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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pertumbuhan dan perkembangan manusia akan mengalami 

perubahan setiap saat, demikian juga dengan permasalahan yang 

dihadapi. Masing- masing individu akan mengalami dinamika pada 

setiap tahapan kehidupan. 

 Menurut Monks,Knoers& Haditomo (2004, h. 323) selama 

manusia berkembang terjadi perubahan-perubahan, diantaranya 

terjadi pada fungsi biologis dan motoris, pengamatan dan berpikir, 

motif-motif dan kehidupan afeksi, hubungan sosial serta integrasi 

masyarakat. Pertambahan usia akan semakin menunjukkan 

kedewasaan seseorang. 

 Mengutip pendapat Monks dkk (2004, h.291) bahwa batas 

usia dewasa di Indonesia adalah 21 tahun, berarti pada usia ini 

seseorang sudah dianggap dewasa dan sudah mempunyai 

tanggung jawab terhadap perbuatannya.  

 Menurut pendapat Hurlock, orang dewasa adalah individu 

yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan siap menerima 

kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya 

(Hurlock, 2003, h.246). Masa dewasa merupakan masa 
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penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan 

harapan-harapan sosial baru.  

 Saat memasuki masa pernikahan, golongan dewasa 

diharapkan  memiliki kematangan fisiologis (seksual), siap untuk 

melakukan reproduksi dengan memenuhi persyaratan yang sah 

(Dariyo, 2003, h.105-106).  

Salah satu perubahan yang terjadi adalah ketika memiliki 

anak. Bagi orang dewasa, peran orangtua adalah sesuatu yang 

direncanakan dengan baik, dan bagi sebagian lainnya kesadaran 

menjadi orang tua merupakan sebuah kejutan, serta memiliki 

campuran emosi (Santrock, 2011,h.59).  

 Dengan terjadinya perubahan-perubahan pada masa 

dewasa, yang dialami pria maupun wanita terkadang membuat 

seseorang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kejadian 

dianggap sebagai hal yang mengganggu dan diartikan sebagai stres.  

 Menurut Priyoto (2014,h. 1) stres merupakan pengalaman 

subjektif yang didasarkan pada persepsi seseorang terhadap situasi 

yang dihadapi.  

 Stres berkaitan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan 

harapan atau situasi yang menekan. Penyebab stres dapat berasal 

dari konflik yang berhubungan dengan peran dan tuntutan tanggung 

jawab yang dirasakan berat sehingga membuat seseorang menjadi 

tegang (Siswanto,2007,h. 52). 
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 Hasil penelitian Matud (dalam Putri dan Sudhana 2013,h. 100) 

menyatakan bahwa pada wanita, hal yang menyebabkan stres 

adalah mengenai keluarga dan kesehatannya.  

 Pekerjaan rumah tangga yang merupakan kegiatan seorang 

ibu rumah tangga sehari-hari dapat menjadi pemicu stres. Bagi 

wanita ketika sudah menjadi ibu akan menghadapi masalah yang 

berhubungan dengan  anak-anak. 

 Menurut Kartono (2006, h.172), kewajiban untuk mengasuh 

anak menjadi  pertanggungjawaban penuh terhadap diri sendiri, 

bertanggung jawab atas nasib sendiri, dan atas pembentukan diri 

sendiri, sehingga masa menjadi orangtua merupakan masa yang 

alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang.  

 Tugas orang tua  kemudian bertambah dari sekedar 

mencukupi kebutuhan dasar dan melatihnya dengan ketrampilan 

hidup, memberikan yang terbaik bagi kebutuhan materiil anak, 

kebutuhan akan kasih sayang dan menyediakan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan yang terbaik.   

 Untuk memperkuat penelitian tentang stres yang dialami ibu, 

peneliti melakukan mini riset dengan melakukan wawancara 

terhadap beberapa subjek.  

Wawancara dilakukan dengan ibu rumah tangga yang 

memiliki satu anak berusia tiga tahun, di perumahan Kekancan Mukti 

pada tanggal 20 Juli 2016. Ibu ER menceritakan, setelah  
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mempunyai anak mengalami perubahan perilaku, karena kejenuhan 

rutinitas sehari-hari misal sering marah, mudah capek, tidak dapat 

mengontrol emosi negatif lainnya yang disebabkan karena 

mengasuh anak. Ketika ibu ER tidak dapat mengontrol emosinya, ibu 

ER menggigit pipi anaknya sehingga bekasnya lebam kebiruan.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang ibu 

rumah tangga yang bekerja, memiliki anak pertama berusia empat 

tahun, pada tanggal 14 Desember 2016 di perumnas Pucang 

Gading. Ibu M, seorang ibu yang bekerja, tidak dapat mengendalikan 

emosinya setelah memiliki anak, membuat ibu M sering marah dan 

memukul anaknya karena rasa lelah dan beban pekerjaan yang 

dirasakan.  

 Hasil wawancara peneliti dengan seorang ibu bekerja, yang 

memiliki anak balita, yaitu Ibu F pada tanggal, 19 Desember 2016, 

bertempat di perumahan Ganesa, menceritakan, bahwa ibu F sangat 

menikmati pekerjaan. Bekerja sebagai hiburan dan mengurangi 

kejenuhan.  Hal ini ditunjukkan dari penelitian Jiun,dkk (2016, h.161) 

menyatakan bahwa pada budaya orang Cina, ibu lebih memilih 

bekerja daripada mengasuh anak, sehingga dapat mengurangi stres.  

 Pusat studi gender dan anak Lembaga Penelitan dan 

Pengabdian Masyarakat UNNES Semarang mengadakan riset di 

Pemalang dan Klaten, didapatkan hasil bahwa kasus penganiayaan 

yang dilakukan oleh ibu kandung kepada anak balita terjadi di 
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beberapa daerah dan penyebabnya adalah stres yang dialami 

ibu.(daerah.sindonews.com diakses 20 Juli 2016) 

Kasus di Jakarta Barat yaitu seorang ibu yang kesal karena anak 

sering mengompol dan tega membunuh. Kasusini karena faktor 

ekonomi penyebab stres pada ibu, sehingga ibu menganiaya anak. 

Stres dapat disebabkan oleh masalah yang ringan sampai berat. 

(news.detik.com diakses 1 Januari 2018) 

 Menurut Feldman (2009, h.203) beberapa wanita yang 

menjadi ibu, mengeluh dengan bertambahnya pekerjaan 

rumahtangga dan bertambahnya konflik ketika memasuki kehidupan 

rumah tangga dengan memiliki anak.  

 Hasil penelitian Barroso dkk.(2016, h. 3) menyatakan bahwa 

ibu-ibu komunitas hispanik mengalami stres yang tinggi ketika 

memiliki anak usia dini. 

 Dalam penelitian ini status ibu dibedakan antara ibu yang 

tidak bekerja dan ibu yang bekerja. Bagi ibu yang memutuskan untuk 

bekerja, maupun ibu yang tidak bekerja, masalah yang dihadapi 

setelah mempunyai anak menjadi problem yang sering dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari.  

 Hurlock (2003, h.268&283) mengatakan, banyak wanita 

menyadari prestise yang rendah adalah ketika dikaitkan dengan 

peran tradisional sebagai ibu, sehingga kecil kemungkinan untuk 

membebaskan diri dari peran sebagai ibu.  



6 
 

   
 

 Ibu yang bekerja, harus melaksanakan beban tugas ganda 

yaitu tugas dalam dunia kerja dan tugas rumahtangga, akibatnya 

bagi wanita pekerja merasa bersalah karena menolak tugas rumah 

tangga sehingga tidak puas dengan perannya.    

 Permasalahan  pada ibu yang tidak bekerja,yang memiliki 

anak balita terjadi karena rutinitas sehari-hari yang menimbulkan 

kejenuhan. Stress yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 

dimanifestasikan dalam kemarahan dan emosi negatif lainnya 

sehingga mengganggu secara fisik, misal pusing, mual, lemah, dan 

tidak berdaya.  

 Bagi ibu, ketidakmampuan untuk mengelola stres dapat 

menimbulkan kemarahan, memunculkan perasaan gagal dan 

ketidakpuasan dalam menjalankan tugas sebagai ibu, sehingga 

terjadi tindakan kekerasan.  

 Hasil penelitian Putri dan Sudhana (2013,h.103) menyatakan 

bahwa ibu rumah tangga mengalami stres karena banyaknya 

peranan yang harus ditanggung. Hal ini dipicu oleh harapan ibu 

kepada anak, sehingga bila harapannya tidak sesuai dengan yang 

diinginkan, ibu merasakan pusing, malas, inginnya marah, 

dampaknya anak yang terkena amarah dan perlakuan kasar.  

 Hasil penelitian Nystrom dan Ohrling  (2003,h.327) 

menyatakan ibu merasa tidak berdaya, merasa bersalah, kelelahan, 

dendam, marah dan harus bertanggung jawab atas bayinya, 
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sehingga menyebabkan ketegangan dan emosi selama masa 

transisi awal menjadi orang tua. 

 Penelitian dari Parkes dkk (2015,h.907) stres yang dialami ibu 

yang  berpendidikan tinggi dan ibu yang berpendidikan rendah lebih 

tinggi dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan menengah. 

 Menurut Dagun (1992, h.124) pola pikir kaum wanita masa 

kini, bahwa keputusan untuk memiliki anak dianggap sebagai salah 

satu penyebab jurang karir antara pria dan wanita sehingga 

beberapa wanita memutuskan tidak memiliki anak, karena menjadi 

beban yang akan memicu stress.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 

Universitas Negeri Semarang (Unnes), riset di lakukan di Pemalang 

dan Klaten dengan 1.199 responden, pelaku kekerasan terhadap 

anak ternyata mayoritas adalah ibu (Sindonews.com.20/11/2015) 

 Dari beberapa kasus yang terjadi, ibu mengalami stres yang 

berkaitan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan dan 

situasi yang menekan. Hal ini terjadi karena kecemasan dan 

ketegangan yang berhubungan dengan peran orang tua dan 

interaksi dengan anak. Ketidakmampuan untuk mengelola stres 

dapat menyebabkan tindak kekerasan pada anak. 

 Apabila dipahami dengan seksama, pengaturan diri sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan menangani 
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emosi dengan baik. Saat stres muncul yang diperlukan adalah 

menghadapai dan mengelolanya agar membuahkan hasil yang 

positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Goleman (2002,h.112) 

bahwa emosi-emosi itu yang akan menentukan batas kemampuan 

seseorang untuk menentukan keberhasilan dalam kehidupan.  

 Menurut Goleman (2002,h.247) emosi yang sering dialami 

wanita adalah cemas dan takut, sedangkan wanita yang cerdas 

secara emosional cenderung bersikap tegas dan memandang 

dirinya secara positif dan mampu menyesuaikan diri dengan beban 

stres. 

 Stres sering dikaitkan dengan emosi, karena jika seseorang 

dapat mengelola dan mengendalikan emosi maka tingkat stres dapat 

dikendalikan dengan baik.  

 Berdasarkan permasalahan yang muncul yaitu stres yang 

dialami oleh ibu yang memiliki anak pertama usia balita, serta 

kaitannya dengan kecerdasan emosi, maka peneliti tertarik meneliti 

tentang “stres pada ibu yang memiliki anak usia balita ditinjau dari 

kecerdasan emosi dan status kerja”.  

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji  secara 

empirik, hubungan antara kecerdasan emosi dengan stres dan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan stres antara ibu rumah tangga 

dan ibu yang bekerja. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi pada khasanah psikologi perkembangan yang 

berkaitan dengan masalah stres pada ibu yang memiliki anak 

pertama usia balita, baik ibu yang bekerja maupun ibu rumah 

tangga dan kecerdasan emosi. 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai acuan bagi para ibu yang memiliki anak balita, untuk 

mengatasi stres , dengan memiliki kecerdasan emosi yang baik. 




