingkungannya, termasuk anak yang 

masih memerlukan perhatiannya dan cenderung untuk memperhatikan dirinya 

sendiri. Menurut Gelfand perselisihan dan stres perkawinan dapat mendahului, 

mempercepat, atau terjadi bersamaan dengan depresi perempuan. Di dalam keadaan 

seperti itu, perselisihan dan stres perkawinan dapat menjadi bencana perkawinan 
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yang merupakan faktor kunci yang menyumbang bagi masalah-masalah penyesuaian 

diri anak-anak akan adanya perceraian (Santrock,2002). Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Downey tentang anak-anak yang orang tuanya 

mengalami depresi secara jelas mendokumentasikan bahwa depresi orang tua di 

kaitkan dengan masalah penyesuaian dan kelainan, khususnya depresi pada anak-

anak mereka ( Santrock, 2002).  

Untuk mampu mengasuh anak dengan baik dan benar pasca perceraian 

maupun kematian pasangan , orang tua tunggal wanita harus memiliki sikap positif 

terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga orang tua tunggal wanita mampu 

dan siap untuk menghadapi konflik-konflik yang menyertai perceraian atau kematian 

pasangan.  

Sehingga dari keadaan bercerai maupun kematian pasangan hidup tersebut 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi psychological well being pada 

ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal wanita dimana salah satu terbentuknya 

psychological well being adalah pengalaman hidup seseorang. Seperti yang 

disebutkan oleh Ryff (1989) bahwa pengalaman hidup seorang dapat mempengaruhi 

PWB dalam dimensi-dimensi tertentu, apalagi pengalaman tersebut adalah 

pengalaman yang sulit dilupakan.  

Namun tidak semua wanita sebagai orang tua tunggal mengalami dampak 

negatif seperti yang disebutkan diatas. Perubahan kondisi psikologis pada wanita 

sebagai orang tua tunggal pasca perceraian atau kematian pasangan  antara yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda. Sebagian orang tua tunggal wanita ada yang memilih 

untuk menikah lagi dengan alasan untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang 

dijelaskan diatas, namun sebagian juga ada yang memilih untuk tetap menjadi orang 

tua tunggal. Salah satu hal yang mendorong untuk tetap menjanda adalah masa depan 

keluarga pasca bercerai atau kematian pasangannya. Ia memilih berkonsentrasi dan 

memperhatikan secara penuh perkembangan anak-anaknya sebab mereka masih 

membutuhkan bimbingan, pengarahan, dan keteladanan hidup yang bijaksana dari 

orang tua dalam hal ini ibu. Tindakan ini akan mendorong anak-anak menempuh 

masa depan yang lebih baik, mereka tidak putus asa dalam menghadapi keadaan 

keluarga. Bagi orangtua tunggal yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara 

fleksibel dan pandai mengatasi masalah terhadap sumber-sumber potensi stres seperti 
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peristiwa-peristiwa negatif seperti perceraian dan kematian pasangan yang tidak 

diinginkan,dapat menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan yang positif (Papalia 

dkk,2009). Dengan bersikap positif terhadap dirinya sendiri, single mother mampu 

menghadapi tantangan menjadi orang tua tunggal dan mampu untuk mewujudkan 

kebahagiaan baik untuk dirinya secara pribadi maupun keluarganya. Hal ini 

menandakan psychological well being yang tinggi. 

Carol Ryff berpendapat (dalam Papalia,2009) bahwa orang-orang yang 

sejahtera secara psikologis adalah orang-orang yang memiliki sikap positif terhadap 

diri mereka dan orang lain. Mereka memiliki keputusan sendiri dan mengatur sendiri 

perilaku mereka sendiri, dan mereka memilih dan membentuk lingkungan yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka memiliki banyak tujuan yang membuat 

hidup mereka bermakna, dan mereka berjuang untuk menjelajahi dan 

mengembangkan diri mereka sendiri.  

Dari uraian di atas permasalahan yang ingin dikaji secara lebih lanjut dalam 

penelitian ini adalah bagaimana gambaran psychological well being pada orang tua 

tunggal wanita yang mengalami perceraian atau kematian pasangan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran 

Psychological Well-Being pada ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal ? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran psychological well-being 

pada ibu yang berperan sebagai orang tua tunggal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan perluasan teori di 

bidang psikologi sosial , mengenai gambaran psychological well-being pada ibu yang 

berperan sebagai orang tua tunggal. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya sumber kepustakaan di bidang psikologi sosial sehingga hasil penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai penunjang untuk bahan penelitian lebih lanjut. 
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2.Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada  

a. Ibu khususnya yang berperan sebagai orang tua tunggal agar mengetahui 

gambaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi PWB maupun perilaku 

sehingga mereka dapat lebih sejahtera secara psikologis. 

b. Masyarakat umum, tentang manfaat mengetahui pentingnya PWB untuk 

mencapai kesejahteraan psikologis sehingga dapat memberikan dukungan 

emosional maupun sosial terhadap ibu yang berperan sebagai orang tua 

tunggal yang ada dilingkungan sekitar. 

c. Praktisi Psikologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan masukan kepada para praktisi psikologi khususnya dalam menghadapi 

kasus-kasus yang berkaitan dengan psychological well being pada ibu yang 

berperan sebagai orang tua tunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


