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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya adalah menyatukan dua orang (pria

dan wanita) untuk mencapai suatu tujuan bersama.UU No.1 tahun 1974

(dalam Ahmadi, 2008, h.372) perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin

antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan perkawinan,

masing-masing memiliki kewajiban yang berbeda. UU Perkawinan

Pasal 31 ayat 3 (dalam Ahmadi, 2008, h.382) suami sebagai kepala

keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Tugas kepala keluarga

adalah menafkahi keluarganya dan berperan penting dalam

pengambilan keputusan untuk rumahtangganya, sedangkan kewajiban

utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan merawat suami

dan anak-anaknya.

Menurut Koentjaningrat (dalam Larasati, 2012, h.02) setiap

individu yang menjalani kehidupan perkawinan tentunya menginginkan

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan kepuasan

perkawinan. Dibutuhkan kerjasama, komitmen, dan komunikasi antara

suami dan istri, maka akan meningkatkan kepuasan perkawinan.

Sedangkan menurut Saxton (dalam Larasati, 2012, h.02) kepuasan

perkawinan adalah tercapainya tiga aspek kebutuhan dasar dalam
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pernikahan. Tiga kebutuhan itu yaitu, kebutuhan materiil, kebutuhan

sexsual, dan  kebutuhan psikologis.

Salah satu faktor kepuasan perkawinan adalah Financial

Orientation. Financial Orientasion ini dapat dilihat dan diukur dari

jenis pekerjaan. Kehidupan perkawinan yang suaminya bekerja sebagai

pelaut sudah tidak diragukan lagi dalam hal financial, semua kebutuhan

primer (sandang, pangan, papan) sudah pasti dapat terpenuhi.

Menjadi istri seorang pelaut mengharuskan istri mengambil alih

peran suami sebagai pengambil keputusan dalam setiap hal yang terjadi

saat suami sedang bekerja. Dari sinilah peran istri bertambah, mulai

dari mengurus rumah, mengurus dan merawat anak, mengambil

keputusan dalam suatu permasalahan yang terjadi. Jika anak sakit dan

harus mendapatkan perawatan intensif, tidak mungkin menunggu suami

untuk memutuskan berobat dimana, dokternya siapa, rumah sakit mana,

ruangan kelas apa. Keputusan inilah yang harus diambil segera oleh

istri tanpa bertanya atau mendapatkan persetujuan dari suami karena

keterbatasan komunikasi berupa tidak ada signal saat suami berada

ditengah laut. Hal ini tentu saja menambah beban dan tugas istri. Tak

jarang mereka merasa pusing, tidak nafsu makan, diare, dan lain

sebagainya.

Pekerjaan sebagai pelaut juga bukan pekerjaan sederhana,

resikonya cukup besar. Luas samudra dengan daratan sudah diketahui

dengan pasti dalam ilmu geografi bahwa lautan jauh lebih luas daripada

daratan. Tentunya, selama berlayar pun tidak selalu mendapatkan cuaca
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baik, terkadang cuaca buruk bahkan sampai badai pun datang, bahkan

resiko kapal karampun sangat besar. Selain itu, terkadang juga ada

perampokan ditengah laut atau yang disebut dengan pasukan perompak.

Dalam hal ini juga keselamatan awak kapal sangat terancam.

Pertemuan mereka pun sangat terbatas, karena saat berlayar

waktu yang dibutuhkan cukup panjang. Kebutuhan seks merupakan

kebutuhan yang sama dengan kebutuhan lainnya seperti sandang dan

pangan. Kecemasan istri pada hal ini juga cukup tinggi, cemas akan

kesetiaan suami, cemas akan suami jatuh cinta kepada wanita lainnya,

apalagi dengan stereotip masyarakat yang beranggapan bahwa pelaut

itu suka bermain wanita. Stereotip ini didukung dengan adanya artikel

tentang kenakalan pelaut. Menurut Wisonggeni (2015) walaupun para

pelaut sudah berkeluarga, punya anak dan istri kelakuannya masih

mabuk dan main perempuan. Menurut Bond (2012) berdasarkan cerita

dari salah satu pelaut, pelaut tersebut menceritakan tentang

pengalamannya bercinta dengan berbagai jenis wanita, mulai dari yang

berkulit putih dan hitam, dan dari berbagai negara yaitu India, China,

Amerika, Jerman. Pelaut ini berhenti bercinta dengan wanita semenjak

terkena penyakit pada kelaminnya. Hal-hal inilah yang mengganggu

pikiran sebagai istri pelaut, sehingga dapat memicu timbulnya

kecemasan.

Menurut Hurlock (dalam Mu’arifah, 2005, h.106) kecemasan

adalah suatu bentuk kekhawatiran umum mengenai suatu peristiwa

yang tidak jelas, tidak pasti terhadap peristiwa yang akan datang.
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Kecemasan muncul saat kita berpikir atau menghadapi pada bayangan

peristiwa yang akan datang, dimana peristiwa tersebut adalah suatu

bayangan semu yang belum memiliki kepastian. Sedangkan menurut

Endler dan Hunt (dalam Zulkarnain, F.N ,2009, h.49) kecemasan bukan

saja bergantung pada “variabel manusia” tetapi juga pada rangsang

yang membangkitkan kecemasan-kecemasan. Dalam hal ini, sesuai

yang telah dipaparkan pada uraian diatas, rangsang yang menimbulkan

kecemasan antara lain adalah kesehatan dan keselamatan suami,

perselingkuhan suami, cara mendidik dan mengasuh anak dengan

minimnya peran ayah.

Rasa cemas yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan dapat

menimbulkan stress. Setiap orang memiliki cara dalam menghadapi

kecemasan ini. Bagi orang yang penyesuaian dirinya kurang baik, maka

kecemasan ini merupakan suatu masalah terbesar dalam hidupnya.

Peneliti telah melakukan wawancara informal dengan 3 orang

istri pelaut, dengan inisial nama ibu R, ibu B, dan ibu Y. Ibu R

mengalami kecemasan seputar keselamatan suami dalam bekerja dan

pola makanan dikapal serta perselingkuhan yang mungkin dilakukan

oleh suaminya. Ibu R mengakui apabila memikirkan hal tersebut,

terkadang membuatnya susah tidur dan merasa malas untuk melakukan

kegiatan. Ibu B mengatakan bahwa kecemasannya meliputi

keselamatan suami mulai dari kembali berangkat dinas hingga

keselamatannya selama bekerja, mengasuh merawat dan mendidik

anak-anaknya, dan jika ibu B sedang memikirkan hal tersebut, beliau
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sering merasakan sakit kepala dan tidak nafsu makan, tidak jarang juga

seluruh kegiatannya terganggu. Pada subjek terakhir, yaitu ibu Y

memiliki kecemasan seputar keselamatan dan kesehatan suaminya,

perselingkuhan atau main perempuan yang kemungkinan dilakukan

suaminya, dan mendidik anak-anaknya dengan peran ibu yang lebih

dominan. Ibu Y sering merasa pusing apabila memikirkan hal tersebut,

terlebih saat memikirkan kesetiaan suaminya, bahkan sampai

membuatnya merasa sensitif yaitu mudah tersinggung dan marah.

Menurut Nevid,dkk (2005) orang-orang yang mengalami

kecemasan, secara fisik terlihat ciri-cirinya seperti berkeringat, panas

dingin, lemas atau mati rasa, pusing atau sakit kepala, sulit bernapas,

jantung berdebar kencang, mual, diare, lebih mudah tersinggung,

gelisah / gugup. Sedangkan ciri-ciri perilakunya seperti perilaku

tergantung. Dan ciri kognitifnya seperti perasaan khawatir dan sulit

berkonsentrasi.

Untuk membuktikan adanya ciri-ciri kecemasan berdasarkan

teori yang sudah dipaparkan diatas, maka selain melakukan wawancara

informal, peneliti juga melakukan observasi saat wawancara sedang

berlangsung dan terlihat secara langsung bagaimana ciri kecemasan itu

muncul. Misal saja pada ibu B dan ibu R, saat menceritakan tentang

kecemasannya yang dirasakan untuk suaminya yang sedang bekerja,

beliau menunjukkan ekspresi wajah sedih dan sempat mengeluarkan

airmata. Sedangkan pada ibu Y, beliau bercerita dengan berulang kali

menyentuh kening, seperti merasakan pusing atau sakit kepala.
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Seorang istri yang mengalami kecemasan membutuhkan

dukungan dari keluarga dan sekitarnya, baik dukungan emosional,

dukungan sosial, dan dukungan informatif. Misalnya saja seperti teman

bicara sebagai tempat mencurahkan atau bercerita apa yang sedang

dirasakannya. Karena tingginya tingkat kecemasan pada istri-istri pelaut

sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka perlu adanya

penanggulangan rasa cemas yang mereka alami secara tepat. Dengan

demikian, istri dapat mengatasi kecemasannya dan memperkecil tingkat

stress yang dirasakannya. Cara ini kita kenal dengan istilah Coping

Stress.

Coping stress menurut Lazarus & Folkman (dalam Ivancovich,

2004, h.29) adalah upaya kognitif dan perilaku yang berubah secara

konstan untuk mengelola tuntutan eksternal atau internal tertentu yang

dinilai berat dan melebihi kekuatan seseorang. Teori Larazus ini

didukung dengan pendapat dari Pearling dan Schooler (dalam

Ivancovich, 2004, h.30) yaitu coping sebagai tanggapan terhadap

ketegangan hidup yang berfungsi untuk mencegah, menghindari, atau

mengendalikan gangguan emosi. Coping stress yang cukup baik

ditandai dengan kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dan berdiri

sendiri dalam menghadapi cobaan hidup dan mengendalikan stress.

Berdasarkan teori diatas, maka kesimpulan coping stress adalah cara

seseorang untuk mengelola tuntutan eksternal dan internalnya dalam

berbagai cara agar bisa bertahan dalam situasi sulit yang dialaminya.
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Adanya ikatan GBIP – Guyub Bareng Istri Pelaut “HANOMAN-

SHINTA 23” sangat membantu mereka dalam berkomunikasi sesama

istri pelaut. Ikatan ini merupakan kumpulan arisan istri-istri pelaut yang

salah satu tujuannya untuk bisa sharing pendapat dan berbagi cerita.

Biasanya perkumpulannya diadakan setiap bulan dengan agenda tempat

yang berbeda. Ini adalah salah satu cara menuangkan rasa cemasnya

satu sama lain, yaitu sharing dengan teman yang sesama istri pelaut.

Pada penelitian sebelumnya, Kecemasan Istri Pelaut PT.Pelni

Selama Suami Bertugas Ditinjau Dari Dukungan Sosial Suami

(Zulfana, N. 2006) sudah dibuktikan adanya kecemasan istri pelaut

meliputi beberapa hal diatas, sesuai dengan wawancara informal yang

telah dilakukan penulis. Kecemasan itu antara lain kesehatan dan

keselamatan suami, adanya kisah percintaan atau perselingkuhan suami

yang mungkin terjadi, cara mendidik mengasuh dan merawat anak-

anaknya, dan pengambilan keputusan yang mendesak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk

mengetahui apakah ada hubungan antara coping stress dengan

kecemasan yang dialami pada istri pelaut yang ditinggalkan suaminya

berlayar.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

Mengetahui adanya hubungan antara coping stress dengan kecemasan

yang dialami oleh istri pelaut
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C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dibidang psikologi, khususnya pada bidang Kesehatan Mental.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan dalam

mengambil keputusan bagi para istri pelaut khususnya dalam

menghadapi kecemasan yang dialaminya


