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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal 

ini di jelaskan dalam Al-Qur’an : 

“Kami telah menjadikan kalian berpasang-pasangan” (QS. An-Naba’ 

[78]: 8). Ayat lain juga menjelaskan “hai kalian semua bertakwalah 

kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari 

jiwa itu Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah 

perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”(RS. An-

Nisa’ [4]: 1) 

 

Di sisi lain, merekapun harus siap dan rela untuk di tinggalkan oleh 

pasangannya akibat dari perceraian ataupun meninggal dunia. Menurut (Santrock, 

2012) ada dua macam orangtua tunggal yaitu orangtua tunggal ibu dan orangtua 

tunggal ayah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, status 

perkawinan yang tidak jelas, dan mengadopsi anak. Lebih lanjut di jelaskan oleh 

Naf’ah (2014) yang mengatakan bahwa selama ini di dalam sebuah ikatan 

pernikahan pasti terdapat hal-hal yang tidak sesuai harapan, karena tidak semua 

pasangan menikah mampu bersama sampai akhir hayat.Penyebab berakhirnya 

ikatan pernikahan terjadi karena dua hal, yakni perceraian (cerai hidup) atau 

kematian pasangan (cerai mati). Secara istilah mereka di sebut sebagai janda 

(wanita) dan duda (pria). 

Hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik [BPS, 2010] terdiri dari 

11.168.460 (5,8%) penduduk Indonesia berstatus janda, sedangkan 2.786.460 
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(1,4%) berstatus duda dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 

191.709.144 jiwa, di tahun yang sama untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, data 

dari Badan Pusat Statistik [BPS, 2010] menunjukkan ada 1.801.120 

(6,7%)berstatus janda, dan 419.540 (1,6%) berstatus duda dari jumlah keseluruhan 

penduduk sebanyak 26.842.005 juta jiwa. Kota Surakarta sendiri terdapat 27.262 

(6,4%) berstatus janda, dan sebanyak 6.926 (1,6%) berstatus duda dari jumlah 

keseluruhan penduduk sebanyak 425.391 jiwa. Jika melihat ke wilayah yang lebih 

sempit lagi yaitu Kecamatan Banjarsari di kota Surakarta pada tahun 2010 

memiliki jumlah janda sebanyak 11.695 (6,6%), sedangkan yang berstatus duda 

sebanyak 4.785 (2,7%) dari jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 177.208 jiwa, 

Badan Pusat Statistik [BPS, 2010]. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut 

ini. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk dalam Status Perkawinan 

Wilayah 

Keterangan Jumlah penduduk 

tahun 2010 Janda Duda 

Indonesia 11.168.460 2.786.460 191.709.144 

Jawa Tengah 1.801.120 419.540 26.842.005 

Surakarta 27.262 6.926 425.391 

Kec. Banjarsari 11.695 4785 177.208 
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Hasil dari pendataan diatas diketahui bahwasanya janda atau duda banyak 

dijumpai di Indonesia dan faktanya jumlah janda lebih banyak dari pada jumlah 

duda. Secara spesifik di salah satu wilayah Indonesia yaitu Kecamatan Banjarsari 

juga memiliki jumlah janda yang lebih tinggi daripada jumlah duda. Janda yang 

memiliki anak sebanyak 7.625 (65,2%),sedangkan janda yang tidak memiliki anak 

sebanyak4.070 (34,8%). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1 

Jumlah janda pada kecamatan Banjarsari Surakarta 

Orang tua tunggal (ibu) yang memiliki anak biasanya dipanggil dengan 

sebutan single parent mother. Single parent mother mempunyai peran ganda 

dalam keluarga. Peran ganda tersebut harus memenuhi kebutuhan psikologis anak 

(pemberian kasih sayang, perhatian, dan rasa aman) serta harus memenuhi 

kebutuhan fisik anak (kebutuhan sandang pangan, kesehatan, pendidikan, dan 

kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan materi), artinya single parent mother 

harus bisa mengkombinasikan antara pekerjaan domestik (mengurus anak, 

memasak, mencuci, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang 
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lainnya) dan pekerjaan publik (pekerjaan kantor, mencari nafkah, dan melakukan 

tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah) demi tercapainya tujuan 

keluarga yaitu membentuk anak yang berkualitas (Alvita dalam Akmalia, 2010). 

Selain menjalankan kewajibannya sebagai orang tua tunggal para janda (Single 

parent mother) juga memiliki tugas yang tidak mudah yaitu: bagaiman single 

parent mother mampu mengasuh anaknya agar tumbuh normal seperti anak-anak 

lain yang masih memiliki ayah, memenuhi kebutuhan ekonominya tanpa ada 

bantuan dari orang lain, dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan 

lingkungan sekitar agar tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi untuk 

kedepannya. Ketika seorang single parent mothermampu untuk menjalin 

hubungan baik dengan anaknya, biasanya yang terjadi mereka kurang memikirkan 

kebahagiaan dirinya sendiri. 

Akmalia (2010) mengatakan kesulitan-kesulitan yang sering terjadi pada 

single parent mother dan biasanya membuat stres antara lain: kesulitan dalam hal 

ekonomi, kesulitan dalam mengasuh anak, dan adaptasi dengan lingkungan 

masyarakat sekitar. Tingkat stres single parentmother yang ditinggalkan suaminya 

meninggal dunia cendrung tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara 

dengan ibu R, yang menunjukkan bahwa sejak suaminya meninggal dunia beliau 

merasa terpuruk, stress, dan tidak tahu harus berbuat apa. Hal tersebut 

dikarenakan ketergantungan ibu R akan suaminya dalam hal: mengurus anak, 

menata rumah, dan terutama dalam urusan ekonomi (mencari nafkah). Ibu R 

hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Sejak suaminya 

meninggal ibu R berubah menjadi sosok yang pendiam, selalu menangis, tidak 
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mau makan. Beliau lupa bahwa ada dua orang anak yang harus ia cukupi 

kebutuhannya. Awal-awal kematian suaminya, ibu R dibantu oleh adiknya dalam 

hal: mengurus rumah, mengurus anak, sampai urusan finansial.  

Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara pada salah satu informan 

berinisial AP yang berusia ± 47 tahun seorang ibu rumah tangga yang ditinggal 

suaminya meninggal dunia sejak bulan Mei tahun 2014 karena serangan jantung. 

Selama ini suami AP merupakan kepala rumah tangga yang membiayai semua 

kebutuhan finansial dalam keluarga, sedangkan AP hanya seorang ibu rumah 

tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Suami AP bekerja sebagai TKI di 

Malaysia, setelah suaminya meninggal AP mengaku menyesal, sedih, dan 

terpuruk karena pada saat-saat terakhir sebelum suaminya meninggal AP tidak 

berada di dekatnya, hal tersebut yang membuat AP  setiap kali mengingat 

suaminya selalu menangis sampai sekarang. Masalah yang dihadapi AP adalah 

bagaimana ia bisa terus melanjautkan kehidupannya bersama anaknya yang masih 

membutuhkan biaya dan bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Pada 

awalnya AP tidak tahu harus bekerja sebagai apa karena ia merasa diusianya yang 

sudah tidak muda lagi tenaganya sekarang sudah berkurang, sehingga selama 

kurang lebih satu bulan setelah suaminya meninggal AP mencoba berdagang 

sayur matang yang dititipkan di pasar atau warung di dekat rumah. 

Masalah umum yang terjadi pada single parent mother yang ditinggal 

suaminya meninggal dunia adalah keadaan single parent mother yang terpuruk 

dalam kesedihan akibat ditinggal suaminya meninggal dunia dan bagaimana 
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single parent mother bisa tetap melanjutkan kehidupan tanpa dukungan dari 

pasangan. Single parent mother yang ditinggal suaminya meninggal dunia perlu 

dukungan dari keluarga dan lingkungan yang mendukungnya dalam melakukan 

aktivitas. Baik aktivitas di dalam rumah maupun lingkungan, karena dukungan 

dari keluarga dan orang sekitar menjadi salah satu faktor dalam membentuk 

kesejahteraan psikologis. Pada dasarnya, kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi 

dengan cara mengubah fikiran negatif menjadi positif, mengatur waktu secara 

efektif, berhubungan baik dengan lingkungan, dan mengembalikan kondisi tubuh 

pada kondisi tenang seperti sebelum ada stressor (Yuwono dalam Akmalia, 2010), 

hal itu perlu di sadari oleh setiap individu terutama single parent mother agar 

terciptanya kebahagian yang diinginkan. 

Kebahagiaan yang sering dimaknai oleh individu, dalam psikologi disebut 

well-being. Well-being merupakan keadaan dimana seseorang berada pada tingkat 

kebahagiaan yang tinggi dan stress yang rendah. Seorang Single parent cenderung 

sibuk dengan pekerja kantor, sibuk mengurus anak, kurangnya waktu istirahat, 

sampai makanpun tidak teratur, dan hal tersebut sering kali terjadi pada single 

parent yang ditinggal oleh suaminya meninggal (Vandenbos dalam Negeri, 2013).  

Huppert, dkk. (2005) mengatakan psychological well-being sebagai 

kehidupan yang positif dan berkelanjutan dimana individu dapat tumbuh dan 

berkembang. Apabila seseorang single parent mother memiliki psychological 

well-being yang rendah dikhawatirkan mereka tidak akan mampu mejalani 

kehidupan seperti saat masih memiliki suami akibat stres yang berkepanjangan, 
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tidak mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan tidak dapat 

menentukan tujuan untuk hidupnya kedepan.  

Maka dari itu Psychological well-being pada single parent mother 

sangatlah penting dalam melakukan keberlangsungan hidupnya agar mampu 

membina hubungan baik dengan orang lain, mampu menerima segala kekurangan 

dan kelebihan dirinya sendiri, mandiri, menguasai lingkungan demi 

mengembangkan pribadinya sendiri  untuk mencapai tujuan hidupnya kedepan.  

Melihat fenomena diatas membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan tentang, “Bagaiman keadaan psychological well-being pada 

single parent mother yang ditinggal suaminya meninggal dunia ?” 

B. TujuanPenelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan psychological well-being pada single parent mother yang 

ditinggal oleh suaminya meninggal dunia.  

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan fenomena di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi 

pihak-pihak terkait, antara lain : 

1. Bagi single parent mother, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi terhadap diri sendiri dalam melanjutkan kehidupan meskipun tanpa di 

dampingi suami. 
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2. Bisa dijadikan masukan kepada anak dan keluarga single parent mother, untuk 

menghargai dan mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh single 

parent mother. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan psikologi khususnya psikologi 

perkembangan. 

 

 


