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DAYA JUANG WANITA SINGLE PARENT YANG MENGALAMI 

PERCERAIAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP 
 

Abstrak 

Perceraian yang dialami oleh sebagian wanita di Indonesia ini akan memiliki 

dampak yang cukup banyak pada wanita single parent. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui daya juang dari wanita single parent yang mengalami 

perceraian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif studi kasus dimana pengumpulan data diperoleh dari wawancara 

semi terstruktur dengan pemilihan informan menggunakan purposive sampling 

dengan kriteria informan wanita single parent cerai berusia ±20-50 tahun dan 

analisis data menggunakan software Nvivo11 dan dibantu analisis tematik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa daya juang wanita single parent yang 

mengalami perceraian dalam memenuhi kebutuhan hidup diantaranya a) 

Permasalahan yang dialami wanita single parent setelah bercerai dengan suami 

yaitu permasalahan ekonomi, pengasuhan anak, permasalahan sosial, dan 

permasalahan psikologis. b). Faktor yang mempengaruhi daya juang dari wanita 

single parent cerai yaitu faktor internal yang timbul dari dalam dirinya sendiri 

berupa kemauan dan semangat untuk berjuang dan faktor eksternal yang muncul 

dari lingkungannya berupa semangat dari anak dan keluarga. c). Daya juang yang 

dilakukan wanita single parent cerai berupa daya juang ekonomi meliputi bekerja 

keras, berhutang untuk kebutuhan anak, dan membangun rumah. Kemudian daya 

juang spiritual yang berupa mendekatkan diri pada Allah SWT. Daya juang sosial 

yang meliputi mengikuti kegiatan lingkungan dan terakhir daya juang psikologis 

yaitu selalu ikhlas dan bersyukur dalam menghadapi masalah. Hasil lainnya 

adalah wanita single parent yang memiliki tingkat pendidikan rendah mengalami 

kesulitan dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan wanita single parent 

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Kemudian faktor usia juga sangat 

berperan dalam mencari pekerjaan, karena dalam usia ±20-39 tahun lebih mudah 

dalam mencari pekerjaan, daripada usia ±40-50 tahun yang mengalami kesulitan 

dalam mencari pekerjaan. 

 

Kata kunci : Perceraian, Wanita Single Parent, Daya Juang 

 

Abstract 

Divorce experienced by some women in Indonesia will have a significant impact 

on single parent women. This study aims to determine the fighting power of single 

parent women who experience divorce in meeting their daily needs. This study 

uses a qualitative case study method in which data collection was obtained from 

semi-structured interviews with the selection of informants using purposive 

sampling with the criteria of divorced single parent women aged ± 20-50 years 

and data analysis using Nvivo11 software and assisted thematic analysis. The 

results of this study indicate that the fighting forces of single parent women who 

experience divorce in meeting their needs include a) Problems experienced by 

single parent women after divorcing their husbands, namely economic problems, 

childcare, social problems, and psychological problems. b). Factors that influence 
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the fighting power of single parent divorced women are internal factors that arise 
from within themselves in the form of willingness and enthusiasm to fight and 
external factors that arise from the environment in the form of enthusiasm from 
children and family. c). The fighting power of single parent divorced women in 
the form of economic struggle includes hard work, debt for the needs of children, 
and building a house. Then the spiritual struggle in the form of getting closer to 
Allah SWT. Social struggles which include taking part in environmental activities 
and finally psychological fighting power, which is always sincere and grateful in 
facing problems. Other results are single parent women who have a low level of 
education having difficulty in finding a job compared to single parent women who 
have a high level of education. Then the age factor is also very important in 
finding work, because in the age of ± 20-39 years it is easier to find work, than the 
age of ± 40-50 years who have difficulty in finding work. 
. 
Keywords : Divorce, Single Parent Women, Fighting Power 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Pada umumnya sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah memiliki 

tugas sebagai kepala rumah tangga yang bekerja untuk menafkahi istri dan 

anaknya dalam memenuhi kebutuhan didalam keluarga. Sebaliknya ibu memiliki 

peran sebagai ibu yang mengurus rumah tangga dan bekerja untuk membantu 

pasangan dalam mencari nafkah. Permasalahan dalam rumah tangga sering 

menjadi menyebab pecahnya rumah tangga dan hubungan baik antar pasangan. 

Perceraian sering menjadi solusi akhir dalam keharmonisan rumah tangga, 

sehingga membuat mereka harus bekerja dan mengurus hidup sendiri-sendiri. 

Bagi wanita single parent, status sebagai single parent cerai atau janda cerai 

seringlah menjadi beban bagi wanita apalagi jika mereka harus tingggal bersama 

anak dilingkungan yang kurang bisa memahami keadaan.  

Di Sragen khususnya di Kecamatan Sragen dan di Kecamatan Masaran, 

pada tahun 2018 Kecamatan Sragen memiliki data wanita dengan berstatus janda 

cerai sebanyak 5.380 jiwa dan 4.545 Jiwa wanita berstatus janda cerai di 

Kecamatan Masaran. Kemudian untuk data penduduk Kecematan Sragen yang 

berstatus duda cerai yaitu sebanyak 1.801 Jiwa dan daerah Kecamatan Masaran 

sebanyak 1.333 Jiwa berstatus duda cerai. Data di atas diperoleh oleh peneliti dari 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen pada bulan April 

2018. Data diatas merupakan 2 daerah yang memiliki populasi janda dan duda 
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cerai terbanyak di Kabupaten Sragen. Data Ini menunjukkan bahwa penduduk 

Sragen yang berstatus janda cerai memiliki jumlah yang lebih tinggi dari duda 

cerai. Hal ini disebabkan oleh cerai gugat yang sering diajukan oleh pihak istri 

maupun suami karena berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga 

seperti perselingkuhan, kebutuhan ekonomi, KDRT, dan lain sebagainya.  

Perceraian merupakan kondisi dimana terjadi perpisahan antara sepasang 

suami istri yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan moral, sosial dan 

emosional. Perceraian merupakan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan 

putusnya hubungan antara suami dan istri (Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 

2013). 

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat terputus karena kematian atau 

karena perceraian. Perceraian bisa terjadi karena terjadinya (Thalak, Khuluk, 

Fasakh, Aibat Syiqaq dan pelanggaran ta’lik talak), Talak yang dapat dijatuhkan 

suami kepada istri adalah Talak Satu, Talak Dua, dan Talak Tiga. Talak dapat 

dijatuhkan secara lisan, isyarat dan tulisan (Hadikusuma, 1990). 

Seseorang yang telah melakukan perceraian baik disadari maupun tidak 

disadari akan membawa dampak negatif dalam diri seseorang tersebut, seperti 

pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup, pengalaman traumatis 

anak-anak, dan ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan Dariyo (2004). 

Hasil penelitian yang dilakukan Sholikhah (2016) kondisi dan 

permasalahan paling berat yang dihadapi keluarga single parent (ibu) karena 

perceraian adalah masalah ekonomi.  Permasalahan yang dihadapi wanita single 

parent  pada perceraian akan mengurangi kebahagiaan karena adanya gangguan 

orang tua dengan anak, tekanan sosial adanya perebutan hak asuh dan tidak 

adanya dukungan suami, gagal dalam memenuhi harapan keluarga dan 

masyarakat umum dan rentan adanya masalah dari kedua pihak keluarga sehingga 

dapat membuat gejala depresi bagi single parent (Sirait & Irna, 2015). 

Perceraian yang dihadapi seorang wanita terjadi secara terencana oleh 

pasangan suami istri karena terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang 

tidak bisa diatasi. Hal ini menyebabkan wanita merasakan sedih karena harus 

menanggung semua bebannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
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membutuhkan dukungan yang mendalam dari keluarga maupun lingkungan. 

Wanita single parent karena cerai akan mengalami dampak psikologis bagi 

dirinya yang berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif antara 

lain timbulnya rasa bersalah, penyesalan dalam diri, kesepian, ketidakberdayaan 

atau tidak mampu, harga diri merasa rendah, merasa malu dan merasa cemas. 

Kemudian untuk dampak positif yang ditimbulkan seperti aktualisasi diri, 

religiusitas, kemandirian, dapat berfikir lebih positif dan mendapatkan 

kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu wanita single parent yang merasakan 

kesedihan mendalam karena berpisah dengan suami akan berdampak pada 

kesehatan mental, fisik, dan hubungan interpersonal seperti diskriminasi dari 

tetangga sekitar rumah. Kondisi ini menuntut adanya kematangan dalam 

kepribadiannya, terutama kestabilan emosi single parent (Hasana & Widuri, 

2014). 

Daya juang sangat penting dalam menghadapi berbagai kesulitan untuk 

menghadapi kehidupan. Hal ini juga merupakan suatu cara untuk menghadapi 

ketidakpuasan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh single parent. Hasil 

penelitian Suryanti (2016) menyatakan bahwa daya juang adalah kecerdasan 

untuk mengatasi kesulitan. 

Menurut Stoltz (2000), daya juang memiliki aspek-aspek yaitu (1) Control 

merupakan keadaan dimana seseorang mampu mengatasi permasalahan yang 

sulit. (2) Origin merupakan kemampuan untuk memahami sumber masalah, dan 

kemampuan seseorang menilai tingkah laku yang dilakukan untuk memperbaiki 

masalah. (3) Ownership merupakan kemampuan bertanggung jawab dari kesulitan 

yang terjadi.  (4) Reach merupakan kemampuan seseorang dalam menganalisis 

dan membatasi masalah dan sejauh mana seseorang menganggap kesulitan akan 

mempengaruhi aspek atau aktivitas lain dalam kehidupannya. (5) Endurance 

tentang berapa lama kesulitan dan penyebabnya akan berlangsung.  

Stoltz (2007) menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya juang 

adalah faktor internal (genetika, pendidikan, dan keyakinan), faktor eksternal 

(karakter, kesehatan fisik dan mental, kecerdasan, bakat dan kemauan), serta daya 
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saing, produktivitas, ketekunan, belajar, merangkul perubahan, kreativitas, 

motivasi, mengambil resiko, perbaikan, keuletan, stres, tekanan dan kemunduran. 

Stoltz (2007) membagi daya juang menjadi tiga tingkatan, (1) Quitters 

yaitu orang dengan tipe ini menolak kesempatan dan meninggalkan banyak hal 

yang ditawarkan dalam kehidupan. Orang dengan tipe ini dalam menjalani 

kehidupan tidak terlalu menyenangkan. (2) Campers yaitu orang dengan tipe ini 

cenderung  mudah menyerah, merasa puas dan  tidak mau mengembangkan diri 

untuk mencapai kesempatan yang sebenarnya dapat dicapai. (3) Climbers 

memiliki semangat yang tinggi dan mampu memotivasi diri sendiri untuk 

berjuang mendapatkan hal terbaik dari kehidupan.  

Seseorang yang memiliki daya juang rendah sering mengalami rendahnya 

motivasi dan selalu menempatkan rasa bersalah pada peristiwa yang terjadi. 

Dampak dari seseorang yang memiliki daya juang yang rendah sering merasa 

bahwa seseorang tersebut merupakan penyebab terjadinya masalah yang terjadi. 

Seseorang yang memiliki daya juang yang tinggi selalu membangun motivasi 

yang setinggi mungkin untuk mengubah keadaan yang sebelumnya menjadi lebih 

baik sehingga seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Secara psikologis wanita single parent yang bercerai dengan pasangan 

akan merasakan dampak seperti bersedih, kesepian, dan membuat wanita single 

parent untuk berjuang melawan setiap masalah yang terjadi dalam hidupnya 

setelah bercerai. Menurut Stoltz (2016) bahwa daya juang merupakan sebuah teori 

yang merumuskan tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dan 

menjamin bahwa dengan daya juang, kita akan lebih produktif, kreatif, dan 

kompetitif walaupun kita berada di tengah lingkungan yang terus bergolak. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendiskripsikan daya juang wanita single parent yang bercerai 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

2. METODE 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 



 

 

6 

Teknik pemilihan informan yaitu menggunakan purpose sampling dengan kriteria 

ibu single parent cerai yang sudah memiliki anak dan tidak menikah lagi di 

Kabupaten Sragen. Total informan berjumlah 5 informan ibu single parent cerai 

yang sudah memiliki anak dan tidak menikah lagi. Adapun karakteristik informan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian 

Inisial Informan 1 

“R” 

Informan 2 

“S” 

Informan 3 

“NS” 

Informan 4 

“NH” 

Informan 5 

“DAW” 

Usia  42 th  37 th 45 th 45 th 25 th 

Agana  Islam  Islam  Islam  Islam  Islam  

Pendidikan  SMA S1 Hukum S1 PG PAUD SMA S1 

Psikologi 

Waktu 

perceraian 

Tahun 2002 

karena kasus 

KDRT 

Tahun 2017 

karena kasus 

perselingkuhan 

Tahun 2013 

karena kasus 

perselingkuhan 

Tahun 2017 

karena kasus 

perselingkuhan 

Tahun 2018 

karena 

kasus 

perselingku

han  

Lama 

menikah 

±5 tahun ±12 tahun ±13 tahun ±16 tahun ±2 tahun 

Lama 

bercerai  

±15 tahun ±4 bulan ±5 tahun ±8 bulan ±2 bulan 

Jumlah anak  1 3  2 4 1 

Pekerjaan  Berjualan baju 

online, carteran 

mobil 

Bekerja di salah 

satu instansi 

pemerintah 

dalam sebagai 

staff 

penanganan 

kasus 

perempuan dan 

anak  

Guru TK Berjualan soto Admin 

online shop 

 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

wawancara semi terstruktur dengan panduan (guide) yang telah disusun 

sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan kepada ibu 

single parent cerai guna mendapatkan informasi mengenai daya juang dari wanita 

single parent cerai. Analisis data menggunakan software Nvivo yang dibantu 

dengan analisis tematik yaitu teknik yang dilakukan dengan melakukan koding 

terhadap hasil wawancara yang telah dibuat verbatim. Validitas penelitian 

menggunakan member check sehingga disaat informasi yang didapat peneliti di 

rasa kurang maka peneliti dapat kembali menggali informasi kepada informan.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dilakukan dengan peninjauan hasil-hasil penelitian dimulai dari 

mengetahui permasalahan wanita single parent setelah bercerai dengan suami, 

faktor yang mempengaruhi daya juang dari wanita single parent, dan daya juang 

dari wanita single parent setelah bercerai.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada informan 1 bercerai dengan 

suami karena kasus KDRT mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak, 

ekonomi, psikologi dan sosial yang mendapatkan cap negatif dari statusnya 

sebagai single parent cerai. Kemudian  informan 2, 3, 4, dan 5 bercerai dengan 

suami karena kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami, dari ke 

empat informan ini mengalami permasalahan dan menampilkan daya juangnya 

dari masalah yang dialami seperti pengasuhan anak, psikologis, dan sosial. 

Informan 1 dan informan 4 hanya lulusan SMA dan untuk informan 2,3, dan 5 

merupakan informan dengan pendidikan strata 1.  

3.1 Permasalahan wanita singel parent setelah bercerai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Permasalahan yang Terjadi Setelah Bercerai 

Permasalahan 

Sosial Lingkungan 

Tempat Tinggal 

Permasalahan 

Ekonomian 

Permasalahan 

Pengasuhan Anak 

Permasalahan 

Psikologis  

Label negatif sebagai single parent (1) 

Difitnah sebagai penggoda suami orang (3) 

Anak dibully teman sekolah (3) 

 

Kesulitan mengatur keuangan karena serba 

kekurangan (2) 

Kesulitan mencari pekerjaan (4) 

Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup (4,5) 

Kesulitan membayar biaya sekolah (1,3) 

Kesulitan membayar hutang suami (3) 

Kesulitan membayar biaya kesehatan anak (4) 

Menanamkan sopan santun pada anak (1,2) 

Menanamkan kejujuran pada anak (1) 

Pola asuh anak berbeda dengan mantan suami yang 

memanjakan anak (2) 

Mengatur anak untuk mandiri (2) 

Kesulitan mengurus anak (2,5) 

Menanamkan kejujuran pada anak (1) 

Kesulitan menggantikan peran ayah (1,2,5) 

Ketakutan untuk menikah kembali (1,3,4) 

Kesepian tidak memiliki teman untuk berbagi keluh 

kesah (1) 

Tertekan karena ditalak dan anak lahir prematur (2) 
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Permasalahan yang biasanya terjadi setelah bercerai adalah permasalahan sosial, 

ekonomi, pengasuhan anak dan psikologis. Permasalahan sosial seperti label 

negatif dari statusnya sebagai single parent cerai. Label yang diberikan 

masyarakat sebagai single parent membuat wanita single parent harus menerima 

konsekuensinya sebagai single parent. Selain permasalahan sosial, wanita single 

parent juga sering mengalami permasalahan ekonomi karena perubahan dalam 

segi keuangan semenjak bercerai dengan suami. Permasalahan tersebut yang 

dialami oleh informan 1 dan informan 3. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Oktaviana dan Santosa (2018) bahwa peran Ibu dalam hal ini tidak hanya 

memberi pengaruh langsung dalam kehidupan keluarga, namun juga secara tidak 

langsung memberi gambaran pada anak tentang peran dewasa yang suatu saat 

akan mereka jalani. Peran dewasa yang dimaksud adalah ketika seorang ibu 

mampu memposisikan diri sebagai satu-satunya orangtua yang mendidik dan 

membesarkan anak, mulai dari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga di mana membuat waktu ibu tersita sepanjang hari di luar rumah dan 

sulit memiliki waktu yang berkualitas untuk berkumpul dengan anak. 

“...karena serabutan pun cukup untuk kebutuhan kan mungkin juga 

kurang tante juga enggak malu-malu e mungkin lewat pinjam jasa bank 

atau kreditpun ya pernah karena e membayar UKT adek itu juga 

bersamaan bayar kos dan dengan pajak mobil itu memang tante juga 

enggak malu ya jadi saya pinjam-pinjam dari bank dulu karena apa 

karena itu paling penting buat sekolah ya saya harus berjuang untuk 

anak untuk bayar dan tanggung jawab harus bayar”(Informan 1) 

Hal ini tidaklah mudah bagi wanita single parent yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah dan faktor usia yang tidak mendukung. Sehingga membuat 

mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki seperti berdagang. 

Selain mencarikan nafkah untuk anak-anak, informan juga mencari pinjaman 

secara mendadak untuk membayar biaya sekolah dan biaya kesehatan anak karena 

keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh informan.  

3.2 Faktor yang mempengaruhi daya juang dari wanita single parent cerai 

Perceraian yang dialami oleh wanita single parent ini akan membuat wanita single 
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parent memiliki motivasi dalam melakukan perubahan dalam hidupnya. Motivasi 

tersebut bisa timbul dari dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut. 

Motivasi tersebut akan menjadi pendorong bagi wanita single parent untuk 

mencapai apa yang menjadi keinginannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Juang 

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi daya juang pada wanita single 

parent yaitu faktor internal yang muncul dari dalam diri wanita single parent dan 

faktor eksternal yang muncul dari dukungan yang diberikan oleh anak, keluarga 

dan teman untuk wanita single parent tersebut. Seperti yang dialami oleh 

informan 1. Hal tersebut ditemukan dalam Stoltz (2000) yang menyebutkan 

bahwa salah satu faktor internal dalam daya juang adalah faktor keyakinan dalam 

diri sendiri untuk mencapai kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 “..seorang perempuan harus punya keahlian yang bisa mencari nafkah 

buat menghidupi anak karena apapun anak harus ikut tante karena 

saya enggak bisa pisah sama anak biar pun sebentar aja itu enggak 

bisa gitu  jadi itulah motivasi tante sehingga tante itu harus bisa 

mandiri saya harus bisa bagaimana saya harus mencari uang itu untuk 

demi anak untuk membiayai anak untuk memenuhi kebutuhan 

semuanya  jadi tante belajar kecantikan” (Informan 1) 

Selain itu Stoltz (2007) menyebutkan bahwa faktor eksternal dalam daya 

juang adalah motivasi dimana dalam penelitian yang di lakukan peneliti bahwa 

faktor eksternal wanita single parent adalah adanya motivasi dan dukungan dari 

keluarga, anak, serta teman dekat. 

“Kalau sebelum itu ibu ibu mertua he’em ibu mertua dia yang ngasih e 

pokoke ngasih kekuatan sama saya yowes ini kan sebenarnya kan ibu 

Faktor 

Internal 

Eksternal 

Semangat dari dalam diri sendiri 

Semangat untuk membiayai sekolah     (1, 3) 

Semangat untuk memenuhi kebutuhan hidup (1,5) 

Semangat dari keluarga dan teman 

Semangat anak dalam menuntut ilmu   (1) 

Semangat anak dalam membantu meringankan 

beban (3) 

Dukungan keluarga dan teman (1,2,3,4,5) 
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itu enggak pengin kami itu bercerai sama sekali yowes pokoke ojo 

ngasih ojo masalahne ojo ojo yowes isih iso didandani seperti itu tapi e 

beliau penginnya pisah ya kami harus menerima yowes nduk kowe 

kowe wes gak dadi bojone iki tapi kowe tak anggep anak kandungku” 

(Informan 2) 

Semangat dalam diri seseorang sangatlah berpengaruh bagi daya juang 

wanita single parent itu sendiri. Semangat dalam diri seseorang ini bisa berupa 

cara seseorang untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi pada sebagian 

wanita single parent. Sehingga dengan memiliki semangat yang ada dalam diri 

seseorang ini dapat menjadi dorongan atau motivasi internal seseorang untuk 

mencapai kesuksesan sesuai harapan yang dimiliki oleh wanita single parent. 

Selain semangat dalam diri, dukungan keluarga juga sangat penting dan 

dibutuhkan pada wanita single parent dalam menjalani hidupnya bersama anak. 

3.3 Daya juang wanita single parent setelah bercerai 

Sebagian besar permasalahan wanita single parent yaitu adalah masalah 

perekonomian. Hal ini banyak di sebabkan karena pada saat sebelum bercerai 

suamilah yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga hal ini menuntut 

wanita single parent untuk bekerja keras, mendekat kepada Allah demi 

ketenangan hati, bersosialisasi di lingkungan sekitar, melunasi hutang mantan 

suami, meminjam uang di Bank dengan keperluan untuk membayar uang sekolah 

dan biaya rumah sakit anak. 

 Daya juang yang dimiliki oleh wanita single parent yaitu bertujuan untuk 

membuat wanita single parent berjuang atau berubah ke arah yang lebih baik dari 

permasalahannya. Permasalahannya mulai dari melakukan pinjaman kepada bank 

atau temannya untuk membayar biaya pendidikan anak dan biaya rumah sakit 

anak, melunasi hutang yang ditinggalkan oleh mantan suami. Selain permasalahan 

ekonomi, informan juga lebih bersosialisasi dengan lingkungan sekitar setelah 

bercerainya dengan suami dengan harapan agar masyarakat tidak menilai buruk 

dengan keadaan informan sebagai single parent. Perceraian yang dialami oleh 

informan juga membuat informan untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah 

SWT karena dengan cara tersebut informan menjadi lebih ikhlas dan bersyukur 

dengan keadaannya sekarang.  
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 Hal ini seperti yang dialami oleh semua informan yang merasakan daya 

juang dari setiap masalah yang muncul dalam hidupnya. Sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Verma dkk. (2017) bahwa orang yang memiliki 

tingkat daya juang tinggi memiliki motivasi berprestasi tinggi. Selain itu 

seseorang yang memiliki tingkat jangkauan dan daya tahan tinggi memiliki 

tingkat kekuatan interpersonal yang tinggi pula. Orang dengan tingkat daya juang 

rendah memiliki kebiasaan kerja yang rendah. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian yang dipaparkan oleh Rahayu (2017) bahwa dalam keluarga single 

parent ibu sebagai kepala keluarga menjadikan peran ganda sebagai orangtua 

tunggal yaitu mengurus anak dan ibu dituntut untuk bekerja guna mencari nafkah, 

didalam dunia kerja jenis pekerjaan, keahlian dan pendidikan sangat berpengaruh 

dengan jumlah upah yang akan diterimanya. Salah satu tindakan penyesuaian 

dalam kehidupan ekonomi yaitu dari jumlah upah yang diterima dengan jumlah 

beban pengeluaran sehari-hari. Apabila dirasa kurang mencukupi maka alternatif 

lain yang bisa diambil adalah meminta bantuan ke sanak saudara atau meminjam 

uang ke orang lain dan lembaga keuangan setempat. 

“Dulu mba waktu awal perceraian itu bapaknya anak-anak  ninggalke 

hutang kredit sepeda motor belum lunas mba dulu ki akhir tahun 2012 

aku sama anak pertama itu kan udah kerja mba awal-awal kerja di 

pertambangan jadi yo setiap bulan aku sama anakku pertama itu 

nyetori cicilan sepeda motor 550 ribu per bulan e mba padahal gajiku 

dulu ki sebagai guru TK honorer kudune 450 ribu per bulan tapi 

dipotong 100 ribu dipakai buat tabunganku mba jadi setiap tahun  baru 

bisa tak ambil tabunganku jadi ya alhamdulillah mba selain itu mas itu 

anakku yang pertama bantuin ibunya bayar cicilan sepeda motor per 

bulannya mba sampai lunas tahun kemarin mba 2017”(Informan 3) 

“Ya saya ya ada saudara-saudara ada teman-teman ada yang 

membantu yang menasehati sama yang membantu saya meminjami 

uang untuk biaya rumah sakit anak saya mba karena waktu itu uang 

yang saya punya tidak cukup untuk menebus biaya administrasi obat 

perawatan anak saya selama dirumah sakit mba” (Informan 4) 

 Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa orang yang memiliki daya 

juang tinggi bahwa orang tersebut mampu dalam menyelesaikan setiap masalah 

yang ada dan semangat untuk berubah ke arah positif, sedangkan orang yang 

memiliki daya juang yang rendah maka orang tersebut tidak akan bisa 
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menyelesaikan permasalahannya karena terhambat dengan kemalasan dan tidak 

ada semangat dalam menjalani rintangan dalam hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Daya Juang Wanita Single Parent Setelah Bercerai 

4. PENUTUP 
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wanita single parent setelah bercerai dengan pasangan juga membuat meraka 

merasakan kesepian dan kesedihan dalam menjalani statusnya sebagai single 

parent cerai. Keadaan ini membawa wanita single parent untuk berubah dan 

semangat dalam keadaannya sekarang ini menjadi lebih baik yaitu dengan 

semangat bekerja dan semangat untuk berjuang dalam memenuhi kebutuhan 

hidup.  

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi daya juang wanita single parent 

cerai yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari 

dalam diri individu berupa semangat dan kemauan untuk berjuang dari 

keadaannya sebagai single parent dan faktor eksternal yang berasal dari luar 

individu berupa semangat dari anak, orangtua, dan teman. Daya juang wanita 

single parent yaitu berupa kerja keras, bersosialisasi dengan lingkungan, 

memperbaiki image, berhutang dengan instanti dan teman, mendekat dengan 

Allah SWT, dan meyakinkan anak agar tidak malu dengan temannya. Hal tersebut 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup wanita single parent dan anaknya.  

Bagi Wanita Single Parent yang telah bercerai dengan pasangannya akan 

menimbulkan perubahan status menjadi janda, hal ini juga akan menimbulkan 

perubahan segi kehidupan bagi wanita single parent sendiri. Wanita single parent 

akan mengalami permasalahan dalam perekonomian dan tekanan sosial dari 

masyarakat, oleh karena itu wanita single parent harus berusaha untuk  berjuang 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Bagi Keluarga, perubahan dari segi psikis terjadi oleh wanita single parent 

yang telah menjanda akan menimbulkan penurunan dalam semangat hidup. Hal 

tersebut membutuhkan semangat dari keluarga untuk memotivasi hidup wanita 

single parent agar memiliki daya juang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Bagi Masyarakat, perceraian yang dialami oleh wanita single parent 

adalah hal sebenarnya yang tidak diinginkan oleh mereka yang menjalani dalam 

rumah tangganya. Perceraian yang dialami oleh wanita single parent dalam 

lingkungan sering dipandang negatif oleh sebagaian masyarakat. Oleh karena itu 

masyarakat harus memberikan dukungan kepada wanita single parent untuk 

berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. 
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