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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah salah satu titik permulaan dari misteri kehidupan. 

Komitmen laki-laki dan perempuan untuk menjalani sebagian kecil dari perjalanan 

hidup dengan peran baru mereka, yaitu menjadi suami dan isteri (Ibrahim, 2002). 

Setiap pasangan, pada dasarnya telah memiliki peran yang terbagi berdasarkan jenis 

kelamin atau peran jenis (sex role) (Shaevitz, dalam Khoiriyah, 2004). Peran jenis 

kelamin ini menurut (Swerdolf dalam Khoiriyah, 2004) diartikan sebagai peran yang 

dilakukan individu didasarkan perbedaan jenis kelamin.  

Myers, (1995) mengemukakan teorinya tentang pembagian kerja berdasarkan 

jenis kelamin, bahwa dalam satu keluarga ada dua fungsi yang harus dikembangkan 

secara khusus yaitu mendidik anak dan memproduksi makanan. Sebuah rancangan 

keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang wanita, maka akan sangat 

menguntungkan apabila salah satu fungsi dalam keluarga tersebut diberikan kepada 

satu jenis kelamin dan fungsi lainnya kepada jenis kelamin yang lain.  

Lantas bagaimana apabila seorang isteri yang harus menerima kenyataan 

menjadi orang tua tunggal, karena bercerai dengan suami ataupun suaminya 

meninggal. Sehingga terpaksa berpisah dari suami, harus mencari nafkah dan menjadi 

kepala keluarga. Sehingga menjalankan fungsi sebagai ibu serta ayah bagi anak-

anaknya. 
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Jumlah janda di Indonesia lebih banyak dari pada jumlah duda, hal ini 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, 2002 (dalam Puspitadewi, 

2005). mengemukakan bahwa perbandingan jumlah janda di Indonesia adalah 

469:100 artinya jumlah duda atau pria tidak menikah berusia 60 tahun keatas 

jumlahnya hanya seperlima dari jumlah janda. Hal ini menunjukkan bahwa janda 

lebih tahan untuk hidup sendiri dari pada duda. Dikemukakan pula bahwa kelompok 

wanita usia 60 tahun ke atas di Indonesia yang hidup sendiri atau tidak menikah, cerai 

dan janda, merupakan kelompok terbesar di dunia, sehingga Indonesia layak disebut 

“negara janda”.  

 Panjaitan (1993) menyatakan bahwa istilah janda atau duda, muncul 

disebabkan apakah itu karena kematian ataukah perceraian, maka prosentase untuk 

menikah lagi lebih besar pada duda daripada janda terlebih jika sudah mencapai usia 

60-an. Orang tua tunggal adalah suatu kenyataan dan menjadi sebuah fenomena yang 

makin dianggap biasa dalam masyarakat modern. Kenyataan dimana isteri berfungsi 

menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anak mereka. Isteri yang tiba tiba harus 

menjalankan multi peran dan mengambil tanggung jawab penuh dalam keluarga, baik 

dalam bidang ekonomi, pendidikan, cara mengambil keputusan yang tepat untuk 

kelangsungan keluarga, dan berusaha menguatkan anggota keluarga atas persoalan 

yang dihadapi.  

Hal ini dianggap biasa karena di dalam kehidupan masyarakat modern karena 

kesetaraan gender antara pria dan wanita sudah dapat dikatakan sama. Hal ini juga 

diperkuat oleh pernyataan dari Trisnawati yang merupakan seorang wanita single 
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parent dengan satu orang anak yang telah sukses mengelola berbagai bisnis dan 

sekarang menduduki berbagai posisi penting di beberapa perusahaan serta menjabat 

sekjen DKI Jakarta Ikatan Pembauran Pengusaha Perempuan Indonesia (Tempo, 

2008). 

Adapun penyebab menjadi orang tua tunggal tersebut karena (terpaksa) 

mengalaminya, entah karena bercerai atau pasangan hidupnya meninggal. Namun, dibalik 

keterpaksaannya itu muncul berbagai permasalahan yang timbul diantaranya adalah 

permasalahan ekonomi, pendidikan, psiko seksual, ritual keagamaan dan pola asuh 

anak, bagi anak yang tiba-tiba mendapati orang tuanya tidak lengkap lagi akan timbul 

rasa belum siap menghadapi rasa kehilangan salah satu orang tuanya sehingga akan 

terpukul, dan kemungkinan besar berubah tingkah lakunya. Ada yang menjadi 

pemarah, ada yang suka melamun, mudah tersinggung, suka menyendiri, dan lain 

sebagainya. 

Wanita sebagai orang tua tunggal melaksanakan tanggung jawab mencari 

nafkah. Mereka lebih banyak memilih untuk mengurus anak mereka sendiri tanpa 

suami, sehingga banyak diantara mereka yang mengalami stress. (Harian Kompas, 15 

Oktober 2001), menginformasikan bahwa : 

“Banyak di antara wanita bekerja yang mengalami stress karena tidak siap 
dengan peran gandanya tersebut. Kalau saya sendiri memang dari dulu 
sudah siap untuk berperan ganda. Makanya jika wanita tidak siap atau tidak 
mau berperan ganda, tidak perlu memaksakan diri untuk berperan ganda.”  
 
Sedangkan menurut Glasser (dalam Santoso, 2004) mempunyai 

kecenderungan terisolasi, membiarkan diri mereka terkucil dari persahabatan dan 
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pergaulan dunia luar. Simon de Beavior (dalam Ibrahim, 2002) menyatakan bahwa 

wanita banyak mengalami penurunan tingkat rasional dan sosial akibat dari 

(kurungan) tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus suami dan anak-anak, 

memasak, menjahit, mencuci dan sebagainya.  

Ditengah berbagai masalah yang timbul para wanita sebagai orang tua tunggal 

tersebut haruslah mempunyai strategi pemecahan masalah di dalam dirinya supaya 

mampu dan mau untuk menyelesaikan masalahnya seorang diri karena masalah itu 

timbul seiring dengan kondisi biologis, perkembangan anak, dan kondisi 

perekonomian yang sedang dalam masa resesi, yang berpengaruh terhadap naiknya 

harga-harga kebutuhan pokok sehingga biaya hidup semakin mahal dan sulit untuk 

dijangkau, mampukah wanita sebagai orang tua tunggal tersebut mampu menghadapi 

dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah wanita sebagai orang tua tunggal hidup 

dengan berbagai masalah dan kesulitan, dengan demikian penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana para wanita sebagai orang tua tunggal menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam rumusan ini penulis mengajukan 

sebuah judul penelitian “ Pemecahan masalah pada wanita sebagai orang tua 

tunggal“. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui pemecahan masalah pada wanita 

sebagai orang tua tunggal, (2) Alasan pemilihan pemecahan masalah wanita sebagai 

orang tua tunggal, (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah pada 

wanita sebagai orang tua tunggal. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan pada 

pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi wanita sebagai orang tua tunggal dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai konsekwensi pilihan hidup menjadi 

wanita sebagai orang tua tunggal.  

2. Bagi anak yang ibunya memilih menjadi orang tua tunggal agar dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima secara positif dan 

mempersiapkan diri terhadap pilihan hidup yang dibuat orang tuanya. 

3. Bagi masyarakat dapat dijadikan masukan agar dapat memeberikan 

dukungan kepada wanita sebagai orang tua tunggal. 
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