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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menururt perundang-undangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan, menetapkan bahwa Perkawinan ialah ikatan 

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar orang tua 

tunggal adalah wanita, di Amerika Serikat pada tahun 2007terdapat 83% 

orang tua tunggal adalah wanita, data tersebut diperoleh berdasarkan data 

dari Census Bureau. Di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2011, 

mencatat 8.926.387 wanita yang menjadi orang tua tunggal (Fajrianthi, 

2012).  

Menurut Ramadhani (2017) menyatakan bahwa dari 11 juta anak 

yang dibesarkan oleh orangtua tunggal, 83 persen di antaranya tinggal 

bersama ibu tunggal. Faktor terpenting dalam mengasuh anak bukanlah 

identitas atau jenis kelamin orang dewasa yang terlibat, tetapi kualitas 

asuhan serta konsistensinya. Data yang cukup signifikan bisa ditemui di 

Amerika Serikat, Berdasar catatan Census Bureau tahun 2016 di U.S, anak 

di bawah usia 18 tahun yang tinggal bersama orangtua tunggal terdapat  11 

juta keluarga di Amerika. Sebagian besar, 8,5 juta keluarga, hidup dengan 

ibu saja, Dan 2,5 juta keluarga hidup dengan ayah saja. Dari sensus 

diketahui bahwa terdapat 49 persen ibu yang dari awal memutuskan 
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berkeluarga dengan mengadopsi anak saja (tanpa menikah dengan 

pasangannya), sedang 51 persen sisanya merupakan ibu tunggal akibat 

perceraian atau kematian suami.  

Fenomena single mother di dunia semakin meningkat, terbukti dari 

beberapa data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber seperti berikut 

ini: Badan Kependudukan Keluarga Nasional (BKKN) menyatakan bahwa 

pada tahun 2013 Indonesia termasuk Negara dengan tingkat perceraian 

tertinggi se-Asia Pasifik. Kasus perceraian seperti ini banyak terjadi di 

Kota Magelang. Magelang merupakan kota kecil, akan tetapi termasuk 

kedalam kota yang angka perceraiannya cukup tinggi. pada tahun 2015 

terdapat 256 perceraian diperoleh dari Data Pengadilan Agama Kota 

Magelang (Cahyani, 2016). 

Menurut Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta 

pada tahun 2015 menyatakan bahwa Status cerai hidupdan cerai 

matimemberi informasi bahwa proporsi penduduk perempuan berstatus 

cerai hidup (1,77%) lebih besar daripada laki-laki (1,03%). Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemandirian perempuan secara ekonomi dan 

kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, membuat 

perempuan lebih berani mengambil resiko perceraian.Sedangkan status 

Cerai Mati, memberi informasi bahwa di kota Surakarta pada tahun 2014, 

penduduk dengan status janda (9,04%) lebih besar daripada status duda 

(2,13%). Hal ini mengindikasikan status kesehatan perempuan di Kota 
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Surakarta lebih baik, sehingga usia harapan hidup perempuan lebih besar, 

dan resiko kematian laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. 

Menurut layliyah (2013) Single parent secara umum memiliki 

pengertian sebagai orang tua tunggal. Single parent memiliki tugas dan 

kewajiban yang sangat besar didalam mengatur segala kebutuhan 

keluarganya. Didalam keluarga seorang single parent memiliki banyak 

permasalahan-permasalahan rumit dibandingkan dengan keluarga yang 

memiliki ayah atau ibu. Single parent dapat terjadi karena kematian 

ataupun perceraian pada salah satu pasangan hidupnya. 

Seorang ibu memang dianugerahi tanggung jawab untuk 

membesarkan anaknya dengan baik. Ada banyak Ibu yang harus bekerja 

untuk dapat membesarkan anaknya,  karena harus memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga. Beberapa hal yang selalu dirasakan oleh para ibu ketika 

harus meninggalkan anaknya yaitu rasa bersalah karena meninggalkan 

anaknya di rumah dan mengabaikan kebutuhan anaknya, Kesibukan di 

pekerjaan dan juga di rumah dapat menyebabkan kelelahan, baik pada 

fisik atau mental seorang ibu. Sulit baginya untuk mengatur kinerja kerja 

ketika pikiran setiap ibu selalu dipenuhi dengan rasa frustasi karena 

meninggalkan anaknya, Para ibu akan terus-terusan merasa khawatir 

karena meninggalkan anaknya di rumah bersama anggota keluarga lainnya 

atau hanya dengan penjaga asuhnya atau juga di tempat penitipan anak, 

dan tak jarang juga ada para ibu yang mengalami stres karena terus 

menerus menghawatirkan anaknya yang ditinggalkan, dikombinasikan 
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dengan permasalahan di kantor dan tekanan keuangan yang terus dihadapi 

(Depari,2016).  

Single parent harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara 

pekerjaan domestik maupun pekerjaan publik. Orang tua dengan berstatus 

single parent harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya dan juga 

dalam memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya. Sehingga 

mengharuskan untuk melakukan perencanaan hidup yang matang didalam 

menjalankan peran ganda. Keluarga single parent adalah keluarga yang 

hanya terdiri dari satu orang tua saja yang dimana mereka secara 

sendirianatau berperan ganda dalammendidik dan membesarkan anak – 

anaknya tanpa adanya dukungan, kehadiran, dan juga tanggungjawab dari 

pasangannya dan hidup bersama dengan anak-anaknya didalam satu rumah 

(Layliyah,2013). 

Banyaknya kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki seorang 

single parent pasca berpisah dengan pasangan maka tidak memungkiri 

mengalami stres. dimana stres merupakan tekanan emosional atau 

keteganganyang biasanya dialami oleh seseorang, yang dalam 

pemenuhannya kegiatan dan kebutuhannya terdapat hambatan-hambatan 

ataupun ketidakpastian yang dapat memengaruhi pikiran, emosi, dan 

kondisi fisik seseorang. Secara lebih rinci, ketegangan itu berkaitan 

dengan perasaan tidak senang, kekhawatiran, dan kegelisahan yang 

dialami seseorang. Perasaan tersebut dapat menyebabkan pikiran, emosi, 
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dan kondisi fisik yang tidak diinginkan seperti gemetar, lemas, dan lain-

lain (Badeni, 2013).  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, 

rutinitas sehari-hari berjalan sangat cepat dan padat. Stres sangat mudah 

terjadi di manapun, mulai dari pekerjaan kantor hingga anak-anak yang 

sulit dipahami. Dalam jumlah tertentu tekanan stres dalam hidup 

merupakan hal yang penting. Karena dengan kurangnya tekanan yang 

dialami seseorang, justru bisa menyebabkan orang tersebut tidak memiliki 

daya juang. Namun tekanan yang berlebihan juga mampu membuat 

seseorang patah semangat. Orang tua yang terpenuhi kebutuhannya dan 

sejahtera secara fisik, mental, dan emosional, akan dapat menjalankan 

perannya secara optimal, baik di rumah, maupun profesional 

(Fitradayanti,2016). 

Pemahaman didalam kehidupan sehari-hari stres sering kali 

dikonotasikan buruk, sehingga umumnya dibahas dalam konteks negatif, 

padahal tidak selamanya stres itu buruk. Stres itu memiliki nilai positif, 

stres merupakan suatu peluang apabila stres itu memberikan kesempatan 

perolehan yang potensial. Contohnya seorang peneliti dihadapkan lomba 

karya ilmiah hasil penelitian.  Dalam menghadapi lomba ia mungkin sekali 

merasakan stres yang tinggi namun stres yang ia miliki justru mampu 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki untuk berkinerja secara prima, 

sehingga mampu menghasilkan temuan-temuan yang tidak diduga selama 

ini. Ini seperti sering kali memanfaatkan stres secara positif untuk 

http://health.liputan6.com/read/2541622/8-latihan-pelepas-stres
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meningkat kekesempatan dan berkinerja secara maksimum sehingga 

mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki menjadi kenyataan 

(Badeni, 2013). 

Selama masa hidup seorang individu, masa kerja sangat penting 

karena berhubungan langsung dengan stres. Di Organisasi – organisasi di 

mana setiap pekerja tidak diperlakukan dengan tepat dan tingkat stres yang 

tinggi melalui pengamatan umum stres sangat berbahaya bagi tubuh 

manusia, ini meningkatkan tekanan darah, gula, penindasan sistem 

kekebalan tubuh, penurunan aktivitas sistem pencernaan dan penurunan 

output urin. Seorang pekerja yang tertekan oleh stres akan berakibat pada 

penyakit yaitu rendahnya produktivitas. Dalam hal sektor kesehatan, stres 

dan masalah mental menjadi bidang studi utama di tempat kerja di hampir 

setiap organisasi. Sektor kesehatan sangat sensitif dan sangat penting, 

segmen dalam ekonomi dimana pekerja menjalankan tugasnya hampir 24 

jam sehari, dari kondisi di bawah ini tidak mungkin bagi mereka untuk 

melakukan tugas mereka yang berakibat pada penurunan produktivitas 

(Naqvi dkk, 2013). 

Ruslina (2014) menjelaskan didalam penelitiannya yang berkaitan 

dengan peran ganda dengan stres kerja pada wanita bekerja. Diketahui jika 

stres kerja memiliki pengaruh pada wanita yang bekerja. Pengaruhnya 

mencapai 1,6 % yang mengalami stres kerja sangat tinggi, 33,3% 

mengalami stres kerja tinggi, 35% mengalami stres kerja sedang, dan 30% 

mengalami stres kerja rendah. Sehingga ada hubungan yang positif yang 



7 

 

sangat signifikan antara konflik peran ganda dengan stres kerja pada 

wanita berperan ganda. Artinya semakin tinggi konflik peran ganda yang 

diperoleh maka semakin tinggi stres kerja yang dialami oleh wanita 

berperan ganda dan sebaliknya semakin rendah konflik peran ganda yang 

diperoleh maka semakin rendah stres kerja yang dialami oleh wanita 

berperan ganda.  

Masalah waktu  merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

konflik didalam keluarga. Banyak diantara single parent yang bekerja 

selalu merasa kekurangan waktu untuk menjalankan tugasnya dalam 

keluarga sehingga yang ada tugasnya tidak dapat ia jalankan dengan 

sempurna. Mereka mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan 

perhatian yang lebih besar dari sebelumnya, karena merasa memiliki peran 

ganda, yaitu sebagai ayah sekaligus sebagai ibu atau sebaliknya dan 

menjadi tumpuan hidup tunggal bagi anak-anaknya. Mereka merasa sangat 

capek harus bekerja dua kali setiap hari, yaitu sebagai para ibu single 

parent harus lebih tahan menderita karena secara kaidahnya tugas ibu 

mendidik serta mengasuh anak dirumah , hanya saja ada beberapa ibu 

single parent yang dahulunya hanya ibu rumah tangga setelah tidak 

adanya suami menjadikan mereka harus bekerja demi kelangsungan 

ekonomi keluarga. 

Situasi yang dapat menimbulkan stres yang tinggi, didalam 

kehidupan seorang ibu single parent diperlukannya suatu strategi, usaha, 

dan juga diperlukan ketangguhan tersendiri dari seorang ibu agar dapat 
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menampilkan perilaku yang adaptif didalam mengatasi situasi yang dapat 

memicu timbulnya stres. Ketangguhan ini dapat terlihat dari bagaimana 

seseorang merespon kesulitan ataupun situasi yang dapat memicu 

timbulnya stres, sehingga mampu untuk mengatasinya (Pranandari,2008). 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan 

informan, yang menjadi penyebab mereka menjadi single parent tentu saja 

berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Informan A yang telah 15 tahun 

menjadi single parent mengatakan bahwa perbedaan prinsiplah yang 

membuat ia berpisah dengan suaminya, sehingga membuat subjek harus 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Subjek bekerja di pabrik tekstil 

X seringkali merasakan tekanan didalam bekerja dengan target kerja yang 

berlebihan dan bekerja dengan keadaan berdiri, sehingga membuat subjek 

kelelahan dan pegal selama bekerja.  

Sedangkan informan B yang sudah sejak 5 tahun lalu menjadi 

single parent mengatakan penyebabnya adalah karena suami mengidap 

suatu penyakit tertentu dan kemudian meninggal dunia. Informan B 

bekerja ditoko baju dan aksesoris dipasar X, sehingga membuat subjek 

dituntut untuk bangun pagi mengurus pekerjaan rumah dengan cepat 

kemudian berangkat bekerja, sehingga terkadang subjek tidak sempat 

untuk mengantarkan anak-anak pergi sekolah. Menjadi karyawan toko 

dengan gaji yang tidak besar membuat subjek merasa bingung ketika harus 

mencukupi kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak-anaknya yang 

semakin mahal.   
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Informan C yang telah ditinggalkan oleh suami karena suatu 

penyakit dan menjadi seorang single parent selama 6 tahun, bekerja 

dengan membuka warung makan kecil-kecilan sehingga pemasukan yang 

diperoleh oleh subjek tidak menentu dan kurang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan anak-anak. Sehingga mengharuskan subjek 

mencari pekerjaan lain yaitu dengan membuka jasa buruh cuci disetiap 

sore hari.  

Persoalan tampaknya tidak hanya sampai disitu saja karena mereka 

harus bergumul dengan kebutuhan sehari-hari dan juga harus memberi 

perhatian terhadap pendidikan anak-anak mereka. Bagi informan A, yang 

dikaruniai 3 orang putri ini, hal yang paling berat baginya adalah saat 

harus membagi waktu antara pekerjaan dan memperhatikan anak. 

Sementara bagi informan B, sisi emosilah yang sering membuatnya 

terganggu, apalagi jika ibu dari dua putri ini melihat “pemandangan indah” 

dari keluarga lain yang utuh(bapak, ibu, dan anak-anak) dan terlihat 

bahagia. Lain halnya dengan informan C, Ia merasa kesulitan dalam 

mendidik ketiga anaknya. Hal ini disebabkan dulu suaminyalah yang 

melakukan tugas ini. Perubahan banyak terjadi pada saat mereka tidak lagi 

hidup didampingi oleh pasangan mereka.  

Berdasarkan uraian fenomena yang telah penulis cantumkan diatas, 

terdapat berbagai permasalahan didalam keluarga single parent, salah 

satunya yaitu permasalahan pada pekerjaan yang mengakibatkan 

terjadinya  stres. Dikarenakan  hal tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut 
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terkait topik penelitian tersebut, dirumuskanlah judul penelitian berupa 

“stres kerja pada ibu single parent”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 

bagaimana dinamika stres kerja pada kehidupan ibu single parent yang 

bekerja sekaligus mengurus anak.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

ilmu psikologi, khususnya didalam bidang industri dan organisasi 

untuk memberikan pemahaman mengenai cara mencegah atau cara 

menanggulangi stres kerja pada seorang ibu single parent. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain 

yang akan mengadakan penelitian sejenis atau lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk ibu single parent 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi bagi ibu single parent, sehingga dapat mengantisipasi 

timbulnya stres ataupun untuk menangani saat mengalami stres 

kerja. 

b. Untuk Masyarakat 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada para masyarakat untuk memberikan dukungan 

dan memahami bagaimana kehidupan seorang ibu single parent. 

c. Untuk Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan ataupun pertimbangan didalam menentukan tingkat 

pekerjaan, meningkatkan kreativitas dengan ibu yang berstatus 

sebagai single parent. 


