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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Menjadi orang tua adalah harapan bagi banyak orang khususnya bagi mereka 

yang sudah memasuki jenjang pernikahan. Dalam budaya Indonesia pada 

umumnya, keluarga menjadi ideal dan lengkap saat pasangan suami dan istri 

memiliki anak di kehidupan pernikahannya (Kahayani & Wahyuningsih, 2008). 

Memiliki anak merupakan hal yang dapat memberikan banyak kebahagiaan 

sekaligus juga tantangan dalam hal merawat dan membesarkan mereka (Rudolf 

dalam Chairini, 2013). Hurlock (2002) menyebut perubahan status menjadi orangtua 

sebagai “masa krisis” karena suami dan istri memerlukan penyesuaian diri pada 

perubahan perilaku, nilai dan peranan dengan banyak mengorbankan kebahagiaan 

dan kepuasan dirinya sendiri. Dengan menjadi orang tua, individu pada umumnya 

tidak dapat melakukan minat mereka dengan bebas. Hal ini membuat mereka 

terbatas waktu, tenaga dan uang karena orientasi yang mengarah ke anak mereka. 

Tahap penyesuaian ini dialami saat ayah dan ibu berada pada awal-awal tahun 

memiliki anak dan berhenti saat anak tersebut memasuki tahap perkembangan 

masa kanak-kanak akhir.  

Pengasuhan penuh dari orang tua diperlukan oleh anak pada tahap 

perkembangan bayi sampai masa kanak-kanak awal (early childhood), yaitu dari 

usia dua sampai enam tahun (Hurlock, 2002). Masa kanak-kanak awal merupakan 

suatu fase dari tahap perkembangan manusia yang rumit dan kompleks. Hal 



 

tersebut terjadi karena sejak lahir sampai usia delapan tahun, manusia memasuki 

masa yang penting karena masa ini merupakan proses penyempurnaan 

perkembangan kognitif, emosi dan fisik anak (Unicef, 2006). Pada awal masa 

perkembangannya, anak-anak juga mengembangkan hubungan emosi yang 

mendalam dengan orang dewasa yang teratur merawatnya (Lestari, 2012) 

Budaya tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya kegiatan 

merawat atau mengasuh anak lebih banyak dilakukan oleh ibu. Hal ini terjadi karena 

adanya anggapan bahwa kodrat perempuan adalah untuk melakukan segala urusan 

rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan tugas utama seorang suami adalah 

mencari nafkah, meskipun dengan perkembangan jaman, tidak sedikit keluarga yang 

keduanya sama-sama bekerja (Lestari, 2012). Ibu juga secara umum menghabiskan 

lebih banyak waktu rutin untuk memberi perawatan dan pengasuhan secara 

langsung (Parker dalam Mallers dkk, 2010) dan lebih sering menjadi sumber rasa 

nyaman dan aman untuk anak mereka (Dempsey, dalam Mallers dkk, 2010). 

Pada penelitian yang dilakukan Moes, Schreibman & Loos dibuktikan bahwa 

beban pengasuhan orang tua pada anak lebih berat jatuh pada ibu dibandingkan 

ayah, sehingga ibu menjadi lebih menderita tekanan secara emosi akan tanggungan 

tersebut (dalam Marshall & Long, 2010). Dalam menjalani masa adaptasi menjadi 

orangtua, ibu secara psikologis menjalani masa yang lebih sulit daripada ayah (John 

& Belsky dalam Lestari, 2012). Seorang ibu yang biasanya menjalani beberapa 

peran sekaligus, mulai dari mengasuh anak, bekerja, hingga mengelola rumah 

tangga, membuat mereka kerap memiliki emosi yang tidak stabil (Chaerunnisa & 

Rachmawati, 2017).  



 

Shin dkk (2006) melakukan penelitian kepada 106 ibu dan 93 ayah yang 

memiliki anak usia tiga sampai enam tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu 

mengalami stres lebih besar dibanding ayah karena ibu lebih dipengaruhi oleh 

karakteristik anak dan peran pasangan dalam mengasuh anak. Ibu juga lebih dapat 

memprediksi dan mengkhawatirkan masalah-masalah yang akan terjadi pada anak 

dibanding ayah. 

Stres adalah sesuatu yang normal dialami sebagai bagian dari kehidupan 

manusia (Center, 2010). Stres dalam tingkat yang rendah merupakan sesuatu yang 

baik dan dapat membuat orang lebih termotivasi dan membantu meningkatkan 

produktivitas. Namun, terlalu banyak stres atau tekanan dapat menjadi hal yang 

membahayakan bagi kesehatan fisik, emosi, dan mental individu, contohnya seperti 

sakit kepala, persoalan hubungan dengan orang lain atau penyalahgunaan obat 

(Patnaik, dalam Cronin, 2015). 

Menurut Thoits (1994) stres dapat bersumber dari berbagai macam hal, antara 

lain : peristiwa-peristiwa kehidupan (life events), ketegangan kronis (chronic strain), 

dan permasalahan sehari-hari (daily hassles). Peristiwa-peristiwa kehidupan 

berfokus pada perubahan dalam kehidupan yang banyak terjadi dalam waktu singkat 

sehingga dapat menyebabkan stres. Contoh dampak dari gagalnya penyesuaian 

dengan perubahan yang muncul adalah kecemasan yang memicu stres (Gaol, 

2016). Ketegangan kronis adalah kesulitan yang konsisten atau berulang yang 

terjadi di kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi fisik maupun psikologis 

manusia. Faktor yang menjadi pemicu ketegangan kronis adalah adanya tuntutan 

pekerjaan, kurang pengendalian atas pekerjaan, tuntutan dari rumah, kurang 



 

pengendalian dari rumah (Serido, Almeida & Wethington, 2014). Permasalahan 

sehari-hari adalah peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di keseharian yang 

memerlukan penyesuaian dalam waktu singkat. Contohnya adalah kemacetan, 

berkomunikasi dengan orang lain, tugas-tugas keseharian, berada dalam argumen 

dengan orang lain.  

Mengasuh anak adalah kegiatan yang dilakukan berulang dari hari ke hari. 

Mengasuh merupakan suatu proses yang menantang yang dihasilkan dari interaksi 

karakteristik individual (antara orangtua dan anak) dan persepsi orang tua antara 

perilaku dan perkembangan anaknya (Crnic & Booth, 1991). Faktor penentu dari 

perilaku pengasuhan antara lain adalah kepribadian orang tua, karakteristik anak, 

sumber stres dalam mengasuh serta dukungan sosial (Belsky, dalam Crnic & Booth, 

1991). Pengasuhan bukan merupakan tugas yang mudah untuk dilakukan sehingga 

proses pengasuhan adalah proses yang penuh tekanan (Lestari, 2012) 

Stres mengasuh merupakan perasaan negatif yang dialami orang tua terhadap 

dirinya sendiri dan anak-anak mereka ketika menjalankan peran menjadi orang tua 

(Cronin, Langworthy, Christians, Maher, & Dibb, 2015). Stres pengasuhan yang 

dirasakan orang tua bukan saja disebabkan oleh anak mereka tetapi juga 

merupakan akumulasi dari keadaan sosial dan lingkungan yang tidak mendukung, 

tanggung jawab yang besar dan kegiatan sehari-hari berkaitan dengan kegiatan 

pengasuhan yang membuat stres itu muncul. Stres pengasuhan merupakan hal 

yang wajar namun tetap harus dicegah atau diatasi sedini mungkin karena jika stres 

dibiarkan menumpuk dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan efek negatif 

untuk ibu serta anak. 



 

Menurut Lestari (2012) gejala stres pengasuhan antara lain menurunnya 

ekspresi kehangatan, meningkatnya metode pendisiplinan keras terhadap anak, 

kurangnya konsistensi perilaku dalam pengasuhan, menarik diri sepenuhnya dari 

pengasuhan, dan penurunan kualitas pengasuhan sehingga meningkatkan problem 

emosi dan perilaku pada anak. Hal ini didukung oleh penelitian Nugrahani (2015) 

yang meneliti hubungan stres pengasuhan dengan kecenderungan perilaku 

kekerasan terhadap anak. Sebanyak 90 orang ibu yang memiliki anak usia dua 

sampai empat belas tahun menjadi subyek dalam penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa adanya hubungan positif antara stres pengasuhan dengan 

kecenderungan perilaku kekerasan terhadap anak (rxy=0,818, p<0,05).  

Peneliti melakukan wawancara kepada tiga ibu yang memiliki anak berusia pra-

sekolah atau yang berada dalam tahap perkembangan masa kanak-kanak awal. 

Wawancara pertama dilakukan pada hari Jumat, 30 Maret 2018 dengan seorang ibu 

berinisial AH. Ibu ini memiliki dua anak laki-laki yang berusia lima tahun dan delapan 

bulan. Sehari-hari ibu AH bekerja membantu suaminya membuka sebuah toko. Saat 

ditanya apa yang dirasakan ibu AH dalam mengasuh dua anak yang masih kecil, 

khususnya anaknya yang berusia lima tahun, ia berpendapat bahwa ia merasa 

senang karena pada usia ini anaknya sudah bisa melakukan beberapa hal sendiri 

(seperti mandi, makan, bermain) dan tidak memerlukan pendampingan secara terus 

menerus seperti pada waktu bayi.  

Ada hal lain yang menjadi kesulitan dalam mengasuh anak usia lima tahun. Ibu 

AH berpendapat, di usia ini anaknya cenderung ingin memberontak dan melakukan 

hal yang tidak diperbolehkannya. Ibu AH merasa jika semakin dilarang, maka 



 

semakin anaknya nekat melakukannya. Hal ini membuat ibu AH terkadang tidak bisa 

mengendalikan emosi dan memarahi anaknya. Ibu AH mengaku jika emosinya tidak 

terkendali, ia membentak dan memukul anaknya sampai anaknya menangis. Ibu AH 

menceritakan bahwa anaknya sempat mengungkapkan kepada guru sekolah 

minggunya kalau hal yang paling ditakuti anaknya adalah dimarahi ibunya. Hal ini 

membuat ibu AH merasa menyesal jika mengingat ia telah menyakiti hati anaknya 

saat tidak bisa mengendalikan emosi. Selain emosinya, ibu AH juga pernah merasa 

kegiatan pengasuhan yang dilakukan membuat ia kurang dapat memiliki me time 

seperti waktu sebelum menikah. Baginya, me time sangat diperlukan saat ia merasa 

suntuk di rumah. Ibu AH mengaku pernah meninggalkan tugasnya di rumah dan 

memilih ikut teman-temannya wisata untuk menghindari kegiatan yang membuatnya 

stres. 

Wawancara kedua dilakukan kepada ibu berinisial AS pada hari Jumat, 30 

Maret 2018. Ibu AS adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak 

perempuan berusia empat tahun. Anak ini merupakan anak pertama dan belum 

memiliki anak lain sehingga Ibu AS dan suami sangat menyayangi dan 

memfokuskan pengasuhan kepada anaknya. Hambatan dalam menghadapi 

anaknya adalah anaknya terlalu sulit untuk mencoba hal-hal yang baru sehingga ibu 

AS mengalami kendala dalam mengajari dan memberi pengalaman baru kepada 

anaknya. Selain itu, anaknya juga memiliki sifat keras kepala sehingga ibu AS 

bingung mencari cara membujuk anaknya untuk melakukan perintahnya. Menurut 

ibu AS, sifat keras kepala pada diri anaknya muncul karena suaminya selalu 

memanjakan dan menuruti apa yang diinginkan anaknya. Ia merasakan 



 

ketidakkompakkan dalam mengasuh anaknya. Hal ini membuat ia terkadang 

bingung bagaimana menyikapi dan sempat membuat ia merasa bersalah karena 

pada akhirnya ia juga ikut menuruti semua keinginan anaknya. Ia merasa bersalah 

karena ia mengetahui itu tidak baik untuk perkembangan anaknya tetapi ia tidak 

mengerti bagaimana menyelesaikannya. Rasa bersalah itu diakui sangat 

mengganggu sehingga ibu AS merasa membutuhkan bantuan dan konsultasi dari 

orang lain. 

Wawancara terakhir dilakukan pada Minggu, 10 Juni 2018. Wawancara 

dilakukan kepada ibu berinisial TH. Ibu TH memiliki satu anak berusia lima tahun 

lebih enam bulan dan merupakan seorang pebisnis. Ia dan suaminya sama-sama 

bekerja mengurusi beberapa toko yang berbeda. Selain itu, Ibu TH juga berperan 

penuh sebagai ibu rumah tangga karena suaminya tidak mau memakai jasa 

pembantu rumah tangga. Anaknya juga memiliki banyak alergi makanan sehingga 

setiap hari ia harus memasak sendiri makanan di rumah.  

Banyaknya tugas dan kegiatan yang dilakukan setiap harinya membuat ibu TH 

merasa selama ini ia tidak maksimal dalam mengasuh anaknya. Menurutnya, 

seorang ibu akan berfungsi ideal saat meluangkan waktu yang banyak untuk 

anaknya dan tidak tersita dengan pekerjaan. Pada faktanya, ekspektasi itu tidak 

terpenuhi dengan baik dalam kesehariannya. Ia merasa selama ini hanya 

mengerjakan tugasnya sebagai seorang ibu merupakan sebuah kewajiban saja dan 

ia merasa kurang memiliki kedekatan emosional dengan anaknya. Ibu TH juga 

beranggapan bahwa seharusnya, umur lima tahun anak-anak sudah dapat mengikuti 

perintah dan tidak susah lagi untuk diberi nasihat. Pada kenyataannya, anaknya 



 

tambah rewel kalau keinginannya tidak dipenuhi. Contohnya adalah saat bermain 

gadget. Ibu TH dan suami memiliki peraturan untuk memberi gadget pada anaknya 

maksimal satu jam. Awalnya peraturan itu dipatuhi, tetapi lama-lama dilanggar dan 

saat gadgetnya diminta, anaknya tidak mau memberikan dan rewel sampai 

permintaannya dipenuhi. Sempat di suatu waktu ibu TH merasakan dirinya telah 

gagal mendidik anaknya karena ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan 

kenyataan. Saat ditanya tentang pentingnya dukungan suami dalam melaksanakan 

peran pengasuhannya, ibu TH mengatakan bahwa dukungan itu sangat diperlukan. 

Ia merasa sangat terbantu saat suaminya bisa menggantikan sementara tugasnya 

menemani anak bermain, belajar, dan ikut mendukung dalam memberi nasihat yang 

baik pada anaknya. 

Dari wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang 

memiliki anak kecil berusia pra sekolah mengalami kesulitan dalam mengasuh anak 

yang sudah mulai dapat memberontak orang tua. Akibatnya, ibu tidak dapat 

mengontrol emosinya, sehingga muncul perilaku pendisiplinan anak dengan tidak 

terkontrol. Selain itu, ibu dapat merasakan rasa bersalah ketika ekspektasi dalam 

pengasuhan anak tidak sesuai dengan kenyataan. Rasa bersalah itu dapat berupa 

perasaan gagal telah mendidik anak serta bingung harus memperlakukan anaknya 

dengan cara apa. Menarik diri dari pengasuhan juga dilakukan ibu ketika ia merasa 

membutuhkan waktu bagi dirinya sendiri. Dukungan dari suami sangat diperlukan 

ibu dalam menurunkan tekanan yang dialami ketika mengasuh anak karena ibu 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pengasuhan. 



 

Pada penelitian oleh Ostberg & Hagekull (2000), dihasilkan bahwa stres 

pengasuhan yang dialami orangtua berkaitan langsung dengan banyaknya tugas 

atau pekerjaan yang menumpuk, rendahnya dukungan sosial, persepsi terhadap 

anak yang sulit diatur, kejadian sehari-hari yang negatif, kesulitan dalam merawat 

anak, jumlah anak yang banyak, dan usia orangtua dalam mengasuh. 

Stres pengasuhan dapat disebabkan oleh kurangnya peran ayah dalam 

pengasuhan. Dalam artikel berjudul “Peran Ayah Terkait Pengetahuan dan 

Pengasuhan dalam Keluarga sangat Kurang” yang diunggah Hendrian (2017), 

menunjukkan bahwa selama beberapa tahun belakangan, ayah memiliki 

kesempatan yang semakin sedikit untuk meluangkan waktunya pada keluarga 

karena kesibukan mencari nafkah. 

Penyebab lain dari stres pengasuhan yang dialami ibu adalah kurangnya 

dukungan sosial baik dari suami, keluarga teman atau seseorang yang lebih ahli 

dalam merawat anak (Brannan & Heflinger dalam Kahayani & Wahyuningsih, 2008). 

Adaptasi seorang perempuan untuk menjalankan tugas sebagai ibu memerlukan 

dukungan suami dan orang sekitarnya. Dukungan tersebut dapat berupa motivasi, 

membesarkan hati dan selalu bersama serta membantunya (Kitzinger dalam 

Yuliawan, Rahayuningsih & Ambarwati, 2014).  

Dukungan paling penting adalah dari suami yang merupakan kepala keluarga 

sekaligus partner dalam berkeluarga. Dari hasil penelitian, para ibu berpendapat 

bahwa ayah seharusnya berpartisipasi dan mengambil kurang lebih sepertiga bagian 

dalam mengasuh anak karena dapat meringankan beban seorang ibu 



 

(Dhrakshayani, 2015). Beban yang dirasa tidak berat akan menurunkan tingkat stres 

pengasuhan ibu dalam melakukan pengasuhan.  

Dukungan sosial suami antara lain dapat berupa dukungan finansial. Ayah 

bertanggung jawab secara primer untuk kebutuhan finansial keluarga, sedangkan 

ibu bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak dasar (Hidayati, Kaloeti, dan 

Karyono, 2011). Bentuk dukungan sosial lain adalah dukungan emosional. 

Dukungan emosional dapat berupa motivasi, empati dan kepedulian terhadap istri.  

Keterlibatan dalam pengasuhan juga merupakan bentuk dukungan sosial suami. 

Keterlibatan dalam pengasuhan adalah seberapa besar usaha ayah untuk berpikir, 

memperhatikan, merasakan, mengevaluiasi, mengkhawatirkan serta berdoa bagi 

anaknya dalam proses pengasuhan bersama ibu (Palkovits, dalam Hidayati, Kaloeti, 

dan Karyono, 2012). 

Dukungan sosial yang diberikan suami sangat berdampak bagi istri salah 

satunya adalah psychological well-being istri. Penelitian oleh Pradana & Kustanti 

(2017) tentang hubungan dukungan sosial suami dengan psychological well-being 

ibu menghasilkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial suami, semakin tinggi pula 

psychological well-being ibu.  Psychological well-being meliputi penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan 

hidup dan pertumbuhan pribadi. Ibu yang memiliki psychological well-being yang 

tinggi akan memiliki kepuasan hidup dan lebih sedikit mengalami emosi negatif. 

Berdasarkan penelitian Sa'diyah (dalam Pradana & Kustanti, 2017), ditemukan hasil 

bahwa individu yang memiliki psychological well being yang tinggi mampu 

menurunkan resiko untuk mengalami stres pengasuhan.  



 

Selain itu, dukungan suami juga meningkatkan penerimaan diri ibu. Penerimaan 

diri berarti ibu dapat memahami diri sendiri, harapan yang realistis, hambatan-

hambatan dari lingkungan yang tidak berpengaruh, tingkah laku sosial yang 

mendukung, tidak adanya tekanan emosi yang berat, sukses yang terjadi, konsep 

diri, pola asuh di masa kecil yang baik. Dari penelitian yang dilakukan Megasari & 

Kristiana (2016) menghasilkan bahwa semakin besar dukungan sosial suami, 

semakin tinggi pula penerimaan diri pada ibu. 

Berdasarkan data dan fakta diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

hubungan antara dukungan sosial ayah dalam pengasuhan dengan stres 

pengasuhan yang dialami ibu yang memiliki anak berusia pra-sekolah atau masa 

kanak-kanak awal. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik hubungan antara 

dukungan sosial ayah dalam pengasuhan dengan stres pengasuhan ibu yang 

memiliki anak pra-sekolah. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

psikologi kesehatan mental dan psikologi perkembangan tentang sejauh mana 

dukungan sosial ayah mempengaruhi stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-

sekolah. 



 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan referensi 

untuk ayah dan ibu yang mengasuh anak prasekolah 

 




