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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. HARDINESS 

1. Pengertian Hardiness 

Menurut Santrock (2002), ketangguhan (hardiness) adalah gaya 

kepribadian yang dikarakteristikkan oleh suatu komitmen (daripada 

keterasingan), pengendalian (daripada ketidakberdayaan), dan 

mempersepsikan suatu masalah sebagai tantangan (daripada sebagai 

ancaman). Hardiness adalah kepribadian tangguh yang membantu 

individu untuk menjadi resilien dengan bertahan dan berkembang di 

bawah tekanan, dimana sikap tersebut adalah commitment, control, 

dan challenge (Maddi & Khoshaba, 2005).  

Hardiness merupakan salah satu ciri kepribadian yang membuat 

individu menjadi lebih kuat, tahan, stabil, dan optimis dalam 

menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapi 

(Rahardjo, 2005).  Hardiness merupakan gaya kepribadian yang 

menunjukkan kemampuan untuk menggunakan situasi stres sebagai 

kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, serta kualitas hidup secara 

keseluruhan (Rhodewalt dkk dalam Dawenan et al., 2016). Hardiness 

adalah kepribadian tangguh yang dimiliki individu membuat daya 

tahannya kuat (Bissionate dalam Winda & Sudiantara, 2014). 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa 

hardiness merupakan kepribadian tangguh yang dimiliki individu agar 

dapat bertahan dan berkembang dibawah tekanan. 

2. Aspek-aspek Hardiness 

Terdapat 3 (tiga) aspek dari hardiness yaitu control, commitment, 

dan challenge (Maddi & Khoshaba, 2005), sebagaimana dijelaskan 

sebagai berikut:  

a. Control 

Control, sikap yang memungkinkan individu untuk 

mengambil tindakan secara langsung dalam upaya mengubah 

masalah dan perubahan yang mungkin mereka timbulkan. Control 

dapat membantu individu yakin bahwa perubahan yang penuh 

tekanan itu penting dan dapat mempengaruhi individu tersebut 

dalam sebuah arah yang menguntungkan.  

b. Commitment 

Commitment, sikap membantu individu untuk terlibat aktif 

dalam pekerjaan dan kehidupannya. Individu yang memiliki 

komitmen akan pentingnya keluarga, pekerjaan, dan semua usaha 

dalam hidupnya dimana dengan orang-orang, serta kejadian yang 

terjadi di sekitar dirinya yang memberi arti dan pemenuhan dalam 

hidupnya. Individu yang terus terlibat dengan melakukan 

kemampuan terbaiknya dan terus melakukannya tidak peduli dan 

khawatir bagaimana stresnya keadaan dihadapi.   
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c. Challenge 

Challenge, sikap yang memungkinkan individu dapat 

merangkul perubahan sebagai proses kehidupan yang normal. 

Individu memandang perubahan sebagai tantangan yang berarti 

(bukan ancaman) dengan melihat adanya peluang dalam setiap 

kesulitan.  

Terdapat 3 (tiga) aspek dari hardiness yaitu komitmen 

(commitment), kontrol (control), dan tantangan (challenge)  (Franken 

dalam Fadlani, 2019), sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

a. Control 

Control merupakan keyakinan individu pada dirinya sendiri 

yang dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

dirinya. Adanya kepercayaan diri bahwa individu dapat 

mengendalikan atau mempengaruhi berbagai hal yang terjadi 

pada dirinya. Individu yang percaya dan yakin pada dirinya 

sendiri dapat menentukan terjadinya sesuatu dalam kehidupannya, 

sehingga dirinya pantang menyerah ketika berada dibawah 

kondisi tertekan. Individu yang memiliki hardiness tinggi 

memiliki adanya pandangan bahwa semua kejadian dalam 

lingkungannya dapat ditangani oleh dirinya sendiri dan dapat 

bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan sebagai 

respon terhadap stress.  
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b. Commitment 

Commitment merupakan individu yang cenderung untuk 

melibatkan diri dalam aktivitas yang sedang dihadapi. Adanya 

kepercayaan kuat atau yakin bahwa hidup itu bermakna dan 

memiliki tujuan. Individu yang beryakinan kuat pada dirinya 

sendiri apapun yang akan terjadi. Individu yang memiliki 

hardiness tinggi percaya akan nilai-nilai kebenaran, kepentingan 

dan nilai-nilai yang menarik tentang siapakah dirinya dan apa 

yang mampu ia lakukan. Serta, individu yang memiliki hardiness 

tinggi juga percaya bahwa suatu perubahan akan membantu 

dirinya berkembang dan mendapatkan kebijaksanaan dan belajar 

banyak dari pengalaman yang telah didapat.  

c. Challange 

Challenge, yaitu kecenderungan individu memandang suatu 

perubahan yang terjadi sebagai kesempatan untuk 

mengembangkan diri, bukan sebagai ancaman terhadap rasa 

amannya. Individu bersedia dan berusaha secara sukarela terlibat 

dalam perubahan-perubahan dengan melakukan semua aktifitas 

baru agar lebih maju. Biasanya individu seperti ini memandang 

perubahan sebagai sesuatu yang menantang dan menyenangkan 

daripada sesuatu yang mengancam. Dengan pandangan yang 
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fleksibel dan terbuka, tantangan dapat dipandang sebagai bagian 

tak dapat terpisahkan dari kehidupan dan harus dihadapi. Serta, 

tantangan dilihat sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

dari hardiness yang digunakan peneliti adalah control, commitment, 

dan challange. 

3. Fungsi Hardiness 

Menurut Kobasa, Maddi, & Kahn (1982), hardiness dalam diri 

seseorang berfungsi sebagai:  

a. Membantu dalam proses adaptasi individu 

Individu yang memiliki ketangguhan (hardiness) tinggi akan 

sangat membantu dalam beradaptasi dengan hal-hal baru, 

sehingga tekanan atau stres yang ditimbulkan tidak akan terlalu 

banyak. 

b. Mengurangi akibat buruk dari stres 

Kobasa telah banyak melakukan penelitian tentang hardiness 

mengatakan bahwa ketangguhan sangat efektif dan berperan 

ketika terjadi periode stres dalam kehidupan seseorang. Situasi ini 

dapat terjadi karena mereka yang tidak terlalu menganggap stres 

sebagai ancaman.  

c. Mengurangi kemungkinan terjadinya burnout 

Burnout adalah kondisi kehilangan kontrol karena terlalu 

besarnya tekanan pekerjaan pribadi yang sangat rentan dialami 
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oleh para pekerja emergency yang memilki beban kerja yang 

tinggi, hardiness sangat dibutuhkan untuk mengurangi burnout 

yang sangat mungkin muncul. 

d. Mengurangi penilaian negatif terhadap suatu kejadian atau keadaan 

yang dirasa mengancam dan menigkatkan pengharapan untuk 

melakukan coping yang berhasil. 

Coping merupakan penyesuian kognitif dari perilaku menuju 

keadaan yang lebih baik, bertoleransi terhadap tuntunan internal 

maupun eksternal yang muncul dalam situasi stres. Individu yang 

memiliki hardiness yang tinggi memiliki kecenderungan 

memandang situasi yang menyebabkan stres sebagai positif, 

sehingga individu tersebut dapat lebih dalam menentukan coping 

yang sesuai.  

e. Meningkatkan ketahanan diri 

Hardiness dapat menjaga individu agar tetap sehat ketika 

mengalami kejadian yang penuh stres. Individu lebih sehat dan 

tidak mudah sakit jika dapat bertahan terhadap stres karena 

caranya menghadapi stres lebih baik dibanding individu yang 

memiliki hardiness rendah. 

f. Membantu individu melihat kesempatan lebih jelas dalam 

mengambil keputusan. 
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Hardiness dapat membantu individu untuk dapat melihat 

kesempatan dengan lebih jelas dalam pengambilan keputusan 

baik dibawah tekanan atau tidak. 

Menurut Rahardjo (2005), hardiness dalam diri seseorang 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Membantu dalam proses adaptasi individu dan individu lebih 

memiliki toleransi yang lebih terhadap stres. 

b. Meminimalisir efek buruk dari stres kemungkinan terjadinya 

burnout dan penilaian negatif terhadap suatu kejadian yang 

mengancam dan meningkatkan pengharapan untuk melakukan 

koping yang berhasil 

c. Membuat individu tidak mudah jatuh sakit 

d. Membantu individu mengambil keputusan yang baik dalam 

keadaan stres. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

hardiness adalah membantu dalam proses adaptasi individu dan lebih 

memiliki toleransi terhadap stres, meminimalisir efek negatif terhadap 

suatu kejadian yang mengancam, membuat individu tidak mudah jatuh 

sakit dan membantu individu mengambil keputusan yang baik dalam 

keadaan stres. 
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4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hardiness 

Menurut Florian, Mikulincer, & Yaubman (1995), faktor-faktor 

yang mempengaruhi hardiness antara lain:   

a. Memiliki kemampuan membuat rencana yang realistis, individu 

dengan kemampuan individu merencanakan hal-hal yang realistis 

ketika individu menghadapi masalah maka individu akan tahu apa 

hal terbaik yang dapat dilakukannya dalam situasi tersebut. 

b. Adanya kepercayaan diri dan positif citra diri, jika individu 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan citra diri yang positif 

maka individu tersebut akan terhindar dari stres sehingga individu 

lebih santai dan optimis.  

c. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan kapasitas untuk 

mengelola perasaan dan impuls yang kuat. 

 

Bissonnette (1998) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat menumbuhkan atau meningkatkan hardinessi yaitu: 

Penguasaan pengalaman (mastery experience), Perasaan yang positif 

(feeling of positivity), Pola asuh orangtua (parental explanatory style), 

Hubungan yang hangat atau mendukung (supportive relationship), 

Kontribusi aktivitas (contributory activities), Kemampuan sosial 

(social skill), dan Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 

(opportunity for growth). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi hardiness adalah kemampuan untuk 

membuat rencana yang realistis, adanya kepercayaan diri dan positif 

citra diri, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kapasitas untuk 

mengelola perasaan dan impuls yang kuat, penguasaan pengalaman, 

perasaan yang positif, pola asuh orangtua, hubungan yang hangat atau 

mendukung, kontribusi aktivitas, kemampuan sosial, dan kesempatan 

untuk tumbuh dan berkembang.  

B. IBU TUNGGAL 

1. Pengertian Ibu Tunggal 

Menurut Hurlock (1980), orangtua tunggal adalah seseorang yang 

mengalami kehilangan pasangan hidup disebabkan oleh perceraian 

dan ditinggal mati oleh pasangan hidup. Menurut Le Poire (2006), 

orangtua tunggal adalah sebuah keluarga yang hanya terdiri satu 

orangtua dan setidaknya satu anak yang tinggal bersama. Orangtua 

tunggal harus melakukan semua tugas sendirian karena perpisahan 

atau kematian pasangan hidupnya. Orangtua tunggal bertanggung 

jawab mengasuh anak-anaknya pasca bercerai karena perceraian atau 

kematian. Keluarga dengan ibu sebagai orangtua tunggal disebut ibu 

tunggal dan disebabkan karena perceraian atau pasangan meninggal 

(Hurlock, 1980).  

Menurut Papalia (2009), ibu tunggal merupakan wanita yang 

telah ditinggalkan oleh suaminya atau pasangan hidup yang 
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disebabkan oleh perceraian maupun kematian suami. Single mother 

adalah ibu tunggal yang harus menggantikan peran seorang ayah 

dalam berbagai aspek, seperti menjadi kepala keluarga, mencari 

nafkah, mengurus rumah tangga dan anak-anak serta memenuhi 

kebutuhan keluarga yang lainnya (Rahman dalam Dewi, 2017). Ibu 

tunggal adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya yang 

telah meninggal dunia dan harus siap meneruskan tugas dalam 

membesarkan anak seorang diri atau perempuan yang sudah resmi 

bercerai dengan suaminya dan diberi hak penjagaan ke anak-anaknya 

atau perempuan yang statusnya masih tidak jelas (digantung) karena 

suami tidak memberikan nafkah untuk kelangsungan hidup istri dan 

anaknya ataupun perempuan dalam proses perceraian yang mungkin 

akan mengambil masa yang panjang dan anak-anaknya yang masih 

dibawah jagaannya pada waktu ini (Majzud dalam Zuhdi, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, ibu tunggal 

merupakan wanita tanpa adanya pasangan hidup karena perceraian 

maupun kematian suami dan tidak menikah lagi, serta mengharuskan 

dirinya untuk membesarkan anak seorang diri. 

2. Faktor-faktor Penyebab Ibu Tunggal 

Menurut Hurlock (1980) menjelaskan bahwa hilangnya pasangan 

dapat terjadi adanya dua faktor, sebagaimana dijelaskan sebagai 

berikut: 
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a. Kehilangan Pasangan karena Perceraian 

Kehilangan pasangan hidup karena perceraian 

mempengaruhi individu dalam bentuk yang berbeda-beda, 

tergantung pada siapa yang menghendaki perceraian tersebut. 

Suami yang menceraikan istrinya untuk dapat menikah lagi akan 

memberi reaksi yang berbeda dari perceraian wanita yang 

pernikahannya tidak dapat dipertahankan lagi karena berinisiatif 

untuk bercerai saja.  

Masalah sosial yang dihadapi ibu tunggal yang diceraikan 

lebih sulit untuk diatasi daripada dihadapi oleh duda. Ibu tunggal 

yang telah resmi diceraikan bukan hanya dikucilkan dari kegiatan 

sosial, individu juga seringkali kehilangan teman-teman lamanya. 

Adapun, beberapa ibu tunggal akan tetap mempunyai teman-

teman, tetapi ada banyak juga teman yang mendukung atau 

mengucilkan mantan suaminya. 

Masalah kedua yang sering dihadapi oleh banyak wanita 

setelah resmi cerai adalah masalah ekonomi. Jika ibu tunggal 

yang tidak memiliki keterampilan banyak, ia akan kesulitan 

mendapatkan pekerjaan atau karir dalam menghidupi dirinya dan 

anak-anaknya yang masih kecil, kecuali mereka masih 

mendapatkan santunan dari mantan suaminya. 
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b. Kehilangan Pasangan karena Kematian 

Kehilangan pasangan karena kematian, jika kematian suami 

dikarenakan adanya penyakit lama, kebanyakkan wanita atau pria 

akan mengalami rasa duka cita yang mendalam selama jangka 

waktu cukup lama. Seperti yang dijelaskan oleh Conroy (dalam 

Hurlock, 1980) jangka waktu yang dimaksud mempunyai 4 tahap 

antara lain: (1) hilangnya semangat hidup, ketika individu tidak 

sanggup menerima kenyataan atas kematian orang yang paling 

dicintai, (2) hidup merana, ditandai dengan usaha untuk terus 

mengingat dan mengenang masa silam dan ingin sekali untuk 

melanjutkannya, (3) depresi, dikarenakan adanya kesadaran 

bahwa suaminya telah tiada dan mendorongnya untuk mencari 

kompensasi seperti obat pil, alkohol, (4) berhasil bangkit kembali 

ke masa biasa dimana ibu tunggal yang telah menerima dengan 

rela kematian suami yang dicintainya dan mencoba membangun 

pola hidup baru dengan berbagai minat dan aktifitas untuk 

mengisi kekosongan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor penyebab ibu tunggal adalah kehilangan pasangan karena 

perceraian dan kehilangan pasangan karena kematian. 
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3. Permasalahan Yang Dihadapi Ibu Tunggal 

Menurut Hurlock (1980), permasalahan umum yang dihadapi ibu 

tunggal antara lain: 

a. Masalah Ekonomi 

Ibu tunggal yang sebelumnya tidak bekerja karena hanya 

bergantung pada suami, setelah menjadi ibu tunggal harus bekerja 

untuk menafkahi keluarganya. Sementara itu, untuk ibu tunggal 

yang sudah bekerja sebelum cerai, harus lebih bekerja keras lagi 

untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.  

b. Masalah Praktis 

Sebelum menjadi ibu tunggal, aktifitas kehidupan dalam 

keluarga dikerjakan bersama oleh sepasang suami istri, namun 

setelah berganti status menjadi ibu tunggal semua aktifitas dalam 

kehidupan keluarga harus dikerjakan seorang diri tanpa adanya 

pasangan hidup. Sehingga, ibu tunggal harus siap menerima 

kondisi tersebut.  

c. Masalah Psikologis 

Ibu tunggal cenderung merasa tidak pasti dan identitas 

dirinya tidak jelas karena sebelum berganti status ibu tunggal 

identitasnya tergantung pada suaminya. Sehingga,  ibu tunggal 

harus lebih tegar dan kuat untuk tetap melanjutkan hidup dan 

membesarkan anak-anak seorang diri, tanpa adanya suami lagi.  
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d. Masalah Emosional 

Setelah berganti status menjadi ibu tunggal, ada ibu tunggal 

yang merasakan kebebasan, dan tidak memikirkan masalah 

apapun, serta dirinya merasa bebas dari ketegangan mental atau 

emosional dan perasaan yang tidak menentu karena pernikahan 

yang tidak bahagia. Sebaliknya, terdapat juga ibu tunggal yang 

merasa bersalah, marah, benci, dan dendam, serta cemas terhadap 

hari esok. 

e. Masalah Sosial 

Ibu tunggal dalam lingkungan sosial akan cenderung 

tersisihkan atau menjauhkan diri, karena kehidupan sosial mereka 

hanya terbatas dengan anak, saudara dan teman dekat wanita saja. 

f. Masalah Kesepian 

Sepasang suami dan istri yang selalu bersama akan merasa 

kesepian setelah terjadinya perceraian atau kehilangan salah satu 

pasangan hidup. Biasanya sering dialami oleh laki-laki yang 

belum menikah lagi setelah perceraian.  

g. Masalah Pengasuhan Anak 

Perceraian membawa masalah dalam hak asuh anak. 

Tanggung jawab untuk membesarkan anak perlu dibagi dua, 

maka masing-masing orangtua dan anak akan menghadapi 

masalah dalam beradaptasi dengan kehidupan baru. 
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h. Masalah Seksual 

Suami istri yang telah resmi bercerai harus terhenti dalam 

melakukan hubungan seksual secara rutin, kecuali menikah lagi. 

Masalah tersebut lebih sering terjadi pada laki-laki.  

i. Masalah Perubahan Konsep Diri 

Suami dan istri merasa bersalah karena membiarkan 

perceraian dalam pernikahannya. Dalam hal ini timbul perasaan 

yang tidak menyenangkan atau adanya rasa saling membenci, 

kemudian akan mengakibatkan perubahan kepribadian.  

j. Masalah Keluarga 

Sepasang suami istri yang telah resmi bercerai harus siap 

melakukan peran ganda sebagai ayah dan ibu, orangtua tunggal 

juga harus siap menghadapi masalah-masalah dalam keluarga 

tanpa adanya pasangan hidup lagi, terutama dirinya harus 

menghadapi masalah yang berhubungan dengan anggota keluarga 

dari pihak mantan mertua.  

k. Sulit Menggambarkan figur ayah atau ibu pada anak 

Figur ayah atau ibu berpengaruh dalam pertumbuhan psikis 

dan fisik anak agar dapat berjalan dengan baik. Perceraian akan 

memberikan dampak luka panjang dalam kehidupan anak. 

Dengan demikian, orangtua tunggal harus mampu memberikan 

pengetahuan tentang figur kedua orangtuanya.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mailany & Sano, 

2013) permasalahan yang dihadapi ibu tunggal terdiri dari: 

a. Masalah dalam Kehidupan Pribadi 

Ibu tunggal akan merasakan hampa atau kesepian yang 

teramat yang disebabkan oleh kebutuhan seksual yang tidak 

terpenuhi. Masalah paling umum mengenai aspek kondisi 

kesehatan dan jasmani yang biasanya dirasakan bagi orangtua 

tunggal yang cerai mati yaitu kulit yang sudah keriput sehingga 

tidak menarik lagi. Orangtua tunggal yang usia lanjut merasa 

rendah diri dan tidak percaya diri terhadap perubahan fisiknya 

dan merasa kehilangan daya tarik dan penampilan seksual yang 

mengakibatkan perasaan ditolak (Hurlock, 1980). 

b. Masalah dalam Kehidupan Sosial 

Pada perceraian orangtua tunggal, masalah yang menonjol 

berkaitan dengan adanya hubungan dengan jenis kelamin lain dan 

pemahaman aturan interaksi sosial dalam masyarakat. 

Masalahnya dalam hal ini adalah ibu tunggal yang merasa sudah 

tidak pantas untuk menikah lagi. Pada usia lanjut, keinginan 

untuk tidak menikah lagi bisa karena adanya perasaan malu 

dengan anak-anaknya ataupun pandangan masyarakat.  

c. Masalah dalam Kehidupan Karir/Pekerjaan 

Masalah umum yang biasas dialami ibu tunggal yang cerai 

hidup dan ibu tunggal yang cerai mati adalah masalah memilih 
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pekerjaan. Permasalahan yang sering muncul adalah ibu tunggal 

yang tidak mempunyai modal atau tabungan untuk memulai suatu 

usaha. Ibu tunggal yang usia madya sudah memiliki pekerjaaan 

belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pada masa jandanya, 

karena adanya kebutuhan yang semakin meningkat dan karena 

pada masa memiliki suami, mereka masih tergantung pada 

suaminya yang menafkahi.  

d. Masalah dalam Kehidupan Berkeluarga 

Masalah yang berhubungan dengan anggota keluarga dari 

pihak suami, khususnya anggota yang tidak menyukainya menjadi 

istri suaminya semasa masih hidup.   

e. Masalah dalam Kehidupan Keberagamaan 

Ibu tunggal mengalami beberapa masalah pada kemampuan 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Masalah tertinggi adalah 

ibu tunggal belum menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. 

Ibu tunggal yang mengalami depresi dan larut dalam kesedihan 

mendalam sehingga membuat dirinya lupa akan kuasa Tuhan. 

Serta, mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak adil kepada 

mereka sehingga mereka memilih jalan yang menjauhkan mereka 

dari Tuhan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan 

yang dihadapi ibu tunggal yaitu masalah ekonomi, masalah praktis, 

masalah psikologis, masalah emosional, masalah sosial, masalah kesepian, 
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masalah pengasuhan anak, masalah seksual, masalah perubahan konsep 

diri, masalah keluarga, dan sulit menggambarkan figur ayah atau ibu pada 

anak. Adapun masalah dalam kehidupan pribadi, masalah dalam 

kehidupan sosial, masalah dalam kehidupan karir/pekerjaan, masalah 

dalam kehidupan berkeluarga, masalah dalam kehidupan keberagamaan. 

C. Kerangka Berpikir 

Status orangtua tunggal merupakan suatu beban yang harus dihadapi 

oleh seorang istri ataupun suami yang telah berpisah dengan pasangannya, 

baik itu karena meninggal atau perceraian. Papalia dkk (2008) menjelaskan 

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. Sedangkan permasalahan yang dihadapi ibu tunggal karena 

cerai hidup yang dapat menyebabkan penurunan kebahagiaan akibat 

adanya gangguan orangtua atau anak, tekanan sosial dengan adanya 

perebutan hak asuh, kegagalan untuk memenuhi harapan keluarga dan 

masyarakat umum serta rentan menimbulkan masalah dari kedua pihak 

keluarga yang membuat gejala depresi (Lansford dkk dalam Sirait, 2015). 
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Ibu tunggal yang harus bisa berperan ganda, peran sebagai ibu 

sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Mulai dari mengasuh, membesarkan, 

dan mendidik anak, serta ibu tunggal harus menjadi tulang punggung 

keluarga dalam mencari nafkah (Kartono dalam Pangestu & Falah, 2018). 

Hurlock (1980) menjelaskan adanya permasalahan yang dihadapi ibu 

tunggal terdiri dari masalah ekonomi, masalah praktis, masalah psikologis, 

masalah emosional, masalah sosial, masalah kesepian, masalah 

pengasuhan anak, masalah seksual, masalah perubahan konsep diri, 

masalah keluarga, dan sulit menggambarkan figur ayah atau ibu pada anak.  

Bagi wanita, status 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 

perceraian (Zulfiana, 2013). 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. 

Kepribadian yang dibutuhkan dan dapat berperan penting dalam 

menghadapi stres adalah ketangguhan atau hardiness (Isti'anah dalam 
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Nisa, 2016). 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).   

Individu yang memiliki ketangguhan (hardiness) percaya pada dirinya 

dapat mempengaruhi atau mengendalikan kejadian-kejadian dalam 

hidupnya. Individu yang berkomitmen kuat terhadap aktivitas dan 

pekerjaan yang dia nikmati, dan dirinya memandang bahwa perubahan 

sebagai sesuatu yang menarik dan menantang daripada sesuatu yang 

mengancam. Sebaliknya, individu yang memiliki hardiness yang rendah 

dapat dihubungkan dengan tingkat stres yang tinggi (Riggio & Porter 

dalam Nurtjahjanti, 2011). Hardiness merupakan suatu komitmen kuat 

terhadap diri sendiri yang dapat menciptakan tingkah laku yang aktif 

terhadap lingkungan dan perasaan bermakna yang menetralkan efek 

negatif stres (Khoshaba dalam Sirait, 2015).  Menurut Maddi & Kobasa 

(1984), terdapat tiga aspek dari hardiness yaitu control, commitment, dan 

challenge.  
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Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas dapat 

digambarkan kerangka berpikir di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Permasalahan Yang Dihadapi Ibu Tunggal : 

a. Masalah Ekonomi 

b. Masalah Praktis 

c. Masalah Psikologis 

d. Masalah Emosional 

e. Masalah Sosial 

f. Masalah Kesepian 

g. Masalah Pengasuhan Anak 

h. Masalah Seksual 

i. Masalah Perubahan Konsep Diri 

j. Masalah Keluarga 

k. Sulit Menggambarkan Figur Ayah atau Ibu 

Pada Anak 

Hardiness 
 

1. Control 

2. Commitment 

3. Challenge 
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(Cerai Hidup dan Cerai Mati) 
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