
2 

 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan setiap manusia tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan yang disebabkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang 

tidak sesuai dengan rencana. Permasalahan tersebut menjadi beban dan 

membuat stres pada sebagian individu yang mengalaminya. Rice (dalam 

Kusumastuti, 2014) menyatakan stres merupakan keadaan ketika individu 

tidak dapat menangani proses kehidupan berupa stimulasi, peristiwa, 

kejadian, interpretasi individu, dan respon yang sering kali menimbulkan 

ketegangan di luar batas kemampuan individu untuk mengatasinya. Stres 

dapat menyerang berbagai macam kalangan dengan permasalahan yang 

berbeda-beda. Stres dapat menyerang anak kecil, orang dewasa, kalangan 

muda, dan tak terkecuali single parent (Anoraga dalam Sandra dan Ifdil, 

2015). 

Larasati (2012), mengungkapkan bahwa dalam pernikahan pasti akan 

melibatkan sepasang suami istri yang melakukan semua tugas dan tanggung 

jawab masing-masing pribadi. Laki-laki lajang yang kemudian menikah harus 

memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah 

tangga. Hal ini tidak terkecuali bagi seorang perempuan yang sudah menikah. 

Seorang perempuan yang sudah menikah harus siap menjadi istri yang 

melayani suami dan anak setiap saat jika suami dan anaknya membutuhkan 

perannya.
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Kepuasan pernikahan menjadi peran penting dalam keberhasilan 

sebuah pernikahan. Jika salah satu dari pasangan suami istri merasa tidak 

puas atau merasa ada hal yang mengganjal dari pernikahan maka akan 

menyebabkan masalah dalam pernikahan. Tidak jarang masalah yang 

dihadapi sepasang suami istri menyebabkan perceraian dalam pernikahan 

tersebut. 

Menurut Hurlock (2011) perceraian merupakan keadaan di mana 

pasangan suami istri sudah tidak ada kecocokan dan tidak bisa lagi mencari 

suatu penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Perceraian suami istri 

tersebut akan terjadi apabila kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi untuk 

satu tujuan.  

Kasus perceraian yang masuk di dalam daftar terima dan diputuskan 

oleh Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.193. 

Cerai talak yang dikabulkan sebanyak 396 dan cerai gugat yang dikabulkan 

sebanyak 797. Jumlah perceraian yang terjadi di Kota Rembang pada tahun 

2017 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak terlalu banyak. 

Putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang tahun 2017 

adalah sebanyak 1.154. Cerai talak yang dikabulkan sebanyak 395 dan cerai 

gugat yang dikabulkan sebanyak 759. 
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Gambar 1.1. Data Perceraian Di Rembang 
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Sumber: Pengadilan Agama Rembang 

Perceraian yang terjadi akan membuat pasangan suami istri menjadi 

duda maupun janda. Bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai pada 

saat belum memiliki anak akan dianggap sebagai duda atau janda tanpa 

anak, namun untuk pasangan yang bercerai dengan keadaan sudah memiliki 

anak akan disebut dengan single parent. 

Layliyah (2013), menyatakan single parent adalah orang tua tunggal 

yang memiliki peran ganda untuk mengasuh dan membesarkan anaknya 

seorang diri tanpa bantuan pasangan. Seorang single parent harus bisa 

melakukan pekerjaan apa yang seharusnya dikerjakan oleh pasangannya. 

Single parent harus bisa mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan di 

luar rumah dengan pekerjaaan di rumah sebagai orang tua tunggal. 

Perceraian yang dialami oleh sepasang suami istri memiliki dampak 

yang luar biasa pada perubahan hidup yang dialami oleh istri yang harus 
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menjadi ibu single parent. Kasus ibu single parent yang menjadi orang tua 

tunggal menuntut seorang ibu single parent memerankan peran ganda dalam 

keluarganya. Seorang ibu single parent yang dalam tugas utamanya sebagai 

seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus dan merawat anaknya, 

mengerjakan pekerjaan rumah, kini  dituntut untuk bekerja seorang diri tanpa 

harus mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang 

narasumber ibu single parent di Desa Ketanggi, Kabupaten Rembang mereka 

mengatakan bahwa awal mulanya mereka bercerai sudah merasakan dampak 

yang luar biasa. Beban mereka dimulai dengan harus mengambil alih seluruh 

tugas yang sebelumnya dikerjakan oleh suaminya yaitu mencari nafkah. 

Ketiga ibu single parent yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak mudah 

menjadi ibu single parent. Ibu single parent harus pandai mengatur 

pembagian waktu untuk bekerja sekaligus mengatur seluruh pekerjaan rumah 

termasuk mengurus anak-anaknya. Ketiga ibu single parent di Desa Ketanggi 

ini juga menyebutkan bahwa beban mereka yang membuat tertekan hingga 

mengalami stres tidak hanya dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. 

Stigma buruk yang didapatkan dari orang-orang sekitarnya membuat beban 

mereka bertambah. Stresor-stresor tersebut yang membuat ibu single parent 

menjadi tertekan dan mengakibatkan stres. 

Dari pengakuan ketiga ibu single parent yang diwawancarai, mereka 

mengatakan bahwa mereka kekurangan perhatian dari orang-orang 

sekitarnya. Mereka tidak mendapatkan dukungan dari pihak keluarga ataupun 

dari orang terdekat mereka. Mereka menginginkan bantuan secara moral dan 



5 

 

 

 

material dari orang terdekatnya, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan 

jauh lebih terbantu sehingga tingkat stresnya juga akan berkurang. 

Akibat stres yang dirasakan oleh ibu single parent yang terlalu tinggi 

akan berakibat serius untuk diri ibu single parent sendiri maupun orang yang 

berada di sekitarnya. Seperti kasus contoh yang sudah terjadi dan dialami ibu 

single parent yang meluapkan stresnya tersebut dengan marah hingga 

menyiksa anak kandungnya sendiri. Seperti yang terjadi di daerah Jakarta 

Barat yang dikutip pada Tribun Lampung, Minggu 12 November 2017. 

Seorang ibu single parent membunuh anaknya diakibatkan karena faktor 

ekonomi yang dialaminya. Ibu single parent yang berinisial N ini membunuh 

anaknya karena dia merasa stres karena sebagai buruh cuci yang 

pendapatannya tidak seberapa itu harus digunakan mencukupi kebutuhan 

sehari-hari yang sangat banyak. Anaknya dibunuh dengan cara menyiksa 

terlebih dahulu hingga akhirnya menjerat leher anaknya menggunakan tali 

rafia hingga meninggal. 

Tidak hanya itu, kejadian yang lain juga dilakukan seorang ibu single 

parent di daerah Cipulir, Jakarta Selatan yang dimuat di Liputan 6 pada 

tanggal 3 Juli 2015. Seorang ibu berinisial LSR menggergaji lengan anaknya 

akibat dari stres yang ia rasakan sebagai ibu single parent. Beban yang LSR 

rasakan sebagai ibu single parent yang tidak bisa ditanggungnya seorang diri 

membuat ia menjadi stres dan meluapkan perasaan marahnya kepada 

anaknya sendiri. 

Dari contoh kasus yang sudah terjadi tersebut dapat diberikan 

kesimpulan bahwa adanya kasus seperti ini membuat penelitian ini harus 

diteliti. Pentingnya penelitian ini diteliti untuk memberikan pengetahuan 
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mengenai pengelolaan stres dan menghindari permasalahan seperti kasus 

contoh yang ada terjadi kembali. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akmalia (2013), 

menyatakan ibu yang berstatus single parent lebih mengalami stres yang 

diakibatkan banyaknya stresor yang diterima. Stresor-stresor tersebut berupa 

masalah terkait anak, masalah terkait ekonomi, masalah terkait pada sisi 

psikologis yaitu berupa perhatian dan dukungan dari orang disekitarnya. 

Permasalahan pada diri individu yang menyebabkan stres akan 

menimbulkan ciri-ciri meliputi sakit kepala, mudah kaget, keringat dingin, 

gangguan pada pola tidur, nafsu makan menurun, mual, pelupa, cemas, was-

was, gelisah, mudah putus asa, susah mengambil keputusan, mudah marah, 

mudah menangis, murung, kawatir, mimpi buruk, dan menarik diri dari 

lingkungan (Anoraga dalam Sandra dan Ifdil, 2015). 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Wijiono (dalam Sandra 

dan Ifdil, 2015), menyebutkan bahwa stres memunculkan gejala yang terdiri 

dari tiga gejala yakni psikologis, fisiologis dan perilaku. Perubahan psikologis 

ditandai oleh adanya kecemasan berlarut-larut, sulit tidur, napas tersengal-

sengal, menurunnya rasa percaya diri, kehilangan konsentrasi, dan rasa 

bosan yang tinggi. Perubahan fisiologis ditandai oleh adanya gejala-gejala 

seperti merasa letih/lelah, kehabisan tenaga, pusing, dan gangguan 

pencernaan. Perubahan sikap seperti keras kepala, mudah marah, tidak puas 

dengan apa yang dicapai, dan sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi stres 

individu. 

Faktor yang mempengaruhi stres pada ibu single parent adalah 

dukungan sosial (Dwiyanti, dalam Aprilia, 2013). Dukungan sosial adalah 
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suatu keadaan yang meliputi perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang 

berada di sekitar dengan memberikan perhatian dan afeksi berupa kasih 

sayang, keberadaan, kepedulian, serta mau mendengarkan keluh kesah ibu 

single parent (Sarason, dalam Kumalasari dan Ahyani, 2012). Bagi ibu single 

parent dukungan sosial dari keluarga sangat diperlukan untuk menanggulangi 

stres. Karena semakin besar dukungan sosial yang diterima maka semakin 

rendah tingkat stresnya.  

Pengertian di atas ditambahkan oleh Friedman (dalam Larasati, 2012) 

dukungan sosial merupakan suatu keadaan yang bermanfaat dan diperoleh 

seseorang dari orang lain yang dapat dipercaya sehingga seseorang 

mengetahui ada orang lain yang memberikan perhatian, menghargai, dan 

mencintainya. 

Smet (2013) menyatakan bentuk dukungan sosial yang dapat 

diberikan dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informasif. Jika dukungan sosial 

tersebut diberikan kepada ibu single parent maka stres yang dialami oleh ibu 

single parent dapat membaik. 

Menurut Broussard, Joseph, dan Thompson (2012), kurangnya 

dukungan sosial yang diterima oleh ibu single parent membuat kondisi mental 

dan fisik yang buruk. Ibu single parent akan cenderung lebih rentan 

mengalami stres. 

Lipman dan Boyle (2005), menyatakan bahwa ibu single parent yang 

tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga akan sangat rentan 

terserang depresi dan stres dibandingkan ibu single parent yang 

mendapatkan dukungan sosial dari keluarganya. 
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Aprilia (2013) menyatakan dampak yang dirasakan oleh ibu single 

parent yang mendapatkan dukungan sosial adalah merasakan penghargaan 

dan penerimaan yang positif oleh orang-orang yang berada di sekitarnya yaitu 

orang terdekat. Adanya dukungan sosial yang diberikan kepada ibu single 

parent, mereka merasa terbantu secara psikis dan emosional. Bantuan secara 

psikis membuat ibu single parent menjadi lebih tenang, ibu single parent bisa 

mencurahkan isi hatinya, bisa mendapatkan masukan dari keluarga, terbantu 

ketika ada masalah. Sementara itu bantuan secara emosional membuat ibu 

single parent menjadi lebih dapat mengendalikan emosi jika ada masalah dan 

dapat meluapkan perasaan yang dirasakan ketika kecewa. Ibu single parent 

yang tidak mendapatkan dukungan sosial keluarga cenderung merasa 

diasingkan oleh orang sekitar karena statusnya. Tindakan tersebut 

mengakibatkan ibu single parent menjadi kurang percaya diri dan tertekan 

dengan status mereka. Bagi ibu single parent yang tidak mendapatkan 

dukungan sosial dari orang-orang yang disekitarnya maka akan berdampak 

pada dirinya sendiri yang menjadi tertekan hingga menjadi stres. Tidak hanya 

itu, orang-orang yang berada di sekitarnya bisa dilukai. 

Dari berbagai penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah dalam segi subjek yang digunakan 

menggunakan kriteria-kriteria yang terkait dengan keadaan ibu single parent. 

Selain itu juga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif 

di mana subjek yang digunakan lebih banyak daripada penelitian kualitatif 

yang sebelumnya digunakan.  
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Dalam uraian yang sudah dijabarkan di atas peneliti ingin meneliti 

untuk mengetahui apakah ada hubungan dukungan sosial dengan stres pada 

ibu single parent. 

1.2.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

hubungan antara dukungan sosial dengan stres pada ibu single parent.  

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1.     Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan masukan bagi perkembangan ilmu psikologi 

khususnya pada psikologi sosial dan kesehatan mental, serta dapat 

menjadi masukan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

dukungan sosial dan stres pada ibu single parent. 

1.3.2.     Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ibu single 

parent terkait stres dan dukungan sosial. 


