
 

1 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia mulai terpapar pandemi Coronavirus atau lebih dikenal Covid-

19, pada tanggal 2 Maret 2020, saat pemerintah mengumumkan terdapat dua 

orang positif terkena Covid-19 (Pranita,2020). Berdasarkan data dari Pusat Eropa 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (European Centre for Disease 

Prevention and Control) dikutip dari Lumbanrau (2020), sejak Februari hingga 

bulan September 2020, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan 

tingkat kematian tertinggi mencapai 228.993. Tingginya angka Covid-19, 

Pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar atau PSBB (Prihatin,2020). Presiden Joko Widodo dikutip oleh 

BBC Indonesia (2020), menyampaikan agar masyarakat dapat melakukan 

pembatasan aktivitas di luar rumah. Proses belajar mengajar, bekerja, beribadah 

dan aktivitas lain yang biasanya dilakukan di luar rumah, dihimbau agar hanya 

dilakukan di dalam rumah, serta menerapkan jaga jarak atau dikenal dengan 

istilah Physical Distancing atau Social Distancing. Kebijakan tersebut 

memberikan dampak yang merugikan seperti tersendatnya sejumlah industri dan 

mata pencaharian lainnya, bahkan dapat menutup sektor usaha tertentu (Shinta 

Kamdani dalam Sari,2020). Menurut Bakrie (2020), perubahan yang terjadi akibat 

Covid-19 ini sangat berimbas terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia. 

Bakrie menjelaskan, banyak perekonomian pada masyarakat kelas menengah ke 

bawah mengalami kesulitan dan penurunan, seperti pedagang sayur, penjual 

ikan, dan pedagang kelontong, sehingga akan menimbulkan terjadinya krisis 

ekonomi pada beberapa keluarga di Indonesia. Berdasarkan uraian sebelumnya, 
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peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana keluarga dapat 

bertahan dikala pandemi, dengan risiko mengalami tekanan dalam hidup. Titik 

fokus pada penelitian ini tertuju pada Ayah sebagai pekerja tunggal di dalam 

keluarga. 

Saat pandemi Covid-19 ini, seorang Ayah dengan status Single Career 

Family atau pekerja tunggal di dalam keluarga berpotensi tinggi untuk mengalami 

stres. Langkah awal yang dilakukan untuk membuktikkan bahwa Ayah sebagai 

pekerja tunggal mengalami stres, dilaksanakan survey singkat dengan metode 

wawancara singkat bersama lima orang Ayah tunggal, lima orang Ayah ini 

berinisial H, E, D, W, A. Wawancara singkat ini dilakukan pada bulan September 

2020 dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (via telepon 

dan melalui perantara). Empat dari lima orang Ayah berdomisili di Semarang (H, 

D, W, dan A), sedangkan sisanya (E) berdomisili di Sumenep Jawa Timur. Dari 

keempat Ayah yang berdomisili di Semarang, dalam proses wawancara hanya 

satu, yaitu Ayah H yang dilakukan dengan perantara anak, hal ini dilakukan 

karena permintaan dari partisipan, sedangkan sisanya dilakukan secara 

langsung. Metode wawancara untuk Ayah berinisial E, dilakukan melalui via 

telepon karena jarak yang jauh, tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. 

Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara mengacu pada teori Cohen, 

Kamark, dan Mermelstein (1983), seseorang dikatakan stres apabila ia menilai 

suatu peristiwa sebagai suatu ancaman atau gangguan. Partisipan akan ditanya 

mengenai perasaan dan kondisinya selama sebulan terakhir, yang mendeteksi 

ketiga aspek stress yaitu perasaan yang tidak dapat diprediksi (feeling of 

unpredictability), perasaan yang tidak dapat dikontrol (feeling of uncontrollability), 

dan perasaan tertekan (feeling of overladed. 
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Berdasarkan hasil wawancara singkat, sejak pandemi Covid-19, Ayah 

berinisial H yang bekerja sebagai perawat di salah satu RS Semarang dan Ayah 

berinisial E sebagai Polisi di Sumenep Jawa Timur, menuturkan secara ekonomi 

tidak mengalami masalah yang serius, namun mereka merasa cemas bahkan 

mengaku stres karena beberapa hal, yaitu dari segi kesehatan diri dan anggota 

keluarga di rumah. Semenjak pandemi, ada kebiasaan baru sebelum masuk 

rumah seperti mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer, 

lalu membersihkan diri seperti mandi dan berganti baju terlebih dahulu sebelum 

berkumpul bersama keluarga. Perubahan yang terjadi secara mendadak, 

mengakibatkan adanya gaya hidup baru untuk lebih aware terhadap kesehatan. 

Ayah berinisial E mengaku cukup terbebani dengan belajar online yang 

diterapkan oleh pihak sekolah anak. Hal ini menuntut orang tua untuk secara aktif 

membantu proses belajar dan Pekerjaan Rumah (PR) anak yang diberikan oleh 

guru, mengganti peran sebagai guru di rumah, sedangkan sang Ayah merasa 

tidak memiliki waktu untuk memberikan bimbingan dan berpendapat bahwa hal 

tersebut merupakan tanggung jawab seorang ibu. Desakan anak agar dapat 

dibimbing oleh Ayah, berujung pada timbulnya gesekan antara Ayah dan ibu 

karena pembagian peran, hal ini merupakan peristiwa yang berpotensi 

memunculkan stres. Belum lagi faktor dari luar yaitu pekerjaan yang juga 

menuntut untuk mewajibkan mengikuti segala perubahan seperti mengikuti 

protokol kesehatan dan kewajiban tugas sebagai pengayom masyarakat. 

Selanjutnya, pada dua orang wiraswasta yaitu D sebagai ojek online di Semarang 

dan W bekerja sebagai pedagang bakso di Semarang serta satu orang karyawan 

berinisial A di salah satu restoran Semarang, mengaku sangat merasakan 

perubahan ekonomi. Penurunan penghasilan menjadi hambatan besar dalam 
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memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ditambah dengan anak yang 

membutuhkan bimbingan dan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan belajar 

online seperti kuota internet, sedangkan hanya mereka yang mencari nafkah 

dalam keluarga.  

Dari kelima Ayah ini, mereka merasa tidur yang kurang nyenyak bahkan 

terkadang sulit tidur, mereka juga merasa pusing dan tegang pada leher, dua 

diantaranya mengaku angka pada tekanan darah lebih tinggi dari biasanya. 

Kemudian tiga diantaranya, mengeluh menurunnya nafsu makan serta sakit 

maag dan asam lambung menjadi sering kambuh. Kelima Ayah ini menjelaskan 

bahwa selama masa pandemi, mereka merasa lebih banyak hal untuk dipikirkan, 

sehingga terkadang tingkat kefokusan menjadi turun, intensitas melamun lebih 

sering dan terkadang mudah lupa, hal ini sangat dirasakan terutama pada Ayah 

D, W dan A. Apabila dilihat dari aspek perasaan yang tidak dapat diprediksi, 

kelima Ayah menjelaskan bahwa muncul perasaan khawatir dan takut 

menularkan Covid-19 kepada anggota keluarga di rumah, terutama yang 

berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga pada beberapa waktu tertentu, 

mereka menjadi mudah gelisah, dan tiga Ayah diantaranya merasa mudah kesal, 

dan satu diantaranya menjadi lebih sensitif. Kelima Ayah memiliki kesamaan yaitu 

menurunnya semangat dan mereka sedih karena adanya situasi yang tidak 

pernah dibayangkan sebelumnya yaitu terjadi pandemi Covid-19 yang 

berkepanjangan. Hal ini juga berpengaruh pada tekanan yang mereka rasakan. 

Selanjutnya, satu Ayah menerangkan bahwa ia memelihara kucing sebagai 

hiburan atas tekanan yang ia rasakan, dan sebagai hiburan untuk anggota 

keluarganya atas peraturan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain. Kelima 

Ayah juga menjelaskan bahwa mereka harus menjaga jarak dengan orang lain 
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karena beberapa alasan yaitu, karena mengikuti protokol instansi bekerja, 

mengikuti peraturan pemerintah dan juga karena khawatir terjangkit Covid-19.  

Tekanan akan keharusan untuk mengikuti protocol Kesehatan dari pemerintah 

untuk jaga jarak merupakan suatu hal yang berada di luar kendali mereka, 

sehingga situasi tersebut cenderung menimbulkan stres. Sebagai satu-satunya 

orang dalam keluarga yang mencari nafkah, mereka merupakan orang yang 

dapat diandalkan untuk keluar rumah dan bekerja, sehingga risiko terjangkit 

Covid-19 lebih besar daripada anggota keluarga yang hanya di rumah. 

Berdasarkan hasil wawancara singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa 

yang dialami saat pandemi Covid-19 memberikan kemungkinan besar seorang 

Ayah sebagai pekerja tunggal mengalami stres. 

Menurut Spurgeon, Jackson dan Beach dalam penelitiannya, 

menyebutkan bahwa terdapat sepuluh peristiwa penting dalam kehidupan dapat 

memicu terjadinya stres, yaitu kematian pasangan, perceraian, kehilangan 

anggota keluarga, terpenjara, masalah keuangan, pertengkaran dalam keluarga, 

tunawisma, pengangguran atau kehilangan pekerjaan, anggota keluarga yang 

tiba-tiba mencoba bunuh diri, dan anggota keluarga yang menderita sakit serius 

(Gaol, 2016). Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, maka semakin 

besar peluang seseorang terkena stres (Kuswanti dkk, 2020). Bakrie (2020) 

mengungkapkan bahwa, Covid-19 merupakan sumber stressor bagi seorang 

pekerja, terutama pada keluarga yang hanya memiliki satu orang pencari nafkah 

seperti pada Ayah. Bakrie juga menjelaskan, peristiwa mengalami penyakit 

serius, kehilangan anggota keluarga dan kematian pasangan sangat mungkin 

terjadi saat pandemi ini, karena gejala Covid-19 yang terkadang tidak disadari, 

peristiwa ini berpotensi memunculkan stres pada Ayah. 
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Kuswanti, Munadhil, Zainal, dan Oktarina (2020), menjelaskan masa 

pandemi Covid-19 dapat memicu munculnya stres pada Ayah yang terkena PHK 

(Pemutusan Hubungan Kerja), ia akan mengalami stres karena harus mencari 

sumber penghasilan lain untuk menghidupi keluarganya, di saat sedang terjadi 

krisis ekonomi, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan dirasa sulit. Seperti 

yang dikatakan Spurgeon, Jackson dan Beach dikutip oleh Gaol (2016) bahwa 

sumber stres dapat terjadi karena kehilangan pekerjaan. Wiresti (2020) 

menjelaskan bahwa, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa, 

ketika seorang Ayah pekerja tunggal pada saat pandemi “dirumahkan”  maka ia 

akan merasa sangat sedih, emosi menjadi tidak stabil. 

Serido, Almeida & Wethington (2004) menjelaskan terdapat empat hal 

yang dapat memicu terjadinya stres, yaitu tuntutan-tuntutan pekerjaan, kurangnya 

pengendalian atas pekerjaan, tuntutan-tuntutan dari rumah, dan kurangnya 

pengendalian dari rumah. Penelitian yang diungkapkan Kuswanti, Munadhil, 

Zainal, dan Oktarina (2020), anggota keluarga rentan mengalami stres saat ini, 

karena adanya tuntutan untuk beradaptasi dengan hal baru seperti physical 

distancing WFH (Work From Home), kebijakan WFH menuntut pekerjanya untuk 

beralih menggunakan media digitalisasi, belum lagi jika pekerja kurang 

memahami teknologi. Menurut Kuswanti, Munadhil, Zainal, dan Oktarina (2020) 

pandemi Covid-19 menguji ketahanan keluarga. Ayah berpotensi menjadi stres 

karena harus mengurus anak-anak yang juga belajar secara daring, anak-anak 

membutuhkan pengajaran dan bimbingan dari orang tua (Kuswanti dkk, 2020). 

Beth, Reczek, dan Umberson (2015); Hong et al., (2018) dalam penelitiannya 

menjelaskan situasi menjadi rumit apabila Ayah yang terkena PHK, kemudian 

berganti peran dengan sang istri untuk mengurus rumah dan anak-anak, 
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sedangkan istri menjadi tulang punggung keluarga, proses pergantian peran ini 

akan menjadi situasi yang mengundang konflik. Ayah yang tidak terbiasa 

mengasuh anak, akan dituntut untuk dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya 

dilakukan oleh peran istri.  Seorang Ayah dihadapkan dengan kegiatan yang 

beragam, sehingga akan membuat mereka mudah mengalami stres (Beth dkk. 

2015; Hong et al., 2018).  

Seorang Ayah berpotensi mengalami stres karena masalah financial, 

pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam bidang ekonomi, karena kebijakan 

physical distancing, sejumlah profesi terkena dampaknya, seperti pada salah satu 

ojek online, jumlah pesanan menurun, sehingga kesulitan untuk melunasi kredit 

motor (Sari, 2020). Hal ini tentu berdampak pada pendapatan keluarga, 

sedangkan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin meningkat 

(Sari, 2020; Wiresti,2020). Pandemi Covid-19 sangat berpotensi membuat Ayah 

terkena stres dalam aspek relasi dengan anggota keluarga. Pada keluarga yang 

sebelumnya jarang bertemu dan jarang menghabiskan waktu bersama, mau tidak 

mau anggota keluarga diharuskan untuk bertemu di dalam rumah selama 24 jam 

penuh, hal ini dapat memunculkan gesekan antar anggota keluarga. Kuswanti dkk 

(2020) juga menambahkan, permasalahan lain dapat muncul seperti dalam waktu 

yang bersamaan, terjadi komunikasi yang tidak baik antara Ayah dengan istri dan 

anak.  

Hurlock (2011) mengatakan apabila pasangan suami istri atau hanya pada 

salah satu pasangan mengalami stres yang berlanjut, maka sangat mungkin 

merusak kualitas pernikahan dan hubungan dekat lainnya sehingga 

menghasilkan keluarga yang tidak bahagia. Keluarga yang tidak bahagia 

berpotensi untuk berpisah atau bercerai, baik secara hukum maupun berpisah 
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secara diam-diam tanpa adanya proses perceraian yang sah, salah satu 

pasangan biasanya akan meninggalkan rumah. Masalah keuangan juga dapat 

memicu pertengkaran pasangan rumah tangga yang dapat berujung pada 

perceraian. Sehingga minimnya penyaluran coping stres pada pasangan suami 

istri atau salah satunya akan berpotensi terjadinya perceraian. Hal tersebut juga 

dapat dialami oleh Ayah sebagai pekerja tunggal, apabila stres yang dirasakan 

tidak segera dikelola dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Sarafino dan 

Smith (2011), apabila stres yang dirasakan berlarut-larut dan tidak segera 

ditangani maka akan berakibat pada meningkatnya perilaku agresif. Seseorang 

dengan tingkat stress yang tinggi akan kehilangan kendali, menjadi mudah 

marah, kemudian dapat menyerang anak, hal ini mencerminkan pengikisan 

secara psikologis (Sarafino & Smith, 2011). Menurut Millah (2020), seseorang 

yang menghadapi situasi sulit dan tidak dapat bertahan dapat berujung pada 

perilaku kejahatan seperti melakukan apa saja jauh dari kata halal atau benar 

seperti mencuri, memperkosa bahkan membunuh. Dampak stres lainnya yang 

dapat dialami Ayah adalah potensi pelecehan pasangan dan anak (Randall & 

Bodenmann; Rodriguez & Richardson dalam Sarafino & Smith, 2011). Jika stres 

pada Ayah tidak segera ditindaklanjuti maka akan berujung pada perilaku bunuh 

diri (Gaol, 2016). 

Stres adalah situasi yang tidak menyenangkan (Gadzella & Masten, 2005). 

Stres muncul karena penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa yang ia alami. 

Bagaimana cara ia menilai suatu hal sebagai suatu ancaman dan gangguan 

dalam hidupnya, sehingga ia merasa peristiwa tersebut mengandung unsur stres, 

menimbulkan tekanan dan mengganggu tingkat kemampuan atau mengancam 

sumber daya yang dimiliki (Cohen, Kamark, & Mermelstein, 1983). Menurut 
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Willda, Nazriati dan Firdaus (2016) stres merupakan bagian dari kehidupan 

sehari-hari dan merupakan suatu respon yang dihasilkan oleh seseorang ketika 

ia menerima suatu tuntutan yang menantang, membebani dan mengancam 

sumber daya yang dimiliki seseorang. Menurut Hamzah (2020) seseorang telah 

mengalami stres saat ia merasakan adanya perubahan baik secara fisik maupun 

psikis. Seseorang dengan stres akan merasakan ketegangan pada saraf-saraf di 

tubuhnya, meningkatnya tekanan darah, sakit kepala bahkan dapat merasa sakit 

di anggota tubuh yang lain. Seseorang dengan stres juga akan merasakan sedih, 

cemas, dan marah. Sedangkan menurut Hardjana (1994), orang dengan stres 

dapat terlihat dari empat gejala yaitu gejala fisikal, emosional dan intelektual. 

Penyebab stres atau disebut stressor yaitu adanya tekanan yang dialami, 

merasa adanya perubahan, timbul konflik, dan muncul pembebanan pada diri 

sendiri, kemudian muncul bermacam-macam reaksi seperti reaksi perilaku, reaksi 

fisiologis, reaksi emosi dan penilaian kognitif terhadap stres yang dialami 

(Gadzella & Masten, 2005). Seperti pendapat Mawarpury dan Mirza (2017), ketika 

seseorang menghadapi suatu permasalahan, dan ia merasa terganggu, 

terancam, merasa masalah itu terlalu sulit untuk dihadapi, bahkan merasa tidak 

mampu maka hal tersebut dapat mengakibatkan stres. Stres akan semakin 

meningkat jika pekerjaan yang dikerjakan semakin sulit, dan saat mengerjakan 

sesuatu terdapat hal di luar dugaan dan diluar kemampuan (Akbar & Pratasiwi, 

2017). Hardjana (1994) mengungkapkan bahwa faktor penyebab seseorang 

menilai suatu hal sebagai stres adalah daya tahan atau resiliensi dirinya terhadap 

suatu peristiwa, hal, seseorang dan keadaan yang berpotensial memicu stres 

atau keadaan yang netral terhadap kandungan stres. Stres bersifat subjektif, 

sehingga daya tahan setiap orang akan berbeda dalam menghadapi sesuatu. 
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Sedangkan menurut Sarafino dan Smith (2011), faktor psikososial merupakan 

faktor yang dapat memengaruhi stres seseorang. Dukungan sosial, kemampuan 

untuk mengontrol, kepribadian sebagai ketahanan dan kerentanan serta tipe 

perilaku merupakan faktor psikososial. Disebutkan bahwa kepribadian dapat 

membantu seseorang dalam menghadapi segala situasi dan permasalahan di 

masa datang. Orang tangguh menilai peristiwa negatif sebagai kurang 

menegangkan, mereka bangkit kembali dari kesulitan dan dapat memulihkan 

kekuatan dan semangat mereka. Sehingga seseorang yang memiliki 

ketangguhan atau ketahanan jika dihadapkan dengan situasi sulit, maka ia 

mampu untuk bangkit dan tidak mengalami stres. Sebaliknya, jika seseorang tidak 

memiliki ketahanan dan dihadapkan dengan situasi sulit, maka ia akan merasa 

kesulitan untuk bangkit dan dapat mengalami tingkat stres yang tinggi. 

Dalam menghadapi situasi yang menyulitkan seperti yang dihadapi Ayah 

sebagai pekerja tunggal saat pandemi ini, diharapkan memiliki kemampuan untuk 

dapat menghadapi stres. Hal-hal yang menjadi stressor bagi seseorang 

sebaiknya segera ditangani agar tercipta pertahanan diri untuk kehidupan yang 

lebih baik (Sousa, Mohandas, & Javed, 2020). Setuju dengan pendapat tersebut, 

Mawarpury dan Mirza (2017) menyampaikan seharusnya seseorang yang 

memiliki stres diharapkan mampu menghadapinya dengan ketahanan yang 

dimiliki. Karena ketika ketahanan seseorang rendah, maka kinerja seseorang 

akan mengalami penurunan. Gelisah, merasa marah dan kesulitan saat 

mengerjakan sesuatu merupakan bentuk dari stres yang dialami (dikutip oleh 

Akbar & Pratasiwi, 2017). Stres yang dialami Ayah sebagai pekerja tunggal dapat 

dikendalikan dan diselesaikan dengan baik, karena ada beberapa orang yang 

merasakan adanya kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya, namun ia tidak 
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merasakan beban tersebut. Orang-orang inilah yang mampu bertahan meskipun 

telah menghadapi badai krisis dalam kehidupannya, sehingga ia mampu untuk 

bangkit dan melanjutkan hidup, hal ini yang disebut dengan resiliensi diri 

(Nurussyifa, Brebahama & Kinanthi,2020). 

Septiani dan Fitria (2016) mengemukakan dalam penelitiannya yang 

berjudul Hubungan antara Resiliensi dengan Stres pada Mahasiswa Sekolah 

Tinggi Kedinasan, bahwa respon seseorang terhadap stressor yang dihadapi 

berbeda-beda. Semakin tinggi stres, maka semakin rendah tingkat resiliensi yang 

dimiliki. Studi lain mengenai resiliensi dengan stres dilakukan oleh Aza, Atmoko 

dan Hitipeuw (2019), dalam hasil studi yang berjudul Kontribusi Dukungan Sosial, 

Self-Esteem, dan Resiliensi terhadap Stres Akademik Siswa SMA, menyatakan 

bahwa resiliensi memengaruhi tingkat stres seseorang secara langsung. 

Dukungan sosial, self-esteem, dan kemampuan resiliensi memengaruhi kondisi 

stres pada seseorang, penelitian ini dilakukan kepada siswa SMA. 

Studi tentang antara resiliensi dengan stres juga dilakukan Nurussyifa, 

Brebahama dan Kinanthi (2020), mereka menyampaikan bahwa terdapat 

hubungan antara resiliensi keluarga dan stres, namun perbedaannya terletak 

pada sejauh mana kedua hal tersebut saling berhubungan. Dalam penelitian yang 

berjudul Hubungan antara Resiliensi Keluarga dan Stres terhadap Pengasuhan 

pada Ibu yang Memiliki Anak Tunanetra, mengungkapkan bahwa hubungan yang 

muncul berada pada taraf rendah. Penelitian sebelumnya, Akbar dan Pratasiwi 

(2017) menemukan dalam penelitiannya yang berjudul Resiliensi Diri dan Stres 

Kerja pada Guru Sekolah Dasar, terdapat hubungan negatif signifikan antara 

kedua variabel tersebut. Artinya, semakin rendah tingkat resiliensi, maka semakin 

tinggi tingkat stres kerja yang dirasakan. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 
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orang guru sekolah dasar negeri. Hasil penelitian lain Azzahra (2017) berjudul 

Pengaruh Resiliensi terhadap Distres Psikologis pada Mahasiswa, 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi kemampuan resiliensi siswa maka 

semakin rendah stres yang dialaminya. Penelitian ini dilakukan kepada 342 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, untuk mengetahui pengaruh 

resiliensi terhadap distres psikologis pada mahasiswa. Penyebaran skala 

sebagian dilakukan secara online, sehingga menjadi sebuah keterbatasan 

peneliti karena kebenarannya belum dapat di verifikasi. Shatté, Perlman, Smith, 

dan Lynch (2017) melakukan penelitian dengan judul The Positive Effect of 

Resilience on Stress and Business Outcomes in Difficult Work Environments, 

mengungkapkan bahwa resiliensi mampu meminimalisir dan terbukti memiliki 

efek protektif terhadap kondisi stres maupun depresi terhadap lingkungan yang 

sulit dan penuh tekanan. Selain itu, resiliensi dianggap sebagai kemampuan 

untuk mencapai transformasi diri dan mendapatkan kekuatan ketika mengalami 

Adversity (Nurussyifa dkk, 2011).  Dewi, Djoenaina, Melisa (2009) menyampaikan 

dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan antara Resiliensi dengan Depresi 

pada Perempuan Pasca Pengangkatan Payudara (Mastektomi), bahwa 

seseorang sebaiknya dapat menjadi resilien apabila dapat bangkit dan 

menghadapi suatu permasalahan, agar dapat bertahan dan dapat menjalani 

kehidupan. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki ketangguhan atau 

resilien di dalam dirinya.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi tentang Hubungan 

Resiliensi Diri terhadap Tingkat Stres pada Dokter Muda Fakultas Kedokteran 

Universitas Riau, dilakukan oleh Willda, Nazriati dan Firdaus (2016), tidak ada 

hubungan bermakna antara resiliensi dengan tingkat stres. Partisipan dalam 
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penelitian merupakan mahasiswa kedokteran, dengan jumlah partisipan 83 

orang. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa tingkat resiliensi berada pada 

taraf sedang, begitu pula dengan tingkat stres. 

Berdasarkan paparan di atas, resiliensi penting dalam mendukung 

seseorang agar dapat bertahan dalam situasi yang sulit serta dapat membantu 

seseorang agar meringankan beban stres yang dialami. Apabila seseorang 

memiliki kemampuan resilien dalam dirinya, maka ia dapat mengatasi 

permasalahan yang dialami secara proaktif, emosi positif dan dapat mengambil 

hikmah, sehingga mampu melanjutkan hidup. Khususnya bagi keluarga dengan 

Ayah sebagai pekerja tunggal, yang harus mencari nafkah disaat kondisi pandemi 

Covid-19 ini, stres yang dialami pada Ayah sebagai pekerja tunggal harus segera 

ditangani dengan baik, karena jika tidak maka akan berdampak pada 

keharmonisan keluarga, kesehatan, dan individu itu sendiri, namun pada 

penelitian sebelumnya, belum ada penelitian mengenai resiliensi terhadap stres 

pada  seorang Ayah sebagai pekerja tunggal, dan berdasarkan fakta 

permasalahan di lapangan, maka peneliti hendak melakukan penelitian mengenai 

“Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal saat Pandemi Covid-19 ditinjau dari 

Resiliensi Diri”. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah ada atau 

tidaknya hubungan negatif signifikan antara stres pada Ayah sebagai pekerja 

tunggal saat pandemi Covid-19 ditinjau dari resiliensi diri. 

 

1.2.      Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

signifikan negatif antara stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi 

Covid-19 ditinjau dari resiliensi diri. 
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1.3.      Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat dalam 

berbagai segi, yaitu: 

 

1.3.1.   Manfaat Teoritis 

1. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait penelitian resiliensi 

diri dan tingkat stres terhadap Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi 

Covid-19. 

2. Memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap pengembangan 

keilmuan, terutama dalam bidang psikologi klinis, serta bagi Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

1.3.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Mahasiswa 

Memberikan gambaran terkait hubungan resiliensi diri dan tingkat stres 

terhadap Ayah sebagai pekerja tunggal saat pandemi Covid-19.  

2. Bagi Ayah Pekerja Tunggal 

Menambah pengetahuan mengenai resiliensi diri dan tingkat stres yang 

dialami seorang Ayah sebagai pekerja tunggal dan menjadi dasar untuk 

pengembangan diri.  

  


