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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami 

istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 

Komplikasi Hukum Islam (KHI) menyebut bahwa tujuan perkawinan yaitu 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (kedamaian, tenang, 

tentram, dan aman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). 

Pernikahan merupakan kombinasi dari sistem keluarga dari kedua 

belah pihak dan pengembangan sistem keluarga yang baru (Santrock, 

2009). Keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil yang 

didalamnya ada bapak, ibu, dan anak yang telah terbentuk atas dasar 

perkawinan, hubungan darah maupun adopsi yang saling berkomunikasi, 

berinteraksi dan adanya peran-peran bagi bapak, ibu, anak laki-laki dan 

perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, serta memelihara 

kebudayaan bersama sehingga setiap anggota keluarga dimungkinkan 

memiliki intensitas hubungan satu sama lain dan fungsinya akan sulit 

untuk dirubah dan digantikan orang lain (Usman, 2009).  

Kenyataannya masih ada keluarga di masyarakat yang salah satu 

orangtuanya tidak ada. Orangtua yang masih utuh di masa lalu dapat 
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menjadi tidak lengkap karena perpisahan yang disebabkan oleh kematian 

suami, perceraian, bencana alam atau perang, sehingga orangtua harus 

berperan sebagai orangtua tunggal, dimana hanya ada satu orangtua saja 

dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan orangtua tunggal 

yang membuatnya harus menjalankan peran maupun tanggung jawab 

sebagai peran ibu dan ayah (Usman, 2009).  

Meningkatnya angka perceraian mengakibatkan semakin banyaknya 

orangtua tunggal di Indonesia. Data dari KOMNAS Perempuan tahun 

2021 menjeleaskan Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat 291.677 

perceraian pada 2020. Penyebab perceraian tertinggi adalah perselisihan 

berkelanjutan terus menerus sebanyak 176.683 kasus, 71.194 kasus karena 

faktor ekonomi, 34.671 kasus karena meninggalkan salah satu pihak, dan 

3.271 kasus disebabkan karena adanya KDRT. Berdasarkan Badan Pusat 

Statistik 2020, hasil presentase kasus perceraian dikarenakan cerai hidup 

maupun cerai mati tahun 2020, sebesar 6,1% untuk laki-laki, sedangkan 

18,5% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan angka cerai hidup dan cerai 

mati ibu tunggal lebih tinggi. 

Keluarga yang hanya memiliki ibu sebagai orangtua sekaligus kepala 

keluarga karena kematian ataupun perpisahaan disebut ibu tunggal (Sirait, 

2015). Ibu tunggal adalah seorang wanita yang ditinggalkan suami atau 

pasangan hidupnya karena perceraian atau kematian, dan memutuskan 

untuk membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa menikah lagi (Papalia 

dkk dalam Puspitaningrum, 2020). Namun, ibu tunggal juga ingin menjadi 
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seperti keluarga pada umumnya, yaitu memiliki harapan untuk mencapai 

kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Harapan seperti itu sulit untuk 

diwujudkan, dan seringkali mengandung hambatan yang berujung pada 

kegagalan. Ibu tunggal harus bertanggung jawab dalam keluarganya baik 

dalam penyediaan keuangan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan 

dalam mengasuh (Simamora, 2019). Ibu tunggal harus tetap membesarkan 

anak-anaknya tanpa suami dan menghadapi situasi yang sangat sulit 

karena pada dasarnya seorang suami adalah tulang punggung keluarga. 

Situasi ini tidak mudah dihadapi oleh ibu tunggal, yang menuntut ibu 

tunggal harus siap meskipun sebenarnya belum siap, untuk tetap tegar dan 

tangguh dalam menjalani hidup agar anak-anaknya tidak terpuruk 

(Wiranti, 2017). 

Bagi wanita, status janda (ibu tunggal) merupakan tantangan 

emosional yang paling serius, tidak akan ada seorang wanita yang 

merencanakan jalan hidupnya sendiri untuk menjadi ibu tunggal karena 

kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya (Zulfiana, 2013). 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga mengakibatkan ibu 

tunggal harus dapat beradaptasi dengan kondisi baru dimana adanya 

penambahan peran dan serangkaian tugas-tugas ganda yang harus 

dilakukan. Ibu tunggal harus menjalankan peran dan tanggung jawab 

secara total baik sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah (Usman 

dalam Nisa, 2016). Ibu tunggal harus mampu menafkahi keluarganya 

tanpa bergantung dengan orang lain, serta kebutuhan kasih sayang juga 
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harus dipenuhi seorang diri. Ibu tunggal juga harus dituntut bisa 

memberikan contoh kepemimpinan, menuntaskan pekerjaan rumah, dan 

memberikan kehangatan kepada anaknya (Hasanah & Widuri, 2014). 

Permasalahan tersebut tidak dapat dihiraukan karena dapat 

menimbulkan stres dan jika dibiarkan lebih lama bisa berdampak depresi 

pada individu tersebut, oleh karena itu ibu tunggal harus bangkit dan 

melanjutkan hidupnya. Ibu tunggal yang memiliki tanggung jawab untuk 

terus membesarkan anak-anak dan mempertahankan fungsi keluarga yang 

optimal harus tetap dijalankan tanpa adanya sosok suami yang menemani. 

Namun, berjuang untuk bangkit setelah ditinggalkan pasangan hidup 

bukan hal yang mudah dan membutuhkan waktu untuk bangkit dengan 

proses yang tidak sebentar. Keberhasilan bagi ibu tunggal untuk bangkit 

dan berperan sebagai orang tua tunggal di tengah berbagai tekanan 

membutuhkan penyesuaian dan dukungan dari berbagai aspek. Selain itu, 

diperlukan juga ketangguhan pribadi dari dalam diri wanita tersebut. 

Ketangguhan pribadi sebagai suatu karakteristik kepribadian yang dapat 

membuat individu menjadi lebih tangguh, kuat, stabil, dan optimis dalam 

menghadapi stres serta mengurangi dampak negatif dari kejadian yang 

dihadapinya (Winda dalam Nurfitri, 2018). Kepribadian yang dapat 

berperan dalam menghadapi stres adalah ketangguhan atau hardiness 

(Isti'anah dalam Nisa, 2016). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

National Institute For Occupational Safety and Health (Muchtar dalam 

Nisa, 2016), menyatakan bahwa penyebab stres dapat berasal dari individu 
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yaitu usia, kondisi fisik, dan faktor kepribadian, serta faktor dari luar 

individu baik dari keluarga, cita-cita maupun ambisi, dan lingkungan 

kerja. Faktor kepribadian yang diduga dapat berperan dalam menghadapi 

stres adalah kepribadian tangguh. 

Hardiness atau ketangguhan merupakan komitmen kuat terhadap diri 

sendiri yang dapat menciptakan perilaku yang aktif terhadap lingkungan 

dan perasaan bermakna sehingga dapat mengimbangi efek negatif stres 

(Khoshaba dalam Sirait, 2015). Hardiness merupakan gaya kepribadian 

yang menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan situasi yang 

menimbulkan stres sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan pribadi 

dan kualitas hidup secara umum (Rhodewalt dkk dalam Dawenan et al., 

2016). Hardiness atau ketangguhan adalah gaya kepribadian yang ditandai 

dengan komitmen, pengendalian, dan melihat masalah sebagai tantangan 

(Santrock dalam Swagery, 2017). 

Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara 

kepada partisipan S dan partisipan W pada tanggal 26 desember 2020 di 

rumah partisipan. Partisipan S merupakan ibu tunggal yang tidak menikah 

lagi karena cerai hidup, memiliki dua anak laki-laki. Partisipan S telah 

menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal selama kurang lebih 4 tahun. 

Lalu partisipan W merupakan ibu tunggal yang tidak menikah lagi karena 

cerai mati, memiliki tiga anak laki-laki. Partisipan W telah menjalani 

kehidupan sebagai ibu tunggal selama kurang lebih 7 tahun. 
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Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang dialami partisipan 

dalam menjalani kehidupannya. Awalnya partisipan S ditinggal suaminya 

kerja di luar kota, partisipan S tinggal bersama kedua anaknya di rumah 

mereka sendiri. Partisipan S mengatakan setahun dirinya digantungin dan 

sulit berkomunikasi, ternyata suaminya mempunyai wanita lain hingga 

kabar tersebut terdengar oleh keluarga pihak S, kemudian keluarga 

terutama orangtua S meminta S menceraikan suaminya. Partisipan S 

merasa sakit hati mengetahui mantan suaminya berselingkuh, apalagi 

setelah resmi bercerai beberapa bulan kemudian mantan suaminya 

menikah lagi dengan wanita lain. Partisipan S mengatakan dirinya sering 

dipaksa menikah lagi oleh orangtuanya sendiri tapi partisipan S menolak 

menikah lagi karena takut rumah tangganya nanti kembali berantakan dan 

S ingin lebih fokus memikirkan kedua anaknya. Permasalahan perceraian 

yang dihadapi ibu tunggal dapat menyebabkan penurunan kebahagiaan 

akibat adanya gangguan orang tua dan anak, tekanan sosial adanya 

perebutan hak asuh, gagal dalam memenuhi harapan keluarga dan 

masyarakat umum serta rentan menimbulkan masalah dari kedua pihak 

keluarga yang membuat gejala depresi (Lansford dkk dalam Sirait, 2015).  

Partisipan S mengatakan dirinya merasa sedikit lega karena mantan 

suaminya masih mau menafkahi dirinya dan kedua anaknya setelah 

bercerai. Namun partisipan S masih merasa belum cukup dan S tetap 

mencari nafkah untuk menghidupi dirinya beserta kedua anaknya dengan 

berdagang. Di satu sisi, partisipan S mengkhawatirkan kondisi kedua 
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anaknya yang awalnya tidak terima kedua orangtua mereka bercerai, 

terutama kondisi anak keduanya yang seringkali jatuh sakit.  

Adapun hasil studi pendahuluan dari partisipan W yang merupakan 

ibu tunggal karena cerai mati. Partisipan W mengemukakan dirinya 

merasakan kesedihan yang mendalam karena suaminya meninggal dunia 

karena sakit. Partisipan W merasa semakin terpuruk karena kondisi 

ekonomi yang kurang dan harus menghidupi dirinya beserta ketiga 

anaknya di rumah mereka sendiri. Partisipan W seringkali mengingat 

kenangan bersama suaminya yang kadang membuatnya sedih. Partisipan 

W mengatakan dirinya masih kesulitan menjalani kehidupannya dalam 

membesarkan ketiga anaknya, memenuhi kebutuhan ekonomi rumah 

tangga. Papalia dkk (2008) menjelaskan bahwa ibu tunggal karena 

kematian suaminya biasanya merasakan perasaan sakit yang mendalam, 

kesedihan mendalam, merasa hampa atau kesepian, mengalami adanya 

gangguan fisik maupun psikologis, rasa frustasi, dan merasa kehilangan 

yang kemungkinan akan hilang setelah melalui waktu yang cukup lama. 

Istri sering merasakan kenangan dengan suaminya, hal tersebut akan 

memakan jangka waktu lama, terlebih istri masih berada dalam lingkungan 

yang masih tetap mengingatkannya akan kenangan suaminya.   

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan perbedaan 

hardiness yang berbeda dari kedua partisipan yang cerai hidup dan cerai 

mati. Kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai kejadian dalam 

hidupnya sangat dibutuhkan ibu tunggal, salah satunya adalah hardiness 
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(Sirait, 2015). Berdasarkan permasalahan tersebut hardiness dapat berbeda 

tergantung pada sikap dan cara individu memandang pada masalahnya.  

Fenomena yang terjadi diatas inilah yang melatarbelakangi peneliti 

mengkaji hal ini. Berdasarkan masalah tersebut, maka tampaklah bahwa 

ibu tunggal memiliki hardiness yang berbeda dengan ibu umum biasanya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Hardiness Ibu 

Tunggal (Studi Fenomenologis Pada Ibu Tunggal Yang Cerai Hidup dan 

Cerai Mati). 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan 

penelitiannya adalah bagaimana makna hardiness pada ibu tunggal yang 

cerai mati dan cerai hidup? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hardiness pada ibu 

tunggal yang cerai mati dan cerai hidup, dikaji dari aspek-aspek hardiness. 

 

 

 

 

Hardiness Ibu Tunggal…, Nyimas Kholifatul Azizah, Fakultas Psikologi UMP, 2021



9 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan keilmuan 

Psikologi, khususnya Psikologi Keluarga. Serta dapat bermanfaat 

dalam memperkaya pengetahuan mengenai hardiness ibu tunggal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

bahan refleksi bagi ibu tunggal yang cerai hidup dan cerai mati 

yang memutuskan untuk bangkit dari keadaan terpuruk, sehingga 

bisa menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap 

kejadian maupun peristiwa yang dialami dalam kehidupan sehari-

hari. Peneliti berharap hasil penelitian ini juga bisa menjadi 

motivasi untuk ibu tunggal dalam menjalani kehidupannya. Serta, 

pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana ibu tunggal 

dapat bertahan hidup, sehingga dapat digunakan sebagai contoh 

agar tetap bertahan dalam melanjutkan kehidupan sebagai ibu 

tunggal.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru 

bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menjadi ibu 

tunggal yang cerai hidup maupun ibu tunggal yang cerai mati dan 

masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan dukungan serta 

membantu dalam pembentuk ketangguhan bagi ibu tunggal. 

Adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan 
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pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam membuat 

kebijakan, terutama dalam hal pemberdayaan ibu tunggal. 

 

E. Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

peneliti Daulay (2017) mengenai gambaran ketangguhan ibu dalam 

mengasuh anak autis. Implikasi penelitian ini sebagai data awal untuk 

memahami gambaran ketangguhan ibu dalam mengasuh anak autis di kota 

Medan. Hanya saja, penelitian tersebut belum menyentuh pembahasan 

terkait ibu tunggal karena cerai hidup dan cerai mati dalam metode 

kualitatif. 

Seperti pernah diteliti oleh Nurfitri & Waringah (2018) mengenai 

ketangguhan pribadi orang tua tunggal, terkait studi kasus pada perempuan 

pasca kematian suami. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketiga 

informan mampu bangkit melewati masa-masa kritis setelah sang suami 

meninggal dan bertahan menjadi orang tua tunggal sampai saat ini. Hal 

tersebut terjadi karena ketiganya memiliki ketangguhan pribadi. Usaha dan 

waktu yang dibutuhkan informan untuk bangkit berbeda-beda. Hanya saja, 

penelitian tersebut belum menyentuh pembahasan terkait ibu tunggal 

karena cerai hidup. 

Sirait & Minauli (2015) meneliti mengenai hardiness pada single 

mother. Penelitian tersebut menemukan bahwa kedua informan mampu 

bangkit melewati masa-masa kritis dan bertahan menjadi orang tua tunggal 
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sampai saat ini dengan usaha dan cara yang dibutuhkan untuk bangkit 

berbeda-beda. Kedua informan memiliki sikap control, commitmen, 

challenge dalam diri. Alasan mereka untuk menghadapi kenyataan hidup 

menjadi single parent (mother), mereka langsung merencanakan 

pemecahan masalah yang tujuannya adalah mempertahankan 

keberlangsungan hidup keluarga dengan menata masa depan anak-anak 

dengan menyekolahkan anak hingga sampai sukses. Penelitian saat ini 

mencoba untuk mengkonfirmasi lebih jauh tentang hal tersebut, yang 

dimungkinkan ibu tunggal disebabkan perceraian dan kematian. 
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