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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Life Satisfaction adalah satu dari tiga komponen yang menentukan 

Subjective Well-Being seseorang selain emosi positif dan emosi negatif 

(Yang & Srinivasan, 2016). Prasoon dan Chaturvedi (2016) menyatakan 

adanya individual differences pada pemaknaan kepuasan hidup sesuai 

dengan orientasi nilai yang dimiliki masing-masing orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa Life Satisfaction merupakan sesuatu yang relatif. Akan 

tetapi, menurut Chompoo (2015) Life Satisfaction tidak semata-mata sama 

dengan kebahagiaan maupun penerimaan. Kebahagiaan terjadi secara 

langsung dalam pengalaman sementara yang disimpulkan dengan ‘anything 

we pleased’. Maksudnya adalah kebahagiaan adalah perasaan yang dapat 

dirasakan secara langsung dan tidak bertahan lama, bergantung pada situasi 

maupun hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan Life Satisfaction adalah 

kebahagiaan yang ada ketika seseorang memaknai hidupnya secara utuh 

seperti melihat big picturenya. Akan tetapi, dalam hal ini Life Satisfaction 

dikatakan cenderung dapat bergantung pada perasaan bahagia. 

Sebuah kasus bunuh diri dapat menjadi ilustrasi pembeda antara 

kebahagiaan dan Life Satisfaction yang dimaksud. Tepat pada tanggal 18 

Desember 2017, penyanyi asal Korea yang tergabung dalam kelompok 

boyband SHINee, bunuh diri dan meninggal akibat asap briket yang dibakar 

di atas penggorengan (Armenia, 2017). Kim Jonghyun yang lahir pada 
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tahun 1990 ini tidak hanya seorang penyanyi saja, namun juga menjadi 

seorang penulis, penyiar radio, MC, komposer, lyricist, dan terkenal sebagai 

musisi berbakat di bawah naungan sebuah agensi terpandang yaitu SM 

Entertainment (BBC, 2017).  

Tidak hanya Kim Jonghyun, di tahun yang sama pada tanggal 21 Juli 

2017, berita bunuh diri sebelumnya sudah terjadi pada vokalis Linkin Park, 

Chester Bennington, yang memutuskan gantung diri dan meninggal pada 

tanggal 20 Juli 2017 (Maullana, 2017). Dua public figure tersebut hanya 

contoh kecil dari sekian kasus bunuh diri lainnya. Banyak netizen 

menyayangkan keputusan bunuh diri artis-artis maupun idola berbakat 

tersebut. Semasa hidup baik Kim Jonghyun maupun Chester Bennington 

dikenal sebagai orang yang ceria, hangat, dan lembut. Bahkan 36 jam 

sebelum Chester bunuh diri, ia berpesta bersama istri, anak, dan 

keluarganya yang kemudian video keceriaan Chester tersebut diunggah oleh 

sang istri.  

Menurut Luthar, netizen memandang tidak ada kekurangan dalam 

hidup seorang artis. Populer, kehidupan finansialnya terjamin, berparas 

rupawan, terlihat bahagia di setiap event, namun di balik itu semua ada rasa 

tidak puas (Anjungroso, 2017). Terutama pada kehidupan yang terus disorot 

media, semakin mengekang kebebasan para artis ini. Terlebih lagi 

perbedaan budaya yang cenderung lebih merugikan artis, khususnya budaya 

timur. Maksudnya adalah terdapat lebih banyak peraturan di budaya timur 

perihal berpesta, berkencan, berekspresi, dan berkreasi. 

Selain itu Roslina Verauli, seorang psikolog, menambahkan bahwa 

popularitas seseorang tidak dapat menggantikan relasi mendalam dengan 
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orang lain seperti teman dekat dan keluarga (BBC, 2017). Meskipun ada 

beberapa artis yang punya banyak teman sesama artis maupun bukan artis, 

nyatanya relasi yang dibutuhkan seseorang lebih intim dari itu. Kehidupan 

sosial yang diunggah ke media, tidak bisa menjadi patokan artis tersebut 

nyaman menjalin hubungan yang dalam dengan temannya sampai pada 

taraf menceritakan uneg-uneg pribadi. Tentu para artis pun juga 

mempertimbangkan keamanannya dengan menjaga opini maupun 

ucapannya. 

Pada kasus Kim Jonghyun yang tinggal dan tumbuh dalam keluarga 

orangtua tunggal bersama ibu dan kakak perempuannya (Hidayati, 2017), 

Juniman (2017) memaparkan pengakuan dari sang kakak, Kim Sodam, 

Jonghyun merasa tidak puas dengan kemampuannya sebagai musisi 

maupun dengan kehidupannya. Selaras dengan hal tersebut, Kim Sodam 

juga menceritakan kejadian ketika Kim Jonghyun pulang dalam keadaan 

mabuk menanyakan apakah kakak dan ibunya bahagia, karena dirinya 

sedang tidak bahagia sama sekali. Berita tersebut kemudian diperkuat 

ketika sahabat terdekat Kim Jonghyun turut mengunggah video terakhir 

almarhum yang kala itu mengeluhkan kehidupan yang ia jalani. Mulai dari 

penyesalannya menjalani hidup sebagai artis, merasa tidak berkembang, 

tidak dihargai, tidak nyaman pada diri sendiri, dan perihal tidak memiliki 

privasi karena tuntutan penggemar. 

Sedang pada kasus Chester Bennington, dikabarkan hasil otopsi 

almarhum tidak di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan yang 

berarti aksi bunuh diri ini dilakukan secara sadar oleh Chester (Khoiri, 

2017). Hal ini menunjukkan bahwa momen bahagia tidak menjadi penentu 
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kepuasan hidup seseorang (Dariyanto, 2017). Menurut Peterson, Ruch, 

Beermann, Park, dan Seligman prediktor terbaik kepuasan hidup yaitu cinta, 

harapan, rasa ingin tahu, dan semangat (Compton & Hoffman, 2012). 

Namun tidak hanya berhenti pada penentu itu, kepuasan hidup diyakini 

memiliki anteseden yang lebih luas dan lebih banyak pada domain kerja, 

domain keluarga, serta sifat seseorang (Prasoon & Chaturvedi, 2016). Oleh 

karena itu kasus bunuh diri pun tidak semata-mata karena depresi. 

Terbukti kasus bunuh diri di Indonesia tidak setinggi Korea padahal 

menganut budaya timur yang sama. Disini Novianti (2013) menyatakan 

adanya ikatan yang lebih kuat di antara orang Indonesia seperti dukungan 

sosial dan tingkat konformitas yang tinggi. Berdasarkan penelitian Novianti 

terbukti variabel konformitas inilah yang dapat memberikan pengaruh 

positif terhadap resiliensi seseorang. Hal ini menunjukkan faktor sosial 

turut memberikan pengaruh yang kuat untuk individu. 

Kemudian Chompoo (2015) menambahkan meski sumber kepuasan 

hidup setiap orang berbeda-beda, tapi yang dipahami adalah sumber 

tersebut merupakan kombinasi kompleks antara tindakan kolektif, tingkah 

laku individu, pengalaman sensoris sederhana, kognisi yang lebih tinggi, 

karakteristik individu yang stabil, lingkungan, dan faktor resiko. Dukungan 

sosial menjadi sumber yang krusial. Akan tetapi, hal ini tidak dapat 

digeneralisasikan ke setiap individu, ada faktor lain yang dapat 

memengaruhi sumber kepuasan seseorang selain faktor sosial. 

Bashir, Sattar, dan Fatima (2015) menyatakan kepuasan hidup yang 

dipengaruhi oleh ketidaklengkapan orangtua menjadi faktor psikologis 

paling penting untuk seseorang terutama remaja. Apabila ketidakhadiran 
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salah satu orangtua dihadapi seorang anak yang tumbuh melewati fase 

mencari jati diri, maka anak tersebut akan menghadapi situasi yang lebih 

merugikan ketimbang anak-anak yang tumbuh dalam keluarga orangtua 

lengkap yang stabil. Hal tersebut dikarenakan kehadiran orangtua lengkap 

dapat memberikan sumber emosi yang lebih baik. Sebaliknya anak-anak 

yang tumbuh dalam keluarga orangtua tunggal beresiko mengalami distress 

dan perasaan tidak aman, sekaligus dapat berdampak pada perkembangan 

kemampuan sosial serta lebih menyulitkan seseorang untuk merasa puas 

dalam sebuah hubungan yang pada akhirnya menghambat kepuasan hidup 

saat dewasa (Richter & Lemola, 2017). 

American Psychological Association (2011) menyatakan meskipun 

hidup dalam keluarga orangtua tunggal adalah hal biasa, nyatanya keadaan 

tersebut sangat menekan baik orangtua maupun anaknya. Encyclopedia of 

Children’s Health (2006) menambahkan anak-anak yang tumbuh dalam 

keluarga orangtua tunggal berisiko memiliki prestasi akademik yang rendah, 

lebih membutuhkan bantuan untuk masalah emosi dan perilaku, lebih 

mungkin untuk bunuh diri, dan lebih beresiko melakukan penyimpangan 

sosial. Kembali pada kasus sebelumnya, Kim Jonghyun termasuk anak yang 

tumbuh dalam keluarga orangtua tunggal bersama ibu dan kakak 

perempuannya (Hidayati, 2017). Keadaan Kim Jonghyun ini mendukung 

hasil penelitian Richter dan Lemola (2017) yang menemukan adanya 

penurunan stabil dalam Life Satisfaction pada dewasa yang tumbuh bersama 

single mother semasa anak-anak yang dilihat dari status sosio-ekonomi dan 

prestasi akademik yang rendah, kesehatan fisik yang rendah, integrasi sosial 

yang buruk, dan kegagalan dalam hubungan romantis. Namun keadaan ini 
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tidak ditentukan oleh jenis kelamin, usia, maupun keadaan sosial dimana 

masa kanak-kanak dihabiskan.  

Anggraheni (2016) pada seminarnya menjelaskan hasil penelitian 

kualitatif terkait makna kebahagiaan dari sudut pandang single mother 

adalah ketika kebutuhan psikologis dan fisik anak-anak mereka terpenuhi, 

serta ketika single mother mempunyai banyak waktu untuk menuntun anak-

anaknya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, butuh 

banyak perjuangan yang harus dilalui oleh orangtua tunggal. Peran ganda 

yang diemban sendiri menjadi tantangan untuk mengatur waktu dengan 

sang buah hati. Hal ini menarik penulis untuk melihat dari sudut pandang 

anak-anak yang dibesarkan oleh orangtua tunggal. Pemikiran, gagasan, 

tanggapan, sekaligus pemaknaan seperti apa yang didalami mereka. 

Anak-anak dari keluarga orangtua tunggal memiliki perkembangan 

emosi yang berbeda dengan anak-anak dari keluarga utuh. Penelitian Falana, 

Bada, & Ayodele (2012) menunjukkan perbedaan perkembangan emosi 

tersebut seperti rendahnya self-esteem, kurang bahagia, kurang eksplorasi, 

tidak percaya diri, dan ketidakstabilan emosi pada anak-anak dalam 

keluarga orangtua tunggal. Penelitian ini juga mengungkap bahwa anak-

anak yang tumbuh bersama orangtua tunggal akan mengembangkan peran 

yang mirip dengan orangtua yang mengasuh mereka. Selain itu juga didapat 

kesimpulan orangtua tunggal punya pengaruh pada kapasitas intelektual 

anak. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widiastuti 

(2015), meski anak yang berkembang dalam keluarga orangtua tunggal 

akibat perceraian cenderung memiliki perkembangan sosial dan emosional 

yang negatif apabila tidak ditangani, tidak menutup kemungkinan anak 
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dapat terhindar dari perkembangan sosial dan emosional yang negatif 

tersebut.  

Pada penelitian Mabuza, Thwala, dan Okeke (2014) mendapat 

kesimpulan perkembangan anak yang diasuh orangtua tunggal berdampak 

lebih positif apabila ada pola asuh dan hubungan yang erat antara anak 

dengan orangtua tunggalnya. Penelitian ini memaparkan bahwa anak-anak 

yang tumbuh dalam keluarga orangtua tunggal menunjukkan rasa 

tanggungjawab dan ambisi yang lebih tinggi untuk memperoleh masa depan 

yang cerah. Selain itu anak-anak ini juga memiliki keinginan untuk 

membahagiakan orangtua tunggal mereka, sekaligus membuktikan kepada 

orangtua yang telah meninggalkan mereka dengan menjadi warga yang baik 

dan bertanggungjawab. Berikutnya pada penelitian studi kasus mengenai 

pengaruh pola asuh orangtua tunggal terhadap kepribadian anak oleh Ghani, 

Roeswardi, dan Aziz (2014) didapat hasil bahwa pola asuh authoritian, 

signifikan dengan adanya kepribadian terbuka dan hati-hati pada profil 

kepribadian anak-anak tersebut. Hasil penelitian-penelitian ini menandakan 

anak-anak dari keluarga orangtua tunggal tidak selalu berkembang secara 

negatif. 

Oprah (2006) pada acaranya mengundang seorang tokoh yang 

menjadi inspirasi banyak orang setelah menerbitkan autobiografinya. 

Pengalaman seorang Chris Gardner yang selanjutnya diadaptasikan ke 

sebuah film terbaik yang berjudul The Pursuit of Happyness adalah salah 

satu contoh pendukung hasil penelitian di atas. Pada acara tersebut, Chris 

Gardner menceritakan pengalamannya hidup sebagai gelandangan yang 

tidur di toilet umum bersama anaknya, Christopher. Chris mengaku dalam 
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acara tersebut bahwa dari kecil ia tidak punya masa kecil yang 

menyenangkan. Chris tak pernah tahu siapa ayah kandungnya dan tinggal 

hanya bersama ibunya saja setelah ayah tirinya yang kasar mengusir mereka 

keluar dari rumah. Chris mengatakan dari dulu ia menghidupi semangat 

juang ibunya untuk bertahan hidup sekaligus mendidik seorang anak 

sendirian. Hingga akhirnya Chris dapat menginjak kesuksesan setelah 

berjuang mandiri menghidupi dirinya sekaligus anaknya (Gordon, 2016). 

Saat ini Chris dikenal sebagai penemu perusahaan pialang Gardner Rich di 

Chicago dan mendapat julukan “World Class Stock-broker” (Cooke, 2017).  

Contoh perkembangan positif pada anak dari keluarga orangtua 

tunggal ini tentunya diimbangi dengan contoh perkembangan yang negatif 

pula. Rabu, 12 Desember 2012, seorang anak usia 16 tahun bernama Titus 

Wahyu Ferbiyanto, kembali mencuri untuk keempat kalinya (Andriansyah, 

2012). Menurut hasil penyelidikan, tersangka sudah tiga kali keluar masuk 

tahanan karena mencuri. Kasus ini adalah kali keempat Titus mencuri dan 

tertangkap. Tjahyadi, polisi yang berwenang menemukan adanya 

lingkungan keluarga Titus yang broken home. Tersangka hidup bersama 

ibunya yang bekerja sebagai PRT dan sudah bercerai dengan suaminya 

ketika Titus masih kecil. 

Tidak semua anak yang tumbuh bersama orangtua tunggal memiliki 

perkembangan yang negatif, tapi ini juga berlaku sebaliknya. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan alasan adanya 

individual differences pada kepuasan hidup seseorang yang bersifat relatif 

dan subjektif. Peneliti tertarik untuk menggali cara anak-anak yang tumbuh 

dalam keluarga orangtua tunggal memaknai Life Satisfaction. Hal-hal apa 
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saja yang dapat menjadi “benang merah” dari pemaknaan Life Satisfaction 

anak-anak dalam keluarga orangtua tunggal yang dipandang berbeda-beda 

setiap individunya. 

Bashir dan Sattar (2015) menemukan adanya tingkat kepuasan hidup 

yang lebih tinggi pada remaja perempuan daripada remaja laki-laki yang 

tinggal dalam keluarga orangtua tunggal. Namun, meskipun tingkat 

kepuasan hidup remaja laki-laki ditemukan lebih rendah, tingkat self-esteem 

remaja laki-laki ini justru lebih tinggi. Ayriza (2015) menyatakan anak laki-

laki memang lebih banyak mengalami masalah dan lebih besar tekanannya 

dalam keluarga orangtua tunggal sehingga tingkat kepuasan hidupnya 

cenderung lebih rendah. 

Pemaknaan sendiri adalah konsep yang abstrak dan luas yang dapat 

ditinjau melalui dua pendekatan psikologi yaitu membahas makna sebagai 

tujuan atau motivasi dan membahas makna sebagai kemampuan kognitif 

untuk menemukan pemahaman suatu pengalaman pribadi (Fridayanti, 

2013). Menurut Nugroho (2014), pemaknaan dapat diartikan sebagai usaha 

memberikan arti atau maksud secara langsung maupun tidak langsung akan 

sesuatu yang melibatkan kesadaran penuh seseorang dalam membentuk 

sebuah konsep tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, pemaknaan adalah 

sebuah upaya memberikan arti yang melibatkan kemampuan kognitif dan 

kesadaran seseorang dalam membangun konsep untuk suatu hal atau 

kejadian dalam hidupnya. 

Wawancara awal yang dilakukan pada bulan Januari 2018 kepada 

dua orang subjek didapatkan satu jawaban yang sama mengenai kepuasan 

hidup. Subjek A, laki-laki 22 tahun, hidup dalam keluarga single parent 
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sejak usia 12 tahun karena kematian sang ayah, mengaku tidak puas pada 

hidupnya sejak memasuki bangku kuliah. Pada usia 16 tahun yang lalu, 

subjek sempat merasakan keadaan keluarga utuh dengan ayah tiri selama 

dua tahun. Akan tetapi, kemudian subjek kembali hidup dalam keluarga 

orangtua tunggal sampai sekarang karena bercerai. Subjek menjelaskan 

kehidupan yang dirasa memuaskan adalah ketika SMA, namun memasuki 

perkuliahan mulai ada perubahan drastis yang membuat subjek merasa tidak 

puas hingga akhirnya memutuskan berhenti kuliah. 

Subjek mengaku Life Satisfaction dapat menjadi pengukur 

kedewasaannya. Ia menjelaskan pola pikirnya dalam menilai kehidupan 

sekarang jauh berbeda dengan dirinya beberapa tahun lalu. Saat ini subjek 

merasa meskipun manusia tidak akan pernah bisa puas, tapi dirinya bisa 

belajar untuk mensyukuri apa yang ada di sekitarnya. Subjek berpikir untuk 

menghidupi kehidupannya yang sekarang dan tidak menoleh ke luka yang 

ada agar hidupnya lebih berharga. 

Subjek B, laki-laki usia 23 tahun telah tumbuh dalam keluarga 

orangtua tunggal karena kematian ayah sejak usia 13 tahun. Subjek secara 

gamblang menyatakan ketidakpuasan dalam hidupnya dan ia tidak suka 

membangun relasi dengan orang, baik untuk berpacaran atau hanya sekadar 

berteman. Subjek juga menyadari sejak ayahnya tiada, subjek lebih dituntut 

untuk lebih dewasa dan menjadi panutan kedua adik subjek. Hal tersebut 

terkadang membuat subjek merasa diperlakukan tidak adil.  

Menurut subjek, Life Satisfaction adalah sesuatu yang tidak bisa 

dimaksimalkan dalam kehidupannya. Maksudnya yaitu dengan kondisi 

yang ia hadapi sekarang, subjek merasa kehidupannya tak akan pernah 
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mencapai titik puas karena adanya keinginan untuk terus lebih. Ketika 

subjek berhasil mewujudkan impiannya atau ketika subjek menerima suatu 

penghargaan yang ia dambakan, menurut subjek hal tersebut mungkin bisa 

menjadi sisi positif yang dapat menghibur subjek dalam menjalani perannya 

dalam keluarga. 

Fenomena orangtua tunggal di negara berkembang belum dipandang 

biasa. Masyarakat menganggap keadaan single parent dihadapkan dengan 

tantangan yang dua kali lipat lebih berat daripada keluarga utuh lainnya. 

Mengurus rumah tangga sendiri dipandang dan sudah pasti menjadi tekanan 

untuk orangtua tunggal. Akan tetapi, peneliti lebih tertarik untuk menggali 

anak yang tumbuh bersama satu orangtua. Pada kesempatan kali ini peneliti 

berfokus pada Life Satisfaction anak-anak tersebut. Berlandaskan pada 

pengalaman yang dialami ketiga subjek dalam penelitian ini, peneliti 

memutuskan untuk mengambil judul “Pemaknaan Life Satisfaction pada 

Anak Laki-Laki dalam Keluarga Orangtua Tunggal”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana proses pemaknaan kepuasan hidup anak yang tumbuh 

dalam keluarga orangtua tunggal? 

2. Apa sumber kepuasan hidup anak yang tumbuh dalam keluarga 

orangtua tunggal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pemaknaan kepuasan hidup anak yang tumbuh 

dalam keluarga orangtua tunggal. 
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2. Mengetahui sumber kepuasan hidup anak yang tumbuh dalam 

keluarga orangtua tunggal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih dalam 

psikologi positif yang berkaitan dengan Life Satisfaction dan memberikan 

gambaran dinamika bagaimana anak-anak dalam situasi keluarga dengan 

orangtua tunggal memaknai hidupnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna untuk membantu subjek memahami kepuasan 

hidupnya ditinjau dari aspek-aspek kehidupan dan membantu subjek 

mengenal diri maupun lingkungannya. 


