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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Resiliensi 

a. Pengertian Resiliensi 

Resiliensi berasal dari bahasa latin “re-silere” yang memiliki makna bangkit 

kembali (Daveson, 2003). Grotberg (1999), menyatakan bahwa resiliensi merupakan 

kemampuan individu untuk menilai, mengatasi, dan meningkatkan ataupun mengubah 

diri dari keadaan yang membuat individu mengalami kesengsaraan dalam hidup. 

Barnet (2001) menyebutkan bahwa resiliensi adalah sebuah kemampuan individu untuk 

mengatasi peristiwa yang tidak terduga hingga kemudian kembali pada kondisi semula. 

Lebih spesifik Barnet (2001) mengungkapkan bahwa kemampuan resiliensi juga 

memiliki makna sebagai suatu kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan 

membentuk sebuah kondisi akhir yang lebih baik.   

Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan bahwa resiliensi merupakan 

kemampuan individu untuk merespon secara yang sehat dan produktif ketika 

menghadapi kesulitan ataupun trauma. Resiliensi adalah kemampuan seorang individu 

dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami 

kejadian yang menekan. Kemampuan ini sangat penting digunakan untuk mengelola 

stres dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mampu mengembangkan kemampuan 

resiliensi dengan baik maka akan lebih sukses menghadapi permasalahan hidup yang 

sedang dihadapi (Reivich dan Shatte, 2002). 

Menurut Folke (2006) resiliensi adalah sebuah kemampuan untuk bertahan dan 

memunculkan inovasi-inovasi dalam melewati perubahan kehidupan. Zautra (2009) 

menjelaskan bahwa resiliensi juga dapat didefinisikan sebagai kesuksesan dalam 
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beradaptasi dalam menghadapi kesulitan. Menurut Kent terdapat tiga poin untuk 

mengidentifikasi resiliensi, yaitu adanya situasi yang negatif, kemampuan individu 

menghadapi, dan respon terhadap kondisi. Poin pertama mengenai adanya situasi yang 

negatif, berhubungan dengan kecenderungan sebuah kondisi negatif akan menimbulkan 

beberapa perubahan dalam fungsi psikologis individu seperti mengalami perubahan 

emosi, perubahan kinerja serta perubahan kesehatan mental atau fisik bagi individu. 

Poin kedua mengenai kemampuan individu dalam menghadapi, berhubungan dengan 

mampu atau tidaknya individu dalam menghadapi situasi yang menekan ketika pertama 

kali menghadapi kondisi yang menekan. Poin ketiga mengenai respon terhadap kondisi 

didefinisikan sebagai respon individu terhadap situasi yang menekan (Kent, 2011).  

Adanya kemampuan resiliensi pada setiap individu dalam kehidupan 

berkeluarga merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan. 

Keluarga adalah fase penuh dengan penyesuaian akan perubahan baru dan tekanan 

kehidupan. Perubahan dan penyesuaian tersebut kian sulit apabila hubungan keluarga 

yang terbangun harus mengalami perpisahan. Walsh menyebutkan bahwa kehidupan 

individu yang mengalami perpisahan dalam perkawinan dan kemudian hidup sebagai 

orangtua tunggal mengalami dua kesulitan utama jika tidak mengembangkan 

kemampuan resiliensi dengan baik yaitu mengalami kekurangan dan kerusakan (Walsh, 

2003). Coleman dan Ganog (2004) menyebutkan bahwa ada tiga perubahan dan 

penyesuaian yang perlu dilakukan pada keluarga dengan orangtua tunggal yaitu pada 

keadaan ekonomi yang berkurang, pembagian tugas dalam keluarga, dan dalam 

perawatan anak. 

Perempuan dalam keluarga juga membutuhkan pengembangan kemampuan 

resiliensi. Levine (2006) menjelaskan ketidakmampuan seseorang perempuan 

bereseliensi menyebabkan ganguan maladaptif pada diri seperti depresi 
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berkepanjangan. Hal yang tidak jauh berbeda juga juga dijelaskan McCallion & 

Toseland (1993) bahwa perempuan dalam keluarga yang memiliki anak berkebutuhan 

khusus harus tetap menjaga suasana keluarga agar tetap positif karena orangtua adalah 

fokus keluarga dalam menguatkan perasaan yang memberdayakan 

Berdasarkan pemaparan tentang resiliensi dapat dirangkum bahwa resiliensi 

adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dan bangkit dari suatu kondisi yang 

penuh tekanan menuju kondisi semula ataupun lebih positif lagi. Individu yang 

mengembangkan kemampuan resiliensi yang baik maka akan lebih mudah untuk 

mengembalikan diri kepada kondisi semula dibandingkan individu yang tidak 

mengembangkan kemampuan resiliensi yang baik. Pada kehidupan orangtua tunggal 

kemampuan untuk mengembangkan resiliensi adalah hal yang penting agar individu 

dapat bangkit dari keadaan yang menekan dalam mengahadapi permasalahan sebagai 

orangtua tunggal. 

b. Aspek-Aspek Resiliensi 

Reivich & Shatte (2002) mengemukakan bahwa terdapat tujuh aspek resiliensi 

pada individu, yaitu : 

1. Pengendalian Emosi (Emotion Regulation)  

Pengendalian emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap berada pada 

keadaan tenang dan terkendali meskipun pada kondisi yang menekan. Kondisi yang 

menekan memiliki hubungan yang erat dengan emosi negatif. Individu yang kurang 

mampu mengendalikan emosi negatif dengan baik, maka akan cenderung tidak 

mampu dalam membina persahabatan dan mengalami kesulitan dalam bekerja 

(Reivich dan Shatte, 2002).  

Reivich dan Shatte (2002) mengungkapkan ada dua buah keterampilan 

untuk memudahkan individu mampu mengatur emosi yaitu tenang dan fokus. Dua 
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buah keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosi yang tidak 

terkendali, menjaga fokus pikiran individu dan mengurangi stres yang dialami oleh 

individu. Hal ini bukan berarti emosi harus selalu dikontrol dan tidak dapat 

diekspresikan, Reivich dan Shatte mengungkapkan mengekspresikan emosi baik 

negatif maupun positif adalah hal yang harus dilakukan. Mengekspresikan emosi 

secara tepat dan terkontrol merupakan ciri dari kemampuan resiliensi (Reivich dan 

Shatte,2002).  

Gunawan (2012) mengungkapkan bahwa kemampuan mengendalikan emosi 

negatif merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki individu. Hal ini 

disebabkan jika emosi negatif dan destruktif semakin meningkat dan tidak 

tersalurkan dengan bijak maka akan berdampak pada munculnya stres dan 

penyakit-penyakit psikosomatis pada individu. Pada individu yang hidup sebagai 

orangtua tunggal, fase awal memasuki hidup sebagai orangtua tunggal adalah fase 

yang paling sulit untuk dihadapi (Heyman, 2010). Marah adalah emosi destruktif 

yang sering kali muncul ketika individu tidak dapat menerima keadaan hidup yang 

terjadi. Kemarahan dapat hadir akibat ketiadaaan pasangan hidup dan ketiadaan 

dukungan dari orang-orang terdekat dalam menghadapi masalah (Heyman, 2010). 

Ketika individu tidak mampu untuk mengontrol dan menyalurkan emosi negatif 

dalam diri dengan baik, maka dapat berdampak pada emosi yang meledak-ledak 

dan sulit untuk di kontrol (Gunawan, 2012). Emosi yang tidak terkontrol sering kali 

membuat hubungan individu dengan lingkungan menjadi kurang harmonis 

(Heyman, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengendalikan 

emosi yang baik adalah salah satu aspek penting untuk individu mencapai 

kemampuan resiliensi. 
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2. Pengendalian Dorongan (Impuls Control) 

Pengaturan emosi dan pengendalian dorongan memiliki hubungan yang 

erat, ketika individu memiliki faktor pengendalian dorongan yang tinggi maka 

individu akan lebih mudah dalam pengaturan emosi. Kemampuan individu dalam 

mengatur dorongan penting untuk menjaga agar setiap prilaku yang dilakukan oleh 

individu masih dalam kontrol individu sendiri dan tidak lepas kendali (Reivich dan 

Shatte, 2002). Pengendalian dorongan meliputi kemampuan untuk mengendalikan 

keinginan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri (Reivich dan 

Shatte, 2002). Individu yang memiliki pengendalian dorongan yang rendah maka 

akan lebih cepat untuk mengalami perubahan-perubahan emosi yang kemudian 

mengendalikan pikiran dan perilaku individu (Reivich dan Shatte, 2002).  

Gunawan (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

individu stres dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor stres dan faktor nonstres. 

Faktor stres adalah faktor yang muncul dari luar individu dan memberikan tekanan, 

seperti masalah hidup saat ini yang belum terselesaikan dan masalah dari masa lalu 

yang belum terselesaikan. Faktor nonstres adalah dorongan stres yang muncul dari 

konflik di dalam diri individu sendiri seperti motivasi, memori sakit, konflik di 

dalam diri, imprint, alter, kebiasaan menghukum diri sendiri dan ego stage 

(Gunawan, 2012).  

Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan bahwa pengendalian dorongan 

bermanfaat untuk memberikan kesempatan individu untuk berpikir mengenai 

respon yang tepat tentang masalah yang dihadapi. Kemampuan untuk menunda dan 

berespon yang tepat yang tepat adalah salah satu ciri-ciri individu yang mampu 

mengendalikan dorongan. Ketidakmampuan individu untuk menyalurkan 

dorongan-dorongan penyebab stres dengan bijak dapat berdampak pada timbulnya 
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emosi-emosi destruktif yang terpendam, emosi yang tidak terkontrol atau bahkan 

sakit-sakit psikosomatis (Gunawan, 2012).   

Gunawan (2012) mengungkapkan juga bahwa sumber stres yang paling 

sering dijumpai adalah pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan dan 

masalah saat ini yang belum terselesaikan. Bagi individu yang menjadi orangtua 

tunggal dengan masalah perceraian dan kematian, dua sumber stres tersebut adalah 

sumber stres yang paling tinggi memiliki dampak bagi individu. Kemampuan untuk 

mengatur dorongan stres yang masuk serta penyaluran tekanan mental merupakan 

hal yang wajib untuk individu atur dengan baik agar sistem tubuh menjadi lebih 

seimbang (Gunawan, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk 

mengendalikan dorongan adalah salah satu aspek penting untuk individu yang 

menjadi orangtua tunggal mencapai kemampuan resiliensi. 

3. Optimis (Optimist) 

Individu yang mempunyai kemampuan resiliensi adalah individu yang 

optimis. Optimis adalah kepercayaan pada diri bahwa segala sesuatu akan dapat 

berubah menjadi lebih baik, mempunyai harapan akan masa depan dan percaya 

bahwa individu dapat mengontrol kehidupan seperti apa yang individu inginkan 

(Reivich dan Shatte, 2002). Dalam resiliensi sikap optimis yang dimiliki adalah 

sikap optimis yang realistis, sehingga setiap sikap optimis dalam menghadapi 

keadaan selaras dengan usaha untuk merealisasikan (Reivich dan Shatte, 2002). 

Optimis sangat berhubungan sekali dengan self efficacy, semakin tinggi self 

efficacy seseorang maka sikap optimis akan semakin tinggi (Reivich dan Shatte, 

2002). 

Seligman (1991) mendefinisikan sifat optimis sebagai suatu sikap yang 

mengharapkan hasil yang positif dalam menghadapi masalah, dan berharap untuk 
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mengatasi stres dan tantangan sehari-hari secara efektif. Seligman (1991) 

menjelaskan bahwa sikap optimis yang tinggi berasal dari dalam diri individu dan 

dukungan dari lingkungan yang membuat individu merasa dihargai. Chalkoun 

(2010) menyatakan hidup sebagai orangtua tunggal memiliki banyak gambaran 

negatif baik dari dalam ataupun dari lingkungan. Individu yang mampu untuk 

mengadopsi sikap positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari akan memiliki 

dampak hidup yang lebih bertenaga dan memiliki resiliensi yang tinggi (Chalkoun, 

2010). Fakta ini menunjukkan bahwa sikap optimis adalah aspek penting bagi 

orangtua tunggal dalam beresiliensi. 

4. Analisis Penyebab Masalah (Causal Analysis) 

Analisis penyebab masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 

penyebab dari sebuah peristiwa yang dialami oleh individu. Individu dapat menilai 

penyebab dari suatu permasalahan dan tidak secara langsung menyalahkan orang 

lain sebagai sumber masalah. Hal ini penting untuk menjaga diri individu tidak 

mengambil tindakan yang salah dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain 

(Reivich dan Shatte, 2002). 

Seligman (1991) menyatakan bahwa pola pendekatan dalam analisis 

penyebab masalah yang baik adalah ketika individu tidak berpikir bahwa setiap 

masalah selalu tidak dapat berubah dan hal tersebut mempengaruhi semua aspek 

hidup individu dengan buruk. Fleksibilitas dalam berpikir adalah ciri utama dari 

individu yang mampu mengembangkan kemampuan analisis masalah dengan baik 

(Reivich dan Shatte, 2002). Individu yang memiliki kemampuan analisis penyebab 

masalah yang baik maka akan mampu untuk fokus terhadap penyelesaian masalah 

yang sedang dihadapi tanpa menyalahkan pihak lain diluar kontrol individu 

(Reivich dan Shatte, 2002).  
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Morisette (2014) mengungkapkan bahwa kemampuan untuk berpikir 

fleksibel adalah salah satu kemampuan yang diperlukan oleh orangtua tunggal. 

Konflik-konflik yang hadir baik antara orangtua dan antara orangtua dengan anak 

menyebabkan kemampuan berpikir fleksibel penting agar individu dapat 

beradaptasi dengan kreatif dan percaya diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi 

(Morisette, 2014). 

5. Empati (Empathy)  

Empati merupakan sebuah kemampuan individu untuk turut merasa atau 

mengidentifikasi diri dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan 

orang lain atau kelompok lain. Ketika individu mampu mengembangkan 

kemampuan empati, maka individu akan menjadi lebih mudah untuk keluar dari 

perasaan dan mengkondisikan diri dengan keadaan terutama yang berhubungan 

dengan orang lain. Kemampuan seseorang individu untuk menjadi empati terhadap 

orang lain menimbulkan hubungan sosial yang lebih positif. Individu yang kurang 

mampu mengembangkan kemampuan empati maka cenderung tidak peka terhadap 

perasaan orang lain dan rentan menimbulkan konflik (Reivich dan Shatte, 2002). 

Kemampuan untuk empati juga diperlukan pada individu yang hidup 

sebagai orangtua tunggal. Pickhardt (2006) mengungkapkan sikap empati pada 

orangtua tunggal bermanfaat agar individu mampu merasakan bahwa ada orang lain 

yang juga memiliki masalah sebagai orangtua tunggal. Perasaan kesamaan untuk 

orangtua tunggal adalah hal penting untuk tidak terjebak pada masalah yang sama 

berulang-ulang (Pickhardt, 2006). Individu yang mampu mengembangkan 

kemampuan untuk empati dengan baik maka tidak akan merasa sendiri dan mampu 

untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain yang memiliki emosi yang berbeda-

beda (Reivich dan Shatte, 2002). 
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6. Efikasi Diri (Self-Efficacy) 

Efikasi diri menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu dapat 

memecahkan masalah dan dapat meraih kesuksesan. Individu yang memiliki 

keyakinan untuk dapat memecahkan masalah akan muncul seperti seorang 

pemimpin yang akan mampu mengarahkan diri dan tidak tergantung dengan 

pendapat orang lain. Individu dengan efikasi diri tinggi cenderung mencoba-coba 

cara yang baru untuk mengatasi suatu permasalahan dan selalu percaya bahwa 

masalah yang dihadapi mampu untuk dilewati (Reivich dan Shatte,2002).  

Priastuti (2011) mengungkapkan bahwa efikasi diri pada orangtua tunggal 

dapat dilihat pada kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut dalam 

menjalankan peran sebagai orangtua tunggal. Individu yang memiliki efikasi diri 

rendah maka akan cenderung mudah menyerah ketika mengalami kesulitan 

sedangkan individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan tetap teguh 

menghadapi masalah apabila dihadapkan pada tugas sebagai orangtua tunggal yang 

sulit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Individu yang menjadi orangtua tunggal 

dengan efikasi diri tinggi maka akan menunjukkan sikap akan terus berusaha keras 

mewujudkan harapan dan resilien dengan keadaan yang dialami (Priastuti, 2011). 

7. Kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan (Reaching out) 

Kemampuan meraih yang diinginkan merupakan kemampuan seseorang 

untuk mencapai sesuatu kondisi yang diinginkan. Individu yang mampu untuk 

memperbaiki dan mencapai keinginan yang dituju, maka akan memiliki aspek yang 

lebih positif. Individu yang gagal untuk mencapai keinginan adalah individu yang 

merasa takut gagal untuk mencoba sebuah keinginan sehingga resolusi keinginan 

tidak terealisasikan. Individu yang berhasil dengan keinginan adalah individu yang 
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tidak takut gagal dan selalu bisa mengambil aspek positif dan pembelajaran dari 

setiap kegagalan dan keinginan yang tercapai (Reivich dan Shatte, 2002). 

Indivara (2009) mengungkapkan bahwa ketika individu hidup sebagai 

orangtua tunggal maka segala fokus diprioritaskan untuk anak. Keinginan pada 

orangtua tunggal yang utama adalah untuk menjaga agar kondisi anak dan diri 

untuk tetap tegar dan mampu bersyukur dalam menghadapi tekanan. Yuliawan 

(2014) mengungkapkan bahwa ketika seseorang mampu untuk mencapai keinginan 

maka hal tersebut akan menimbulkan emosi positif yang tinggi dan dapat 

digunakan untuk memancing emosi-emosi positif selanjutnya untuk timbul. Ketika 

individu sudah memiliki pilar sikap berpikir yang baik maka kegagalan tidak lagi 

dianggap sebagai kegagalan namun adalah sebuah pertanda ada kesalahan yang 

harus diperbaiki dari sebuah tindakan yang dilakukan (Yuliawan, 2014). Maka dari 

hal tersebut dapat dirangkum bahwa kemampuan untuk mencapai keinginan adalah 

hal penting bagi orangtua tunggal untuk beradaptasi dan bangkit  terhadap keadaan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan mengenai aspek-aspek resiliensi 

dapat dilihat bahwa aspek-aspek dari resiliensi dibedakan kedalam tujuh aspek, yaitu 

pengendalian emosi, pengendalian dorongan, optimis, menganalisis penyebab masalah 

terkait dengan kemampuan mengidentifikasi masalah, empati, efikasi diri terkait dengan 

keyakinan bahwa individu  dapat memecahkan masalah, dan kemampuan meraih sesuatu 

yang diinginkan.  

c. Proses Resiliensi 

Menurut O’Leary dan Ickovics dalam Carver (1998) terdapat empat pola proses 

yang dapat terjadi ketika individu mengalami kondisi yang menekan. Pertama adalah 

Succumbing, yaitu sebuah sikap mengalah atau menyerah terhadap tekanan hidup yang 

terjadi pada diri individu. Tahapan ini dapat terjadi ketika individu mengalami tantangan 
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hidup yang terlalu besar dan sulit. Houlmes dan Rahe dalam Gunawan (2012) 

menyebutkan bahwa pada orangtua tunggal pasca kematian pasangan hidup memiliki 

tingkatan stres paling tinggi pada skala stres. Semakin tinggi tingkat skala stres 

menunjukkan bahwa sejauh mana permasalahan hidup yang dihadapi seorang individu. 

Houlmes dan Rahe dalam teknik rating scale tentang tingkatan stres menyatakan bahwa 

semakin mendekati angka 500 maka stres yang dialami individu sangatlah berat. Tidak 

jarang karena saking cepatnya permasalahan yang terjadi menyebabkan ketidakseimbangan 

dan ketidaksiapan untuk beradaptasi dengan keadaan dan menyebabkan sakit psikologis 

(Houlmes dan Rahe, dalam Gunawan, 2012). 

Tahap kedua adalah Survival, yaitu individu mampu bertahan dari kondisi yang 

menekan. Akan tetapi, beberapa fungsi psikologis mengalami kemunduran, seperti 

mengalami perasaan-perasaan negatif, dan perilaku-perilaku negatif. Pada kehidupan awal 

memasuki orangtua tunggal  fase ini adalah fase dimana individu mulai menyalahkan 

keadaan. Tidak jarang menyalahkan oranglain di luar diri Individu. Individu dituntut 

memiliki kemampuan analisis penyebab masalah yang baik untuk tetap mampu 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi tanpa menyalahkan pihak lain diluar kontrol 

individu (Reivich dan Shatte, 2002).  

Tahap ketiga adalah tahap recovery, yaitu tahap dimana individu berada pada 

kondisi semula, kondisi sebelum mengalami tekanan hidup. Pada tahapan ini, individu 

mampu bangkit dan beradaptasi setelah terjadinya kondisi menekan. Pada fase ini individu 

mulai belajar mengenai cara mengatur emosi dan dorongan-dorongan dari luar agar tidak 

menganggu individu. Reivich dan Shatte (2002) menyebutkan bahwa sikap optimis adalah 

salah satu sikap yang mendorong individu lebih cepat untuk mencapai tahap recovery 

kembali seperti semula.  
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Tahap terakhir adalah Thriving, yaitu individu tidak hanya dapat kembali bangkit 

ke kondisi semula, namun dapat melampaui fungsi psikologis yang lebih baik. Pada 

tahapan ini, individu dapat berfungsi lebih baik daripada sebelum terjadinya kondisi 

traumatik. Nasution (2011) menyebutkan hal ini dengan istilah gaya pegas, setiap individu 

yang menghadapi trauma kehidupan yang dihadapinya akan memiliki daya pegas yang 

tinggi untuk menjalani tantangan hidup serupa di depannya. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Furqon (2013) dijelaskan bahwa pada kedua 

janda mengalami empat proses resiliensi yang sama dengan proses resiliensi yang 

diungkapkan oleh O’Leary dan Ickovics (dalam Carver, 1998) yaitu: 1. Succumbing yaitu 

kedua responden mengalami rasa tepuruk pasca meninggal suami, bahkan salah satu 

responden mengalami kesedihan dan depresi yang lama, 2. Survival yaitu kedua 

responden mampu bertahan dan mulai menerima kondisi ditinggal suami walaupun masih 

sulit mengembalikan diri ke kondisi emosi positif, 3. Recovery yaitu kedua responden 

seiring waktu mulai kembali pada fungsi psikologis dan emosi yang positif, 4. Thriving 

yaitu kedua responden dapat kembali beraktifitas untuk menjalani kehidupan sehari-hari 

dan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, dapat dirangkum bahwa terdapat 

empat proses yang dilalui oleh individu untuk dapat beresiliensi, yaitu menyerah terhadap 

tekanan hidup, kondisi bertahan meskipun beberapa fungsi psikologis mengalami 

kemunduran, kembali ke kondisi semula, dan berkembang pesat terkait dengan beberapa 

fungsi psikologis jauh lebih baik.  
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d. Sumber resiliensi  

Menurut Grotberg (2003), untuk mengatasi kesengsaraan pada anak-anak, 

remaja dan orang dewasa, terdapat tiga sumber resiliensi, yaitu:  

1. I Have (Eksternal Supports) 

Istilah “I Have” merupakan sumber resiliensi yang berasal dari luar 

yang dapat di percaya dan dapat diandalkan ketika individu menghadapi suatu 

kondisi (anggota keluarga atau bukan anggota keluarga). Aspek ini juga 

memiliki makna untuk orang-orang yang mampu memberikan semangat untuk 

individu menjadi lebih mandiri. Untuk mencapai aspek “I Have” individu harus 

memiliki hubungan yang baik di dalam keluarga dan komunitas (Grotberg, 

2003). 

2. I Am (Inner Strenght) 

 “I Am” merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri, seperti 

perasaaan, tingkah laku dan kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang. 

Grotberg (2003) menyebutkan bahwa pada aspek “I Am”yaitu: a) perasaan 

dicintai dan perilaku yang menarik: individu menyadari bahwa seseorang 

mengasihi mereka dan individu tersebut akan bersikap baik terhadap orang-

orang yang menyukai dan mencintai; b) mencintai, empati, dan altruistik: 

individu mengasihi orang lain dan menyatakan perasaan kasih sayang. Individu 

berempati dengan merasakan perasaan tidak nyaman dan penderitaan yang 

dialami orang lain dan ingin melakukan sesuatu untuk memberikan 

kenyamanan; c) menghargai dan bangga pada diri sendiri: individu mengetahui 

bahwa mereka orang yang penting dan merasa bangga terhadap diri mereka 

sendiri dan apapun yang mereka lakukan serta tidak akan membiarkan orang 

lain meremehkannyaa; d) otonomi dan tanggung jawab: individu dapat 
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melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan menerima konsekuensi dari 

perilakunya tersebut; e) harapan, keyakinan, dan kepercayaan: individu 

memiliki kepercayaan diri, optimis dan penuh harapan, individu percaya bahwa 

ada harapan bagi mereka, merasakan mana yang benar dan salah dan ikut di 

dalamnya serta memiliki kepercayaan diri dan iman dalam moral dan kebaikan. 

Bagian terakhir dalam aspek “I Am” adalah mandiri dan bertanggung jawab, 

serta menerima konsekuensi atas setiap tindakan yang telah dilakukan 

(Grotberg, 2003) 

3. I Can (Interpersonal & Problem-Solving Skills) 

Istilah “I Can” merupakan kompetensi sosial dan interpersonal 

seseorang. Bagian dari aspek “I Can” adalah individu mampu mengekspresikan 

pikiran dan perasaan dengan baik, yakni keterampilan dan komunikasi. Individu 

mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran dan perasaannya kepada 

orang lain dan dapat mendengarkan apa yang orang lain katakan serta 

merasakan perasaan orang lain. Sumber lain dari “I Can” ialah kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving). Individu dapat menilai sebuah masalah 

serta dapat mengetahui apa yang dibutuhkan agar dapat memecahkan masalah 

tersebut (Grotberg, 2003).  

Menurut Robertson (2012), yang dapat menciptakan resiliensi pada individu yaitu : 

1. Faktor Risiko 

Faktor risiko berkaitan dengan berbagai masalah-masalah dalam 

kehidupan yang menimbulkan gejala atau gangguan kesehatan mental sehingga 

mengganggu kualitas hidup individu. Faktor risiko dapat meningkatkan 

kerentanan dalam jangka waktu yang panjang. Faktor risiko dapat hadir mulai 
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dari masalah-masalah dalam masa perkembangan dan peristiwa-peristiwa 

dalam kehidupan yang menimbulkan stres (Robertson, 2012). 

2. Faktor pelindung 

Faktor pelindung adalah faktor yang melindungi individu untuk 

mengurangi risiko menderita akibat permasalahan hidup yang dialami. Faktor 

pelindung utama berasal dari eksternal yaitu dukungan sosial dan yang berasal 

dari internal yaitu sikap pribadi dan keterampilan dalam mengatasi masalah 

(Robertson, 2012). Berdasarkan Robertson (2012), dukungan sosial merupakan 

faktor pelindung yang penting. Berikut ini penjelasan dari masing-masing 

faktor pelindung : 

a. Dukungan sosial 

Individu yang memiliki lingkungan yang mendukung cenderung 

lebih mampu beresiliensi dalam menghadapi kesulitan. Lingkungan 

mendukung ini mencakup orang-orang yang ada di sekitar lingkungan 

individu seperti keluarga, teman dan kelompok-kelompok komunitas 

(Robertson, 2012). 

b. Karakteristik Individu 

Beberapa karakteristik dari perilaku individu yang dapat 

berkontribusi untuk dapat beresiliensi, yaitu: 

1. Health-self esteem, penerimaan diri dan kesadaran akan kekuatan 

dan sumber daya yang ada didalam diri (Robertson, 2012).. 

2. Self-confidence, keyakinan akan kemampuan diri untuk dapat 

menghadapi kesulitan (Robertson, 2012).. 

3. Good problem-solving ability dan kemampuan dalam membuat 

suatu keputusan (Robertson, 2012). 
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4. Social skills, seperti ketegasan, empati, kemampuan berkomunikasi 

dan lain-lain (Robertson, 2012). 

5. Good emotion regulation, kemampuan untuk menempatkan pikiran, 

perasaan dan dorongan untuk bertindak (Robertson, 2012). 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat tiga sumber 

resiliensi yaitu dukungan dari luar yang dapat diandalkan, kekuatan didalam diri terkait 

dengan kepercayaan didalam diri dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Resiliensi juga dapat bersumber dari kemampuan individu untuk mengatur faktor risiko 

dan faktor pelindung individu. 

2. Perempuan Usia Dewasa Awal Pasca Kematian Pasangan Hidup 

a. Perempuan Usia Dewasa Awal 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia perempuan memiliki makna sebagai orang 

yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan, 2008). Menurut Quraish Shihab (2010) perempuan juga 

dapat dimaknai sebagai salah satu jenis kelamin ciptaan Tuhan yang merupakan jodoh dari 

individu berjenis kelamin laki-laki untuk saling mendampingi dalam sebuah keluarga. 

Secara biologis jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dibedakan dari bentuk 

ataupun jumlah kromosom seks x dan y yang ada dalam masing-masing DNA (Quraish 

Shihab, 2010) 

Laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis kelamin yang memiliki karakteristik 

berbeda. Santrock (2007) mengungkapkan bahwa secara psikologis yang membedakan 

seorang laki-laki dan perempuan adalah atribut yang dimiliki. Laki-laki memiki atribut 

sebagai individu yang tampil lebih maskulin sedangkan perempuan tampil dengan atribut 

sebagai sosok yang feminim. Secara umum, Taylor dkk (2009) menambahkan laki-laki 

cenderung memiliki sifat agresif, ambisius, percaya diri, kompertitif, bertidak dan 
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independen jika dibandingkan dengan perempuan yang lebih bersifat lebih pasif dan 

dependen.  

Eviota (1992) mengemukakan bahwa perempuan dalam menjalani kehidupan 

menjalankan dua macam peran yaitu peran gender dan kodrati. Peran gender adalah peran 

yang terjadi akibat sosial budaya suatu daerah mengenai pembagian peran laki-laki dan 

perempuan. Peran kodrat adalah peran-peran yang secara kodrat setiap perempuan 

mengalaminya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Peran gender sendiri sangat 

tergantung sekali dengan lingkungan yang ada. Jerry (2007) mengungkapkan secara umum 

laki-laki memiliki peran gender sebagai seseorang yang menjadi kepala keluarga dan 

menafkahi keluarga sedangkan perempuan memiliki peran untuk urusan rumah tangga dan 

merawat anak.  

Di Indonesia Quraish Shihab (2010) menyebutkan bahwa peran gender laki-laki 

dan perempuan masih sangat jauh mengalami ketidaksetaraan perempuan memiliki 

kecenderungan untuk lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. 

Rokhmansyah (2016) mejelaskan bahwa perempuan menjadi kelas dua di masyarakat 

dikarenakan persepsi biologis melihat ketidakadaan otot pada perempuan sebagai salah 

satu tanda perempuan memiliki sifat inferior. Hal ini ditambah lagi masyarakat dan 

keluarga sejak awal sudah memberikan peran gender di dalam peran keluarga (Rueda 

dalam Rokhmansyah, 2016) 

Usia dewasa awal adalah salah satu fase awal ketika perempuan memasuki peran 

gender dan peran kodrat secara mandiri tanpa kehadiran orangtua lagi secara penuh. Ketika 

perempuan memasuki usia dewasa awal, maka perempuan mulai menjalankan peran 

gender sebagai istri bagi suami dan orangtua bagi anak (Moon, 2001). Perubahan tanggung 

jawab ini adalah perubahan paling besar yang harus individu jalankan dalam tugas-tugas 

perkembangan sebagai seorang perempuan usia dewasa awal (Harlock, 1999).  
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Menurut Hurlock (1999), Lemme (1995) dan Santrock (2002) usia dewasa awal 

merupakan sebuah rentang usia dalam perkembangan manusia yang dimulai dari usia 20 

tahun hingga 40 tahun. Santrock (2002) mengemukakan bahwa pada rentang usia dewasa 

awal ini, individu akan mengalami beberapa perubahan dalam sisi fisik, intelektual dan 

peran sosial.  Perubahan fisik menurut Santrock (2002) meliputi perubahan bentuk badan 

yang lebih sehat dan prima untuk bekerja jika dibandingkan dengan masa remaja. 

Perubahan fisik pada masa remaja seperti tumbuhnya bulu-bulu halus, perubahan suara, 

menstruasi, dan kemampuan reproduksi masih mengiringi perubahan pada fase kehidupan 

usia dewasa awal. Perubahan intelektual ditandai dengan perubahan kemampuan seorang 

individu untuk berpikir dengan kompleks baik abstrak, logis dan juga rasional. Peran sosial 

terjadi seiring dengan individu memulai membentuk sebuah keluarga baru pada usia 

dewasa awal ini (Santrock, 2002).  

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perempuan usia 

dewasa awal adalah perempuan yang memasuki rentang usia antara 20 hingga 40 tahun. 

Pada usia ini perempuan akan mengalami beberapa perubahan baru dalam hidup, yaitu 

dalam fisik, intelektual dan peran sosial.  

b. Tugas-Tugas Perkembangan Perempuan Usia Dewasa Awal 

Hurlock (1999) mengungkapkan bahwa tugas-tugas perkembangan pada usia 

dewasa awal ialah mulainya individu masuk dalam dunia pekerjaan dan memulai intimasi 

baru membentuk sebuah keluarga. Erikson dan Erikson (1997) menyatakan bahwa usia 

dewasa awal adalah usia ketika individu mulai melakukan segalanya pekerjaan secara 

mandiri untuk kehidupan, termasuk di dalamnya membangun intimasi melalui ikatan 

perkawinan. Intimasi dan isolisasi adalah dua hal yang paling penting ketika memasuki 

tahap psikososial dalam usia dewasa awal. Intimasi mencakup perasaan-perasaan untuk 

mencapai kehidupan romantis dengan pasangan, sedangkan isolisasi adalah perasaan 
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kesendirian dan depresi yang muncul ketika individu gagal untuk membina hubungan yang 

romantis dengan pasangan hidup (Erikson dan Erikson, 1997). 

Pembentukan afiliasi dan patner dalam hidup adalah hal penting untuk dicapai pada 

perempuan usia dewasa awal (Erikson dan Erikson, 1997). Kimmel (2011) 

mengungkapkan bahwa perempuan pada usia dewasa awal lebih berorientasi untuk segera 

melangsungkan perkawinan jika dibandingkan dengan laki-laki yang berusaha mencari 

kesuksesan terlebih dahulu. Hal yang hampir sama juga diungkapkan Sandefur dkk (2005), 

bahwa laki-laki dengan usia dewasa awal lebih sedikit yang kawin dan memiliki anak jika 

dibandingkan dengan perempuan pada usia dewasa awal. Peran ibu terhadap anak juga 

merupakan peran baru yang harus dijalankan seseorang pada usia dewasa awal. Hal ini 

menunjukkan pembentukan keluarga dan intimasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi 

perempuan pada usia dewasa awal.  

Perempuan usia dewasa awal juga merupakan fase awal dari peran baru seseorang 

memulai pekerjaan pasca selesai bersekolah (Birch, 1997). Putri (2012) menyebutkan 

bahwa usia dewasa awal adalah fase ketika seseorang mulai memilih-milih pekerjaan yang 

ingin dilaksanakan. Perempuan di Amerika masih sering mengalami diskriminasi ketika 

memasuki kondisi kerja. Diskriminasi tersebut terlihat dari perbedaan kebebasan memilih 

pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih banyak hanya mengisi pekerjaan 

teratur dan tingkat pelatihan yang rendah (Putri, 2012).   

Berdasarkan paparan tugas-tugas perkembangan perempuan pada usia dewasa 

dewasa awal terlihat bahwa tugas perkembangan yang paling penting pada perempuan usia 

dewasa awal adalah membina hubungan yang lebih intim dengan pasangan hidup dan 

memulai memasuki dunia pekerjaan baru pasca selesai masa persekolahan. 
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c. Perempuan Dewasa Awal Pasca Kematian Pasangan Hidup 

Dalam menjalani tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa awal, peran adanya 

pasangan hidup dalam ikatan perkawinan adalah hal yang penting bagi seorang perempuan. 

Hal tersebut terungkap dari penejelasan Kimmel (2008), yang menyatakan bahwa 

perempuan usia dewasa awal sangat mementingkan affiliasi untuk melangsungkan 

perkawinan jika dibandingkan laki-laki pada usia dewasa awal. Perkawinan dalam 

keluarga selanjutnya menimbulkan peran-peran baru kodrat dan gender baru yang harus 

dijalankan. Jhonson (1988) menjelaskan bahwa peran perempuan setelah kawin 

diantaranya adalah mengurus rumah tangga, pendidik anak, pelindung, pemberi rasa aman, 

dan sebagai anggota dari kelompok masyarakat. Undang-undang perkawinan Republik 

Indonesia juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu peran laki-laki adalah sebagai pencari 

nafkah sedangkan peran perempuan adalah untuk mengurus segala kebutuhan yang 

berhubungan dengan domestik (Republik Indonesia, 1977) 

Perkawinan selain juga memberikan pembagian peran-peran baru, perkawinan juga 

menimbulkan intimasi yang kuat antar pasangan. Yudiantara (2012) menjelaskan bahwa 

hubungan yang dibangun atas dasar cinta sering kali menimbulkan kemelekatan, sehingga 

ketika salah satu sosok menghilang maka akan timbul adanya perasaan cemas dan 

ketakutan menghadapi kehidupan. Gunawan (2012) juga menjelaskan bahwa perpisahan 

dengan pasangan hidup adalah dua sumber stres yang paling tinggi jika dilihat dalam skala 

stres. Hal ini menunjukkan jika perkawinan yang telah terbangun mengalami perpisahan, 

maka akan terjadi banyak goncangan pada individu baik pada peran dalam keluarga 

ataupun dengan perasaan intimasi dalam hubungan.  

Perempuan juga dinilai lebih sulit untuk menghadapi perpisahan. Bell (1991) 

mengungkapkan bahwa perempuan lebih menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang 

sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Vasdev (2012) juga menambahkan bahwa 
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perempuan secara struktur otak lebih rumit dan lebih mudah stres jika dibandingkan 

dengan laki-laki. Hal ini belum ditambah lagi dengan kondisi hormonal perempuan yang 

sangat mempengaruhi naik turunnya emosi pada diri perempuan (Vasdev, 2012). Fakta-

fakta ini menunjukkan bahwa perpisahan hubungan perkawinan adalah sesuatu yang sangat 

sulit untuk dihadapi perempuan. 

Salah satu perpisahan yang dapat terjadi pada usia dewasa awal adalah perpisahan 

akibat kematian pasangan hidup. Hurlock (1999) mengungkapkan bahwa usia dewasa awal 

adalah usia ketika individu sedang sangat bugarnya. Kematian pada usia dewasa awal 

bukan merupakan sesuatu yang disiapkan. Murphy (2003) mengungkapkan bahwa ada dua 

hal yang menyebabkan fenomena kematian dapat terjadi pada usia dewasa awal, yaitu 

kematian yang terjadi akibat sakit dan kematian karena kondisi natural. Kematian karena 

sakit merupakan sebuah proses kematian yang hadir tiba-tiba dan jauh dari perkiraan 

keluarga mengenai kematian (Murphy, 2003).  

Kematian secara natural adalah kematian yang terjadi karena memang ada fungsi-

fungsi tubuh yang sudah berkurang, biasanya diakibatkan oleh usia yang bertambah. 

Bowlby (1980) menjelaskan bahwa kematian yang yang terjadi tiba-tiba lebih 

menumbulkan perasaan kehilangan apabila dibandingkan dengan kematian yang terjadi 

karena usia menua. Hal ini disebabkan individu belum mempersiapkan diri memasuki 

kondisi perpisahan akibat proses meninggal yang tiba-tiba. Dalam proses kematian natural, 

biasanya individu sudah lebih bisa menerima keadaan dan menyiapkan kondisi-kondisi 

alternatif pasca meninggalnya pasangan hidup (Bowlby, 1980).  

Genovese dan Attwood (2006) menjelaskan ada lima fase yang harus dijalani 

seorang individu ketika menghadapi kondisi perpisahan pasca kematian pasangan hidup 

yaitu : 
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a. Shock or denial : ketika individu mengalami proses menjadi orangtua tunggal pasca 

kematian pasangan hidup, fase pertama yang dialami adalah terkejut dan tidak percaya. 

Individu akan bertanya-tanya ke dalam diri tentang benarkah peristiwa kematian ini 

terjadi dan bagaimana harus menjalani hidup kedepan.  Perlu adanya waktu yang lebih 

ekstra untuk melewati fase ini jika kematian yang terjadi tidak diperkirakan sebelumnya 

Genovese dan Attwood (2006). 

b. Anger : fase selanjutnya yang muncul adalah marah, perasaan marah muncul terutama 

marah dengan keadaan kematian yang terjadi. Hal ini lumrah terjadi mengingat 

hubungan sebagai pasangan hidup penuh dengan rasa sayang di dalamnya. Terkadang 

dalam fase ini individu akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin 

berkontribusi terhadap kematian pasangan hidup Genovese dan Attwood (2006) 

c. Bargaining : pada fase ini individu akan merasa sangat jatuh dan seolah-olah mencari 

cara agar pasangan hidup dapat kembali hidup kembali.  Individu akan berdoa ke Tuhan 

ataupun berusaha meminta pertolongan dokter mengenai bagaimana agar pasangan 

hidup dapat hidup kembali. Fase ini biasanya ditandai dengan timbulnya pengandaian-

pengandaian dalam diri jika pasangan hidup masih bisa hidup kembali Genovese dan 

Attwood (2006). 

d. Sadneess :  Fase selanjutnya adalah fase kesedihan, individu merasakan peristiwa hidup 

yang dialami sangat berat dan terkadang hanyut di dalamnya. Secara bertahap seiring 

perjalanan waktu, individu mulai sedikit belajar menerima keadaan. Individu mulai 

memahami dan tetap menjalani hidup meski tanpa orang yang dicintai. Terkadang 

ketika melewati fase ini, akan ada perasaan sedih dan perasaan bersalah terhadap 

kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat terhadap pasangan ataupun keinginan pasangan 

yang belum sempat untuk terkabul Genovese dan Attwood (2006). 
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e. Acceptance: fase ini adalah fase ketika individu sudah bisa menerima apa adanya proses 

kehilangan pasangan sebagai salah satu kisah hidup yang memang harus terjadi. 

Pengalaman hidup sebagai keluarga yang telah berlalu menjadi hal yang indah dikenang 

dan individu sudah dapat menjalani kehidupan sebagai orangtua tunggal secara normal 

tanpa adanya perasaan-perasaan negatif yang berlebihan pasca kematian pasangan hidup 

Genovese dan Attwood (2006). 

Berdasarkan penjelasan mengenai dinamika perempuan usia dewasa awal pasca 

kematian pasangan hidup, maka dapat dirangkum bahwa perempuan usia dewasa awal 

pasca kematian pasangan hidup adalah sebuah peristiwa kematian yang terjadi pada 

individu berjenis kelamin perempuan pada usia dewasa awal. Kehidupan dewasa awal 

yang penuh dengan intimasi dan sudut pandang perempuan yang lebih mementingkan 

perkawinan pada usia dewasa awal ini menyebabkan perpisahan pada usia dewasa awal 

akibat perkawinan menimbulkan beberapa perubahan dan tekanan yang tidak mudah pada 

seorang perempuan. Situasi tidak mudah ini disebabkan karena perempuan memiliki 

atribut-atribut khusus yang membuat perempuan lebih mudah stres akibat peristiwa yang 

menekan apabila dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga halnya pada perpisahan 

akibat kematian yang merupakan salah satu sumber tingkat stres paling tinggi pada skala 

stres dan keinginan perempuan untuk kawin sekali seumur hidup.  

3. Orangtua Tunggal dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Pengertian Orangtua Tunggal 

Menurut Hurlock (1999) orangtua tunggal adalah kondisi menjanda ataupun 

menduda baik akibat perceraian, kematian pasangan hidup ataupun kelahiran diluar 

perkawinan yang kemudian merawat dan memelihara anak seorang diri. Kinnear (1999) 

menambahkan bahwa orangtua tunggal dapat muncul akibat perceraian, perpisahan akibat 

meninggal pasangan hidup, perpisahan akibat ditinggalkan, kelahiran diluar perkawinan 
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dan hasil proses adopsi. Lee (2005) lebih lanjut menyatakan bahwa orangtua tunggal juga 

dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara salah satu orangtua dengan anaknya 

yang masih berusia di bawah 18 tahun yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan 

pasangan hidup. Secara keseluruhan, Jones dan Unger (dalam Lee, 2005) menyebutkan 

bahwa orangtua tunggal adalah sebuah hubungan merawat anak secara mandiri akibat 

perpisahan pasangan, hubungan tanpa memiliki ikatan pasangan, hubungan adopsi anak 

secara mandiri serta sistem pola asuh keluarga yang tidak dominan menampilkan figur 

kehadiran salah satu orangtua.  

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, maka dapat dirangkum bahwa 

orangtua tunggal adalah sebuah hubungan pengasuhan anak secara mandiri tanpa 

kehadiran salah satu figur orangtua. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya peristiwa 

tertentu dalam kehidupan yang menyebabkan terjadinya perpisahan antar anggota keluarga 

seperti perceraian keluarga, kematian salah satu orangtua, hubungan yang terjadi tanpa 

perkawinan dan proses individu mengadopsi anak dari individu lain ataupun lembaga 

secara mandiri tanpa adanya pasangan hidup. 

b. Macam-Macam Orangtua Tunggal 

Ada beberapa macam bentuk dari orangtua tunggal yang dikenal dalam masyarakat. 

Kinnear (1999) menyatakan bahwa kondisi orangtua tunggal juga dapat muncul akibat 

perceraian, perpisahan akibat meninggal, perpisahan akibat ditinggalkan, kelahiran diluar 

perkawinan serta hasil proses adopsi. Jones dan Unger (dalam Lee, 2005) kemudian 

membagi macam-macam bentuk orangtua tunggal menjadi dua yaitu, adanya perpisahan 

pasangan dan hubungan tanpa memiliki ikatan pasangan. Dalam undang-undang 

perkawinan Republik Indonesia (1977), dijelaskan bahwa bahwa hubungan perkawinan 

merupakan hubungan utama pembentukan sistem keluarga dan apabila terjadi perpisahan 
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dalam prosesnya maka dapat disebabkan oleh dua hal yaitu perpisahan akibat kematian 

pasangan hidup dan perceraian dalam proses pengadilan.  

Berdasarkan pemahaman yang telah dikemukakan, maka dapat dirangkum macam-

macam kondisi orangtua tunggal dapat terjadi karena tiga penyebab yaitu yang pertama 

adalah adanya perpisahan antara pasangan hidup. Perpisahan pasangan hidup dalam 

hubungan keluarga dapat terjadi akibat perceraian, pasangan hidup meninggal serta 

perpisahan akibat pasangan hidup pergi meninggalkan individu. Faktor kedua adalah 

adanya hubungan tanpa memiliki ikatan pasangan. Hubungan tanpa ikatan dapat menjadi 

sumber penyebab keadaan orangtua tunggal dikarenakan hubungan yang terjadi tidak 

diikat secara resmi melalui perkawinan yang sah sehingga tidak memiliki dasar yang jelas. 

Faktor ketiga adalah adanya hubungan adopsi anak secara mandiri, hubungan 

pengangkatan anak secara mandiri dapat menjadi sumber penyebab keadaan orangtua 

tunggal karena pengangkatan anak yang dilakukan tanpa adanya pasangan ataupun 

perkawinan antar pasangan hidup.  

c. Karakteristik dan Permasalahan Menjadi Orangtua Tunggal 

Inidividu yang menjadi orangtua tunggal memiliki beberapa karakteristik dan 

permasalahan-permasalahan. Walsh (2003) menyatakan individu yang memasuki 

kehidupan orangtua tunggal memiliki permasalahan yang lebih sulit jika dibandingkan 

dengan hubungan kelurga dengan keadaan orangtua yang utuh. Perasaan kesepian terhadap 

pasangan, perasaan terjebak akan tanggung jawab, kesulitan untuk mengatur sumber 

pendapatan menjadi sumber pendapatan keluarga, kelelahan, kurangnya waktu mengurus 

diri sendiri serta hingga depresi merupakan beban-beban masalah yang dapat dialami 

individu ketika memasuki kehidupan menjadi orangtua tunggal (Walsh, 2003).  

Berdasarkan perbedaan karakteristik jenis kelamin, orangtua tunggal dalam 

keluarga dapat dibedakan menjadi dua yaitu perempuan yang menjadi orangtua tunggal 
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dan laki-laki yang menjadi orangtua tunggal. Hurlock (1999) mengungkapkan bahwa 

perempuan yang menjadi orangtua tunggal akan mengalami permasalahan yang 

berhubungan dengan ekonomi, sosial, praktis, seksual dan masalah tempat tinggal. 

Masalah ekonomi meliputi masalah pencarian biaya hidup bagi keluarga. Perempuan yang 

menjadi orangtua tunggal lebih memiliki tekanan untuk mencari pekerjaan sebagai 

pencarian nafkah keluarga jika dibandingkan dengan laki-laki. Hubungan sosial meliputi 

hubungan antar pribadi yang muncul antara perempuan yang menjadi orangtua tunggal 

dengan lingkungan. Keadaan perempuan yang hidup sendiri dengan anak pada sebuah 

keluarga kerap kali menimbulkan stigma yang kurang baik di dalam masyarakat dan hal 

tersebut merupakan masalah sosial paling sering dirasakan oleh perempuan yang menjadi 

orangtua tunggal. Masalah praktis meliputi masalah yang muncul dalam keluarga akibat 

ketiadaan sosok laki-laki di dalam keluarga untuk mengerjakan pekerjaan praktis, seperti 

masalah membetulkan genteng, mengganti lampu dan pekerjaan berat yang berhubungan 

dengan laki-laki lainnya. Masalah seksual meliputi ketidakmampuan perempuan yang 

menjadi orangtua tunggal untuk memuaskan kebutuhan dasar seksual akibat ketidakadaan 

pasangan hidup. Masalah tempat tinggal sendiri adalah masalah yang muncul apabila 

keluarga belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Ketiadaan tempat tinggal 

menyebabkan perempuan yang menjadi orangtua tunggal harus berpindah-pindah tempat 

tinggal bersama anak (Hurlock, 1999). 

Permasalahan-permasalahan yang dialami laki-laki ketika menjadi orangtua tunggal 

menurut Stoppard (2009) lebih meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan 

perawatan anak. Hal ini disebabkan laki-laki belum terbiasa mengambil tangung jawab 

untuk merawat anak dan lebih bertugas sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga. Jika 

anak yang diasuh masih berusia balita, keadaan laki-laki sebagai orangtua tunggal 

dianggap bukan merupakan sesuatu yang ideal untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan 
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laki-laki dianggap tidak mampu untuk menyusui bayi secara langsung dan tidak mampu 

selalu menjaga anak dalam waktu yang panjang seiring dengan pekerjaan yang harus 

dilakukan untuk mencari nafkah keluarga (Stoppard, 2009).  Walsh (2003) juga 

menyebutkan laki-laki akan lebih merasakan perasaan kesepian jika dibandingkan dengan 

perempuan ketika memasuki kehidupan sebagai orangtua tunggal. Hal ini selaras dengan 

yang diungkapkan Lemme (1995) bahwa laki-laki yang hidup sebagai orangtua tunggal 

lebih memiliki kecenderungan untuk kawin lagi ketika menghadapi kondisi hidup sebagai 

orangtua tunggal dibandingkan perempuan 

Berdasarkan karakteristik faktor penyebab kondisi orangtua tunggal dapat terjadi, 

orangtua tunggal dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu orangtua tunggal akibat 

perpisahan, orangtua tunggal akibat hubungan tanpa memiliki ikatan perkawinan dan 

adanya adopsi anak secara mandiri.  Khusus untuk di Indonesia sendiri, undang-undang 

perkawinan Republik Indonesia mengenalkan dua jenis penyebab seseorang menjadi 

orangtua tunggal yaitu akibat perceraian dan akibat perkawinan (Republik Indonesia, 

1977). Hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan belum diakui sebagai pembentukan 

keluarga karena syarat utama pembuatan akta kelahiran anak adalah surat perkawinan 

(Republik Indonesia, 1977). Untuk proses adopsi anak pada keluarga, berdasarkan 

peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh 

pasangan yang telah kawin, tidak dapat dilakukan secara mandiri (Peraturan Pemerintah, 

2007). 

Orangtua tunggal yang terjadi pasca perceraian dengan pasangan merupakan sebuah 

hubungan perpisahan perkawinan yang terjadi akibat adanya keinginan untuk berpisah antar 

pasangan suami istri yang dilegalkan melalui akta cerai dari pengadilan (Republik Indonesia, 

1997). Ellis (2007) mengungkapkan bahwa hubungan perpisahan akibat perceraian 

menimbulkan dampak selaras dengan tingkatan kedekatan hubungan pasangan ketika 
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melewati proses sebagai sebuah keluarga. Ada dua hal yang paling penting untuk diingat 

ketika melewati fase perpisahan akibat perceraian, yaitu tetap menjaga hubungan mengenai 

merawat anak bersama dan hubungan saling membantu satu sama lain (Ellis, 2007). Undang-

undang perkawinan (Republik Indonesia, 1977) juga menjelaskan penekanan pada hubungan 

orangtua dan anak pasca perceraian. Berdasarkan pemaparan pasal dalam perceraian 

menunjukkan bahwa anak harus tetap menjadi tangung jawab bersama diluar hak-hak khusus 

yang muncul dari putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perpisahan 

akibat perceraian tidak memiliki perubahan peran yang secara signifikan yang mengharuskan 

terjadinya perubahan-perubahan peran sebagai orangtua dalam merawat anak. 

Ellis (2007) mengungkapkan bahwa perpisahan akibat perceraian rentan memiliki 

masalah-masalah yang berhubungan dengan kemampuan mengelola perasaan. Tingkat 

kedekatan dan permasalahan hidup yang dilakukan ketika masih menjadi keluarga 

merupakan faktor utama individu mengalami masalah dalam mengelola perasaan ketika 

harus menjadi orangtua tunggal. Fagan dan Churchill (2012) mengungkapkan bahwa 

masalah-masalah yang timbul pasca perceraian lebih banyak berhubungan dengan 

masalah-masalah mengenai dinamika hubungan antara orangtua dan anak. 

Ketidakmampuan menjaga hubungan dengan baik kerap kali menimbulkan kerenggangan 

dan gangguan-gangguan psikologis (Fagan dan Churchill, 2012). Whitehead (1993) 

menambahkan bahwa masalah penghasilan juga merupakan salah satu faktor yang dialami 

orangtua tunggal dengan anak. 20 % kehidupan orangtua tunggal dengan anak pasca 

perceraian menimbulkan masalah penghasilan yang kurang dalam rentang waktu tujuh 

tahun ataupun lebih (Whitehead, 1993). Young (1994) menambahkan bahwa kehidupan 

sebagai orangtua tunggal pasca perceraian juga sering menimbulkan masalah-masalah 

stigma sosial yang kurang bagus di masyarakat sebagai keluarga yang berantakan.  
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Orangtua tunggal yang terjadi pasca kematian pasangan hidup menurut Mazey 

(2005) memiliki masalah yang lebih kompleks dan menitikberatkan kepada pembelajaran 

kehidupan baru untuk mengisi kekosongan pasca kamatian salah satu pasangan hidup. 

Genovese dan Attwood (2006) menjelaskan masalah-masalah yang dapat terjadi pasca 

meninggalnya pasangan hidup yaitu: berkurangnya keuangan keluarga, masalah untuk 

menjalankan peran diluar peran yang biasa dijalankan, perubahan kehidupan sosial dan 

perubahan pola asuh. Masalah keuangan keluarga muncul karena terjadinya perubahan 

jumlah individu dan pencari nafkah di dalam keluarga. Masalah penyesuaian peran timbul 

diakibatkan adanya sistem peran baru yang harus dijalankan dan diisi untuk mengisi 

kekosongan pasca kematian pasangan hidup. Masalah perubahan kehidupan sosial 

diakibatkan munculnya peran-peran baru di masyarakat yang hadir akibat ketidakadaan 

pasangan hidup. Masalah perubahan pola asuh terjadi karena pasca kematian pasangan 

hidup, otomatis pengasuhan anak akan dilakukan secara mandiri dan mengalami 

penyesuaian-penyesuaian (Genovese dan Attwood, 2006). 

d. Orangtua Tunggal dengan Anak Berkebutuhan Khusus 

Knight (2007) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang 

memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak pada umumnya akibat adanya 

keterbatasan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan ataupun penyesuaian sosial dengan 

lingkungan. Muninggar (2008) menjelaskan bahwa kehadiran anak berkebutuhan khusus 

terkadang menimbulkan kekecewaan dari keluarga. Masalah penerimaan terhadap anak, 

kompetensi pengasuhan dan ketidakpastian masa depan anak merupakan dinamika yang 

terjadi pada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus (Muninggar, 2008). 

Muninggar (2008) mengungkapkan bahwa orangtua dengan anak berkebutuhan 

khusus memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak 

normal. Peran-peran orangtua dengan anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah 
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menyediakan bantuan-bantuan tambahan untuk anak (Turnbull dan Heward dalam 

Muninggar, 2008), menyediakan kebutuhan finansial pengasuhan yang lebih (Martin dan 

Colbert dalam Muninggar, 2008), dan membantu mengarahkan anak agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan perkembangan secara realistis (Heward dalam Muninggar, 2008). Knight 

(2007) juga menjelaskan besarnya peran yang harus dijalankan orangtua dengan anak 

berkebutuhan khusus menimbulkan beban emosional yang sangat berat bagi orangtua 

dalam keluarga. 

Anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa tingkatan pengkategorian gejala, 

salah satunya ialah berdasarkan spektrum. Autism menurut Deutsch dan Urbano (2011) 

termasuk dalam gangguan dalam pengkategorian spektrum karena muncul dengan berbagai 

variasi dan intensitas gangguan. Ciri-ciri gejala-gejala yang terjadi pada individu yang 

mengalami autism adalah kerusakan bahasa, kerusakan hubungan sosial, defisit dalam 

komunikasi dan perilaku yang terbatas dan berulang (Deutsc dan Urbano, 2011).  

Keadaan kedua orangtua adalah figur yang sangat penting bagi individu untuk 

menghadapi kondisi perawatan anak autism. Knight (2007) mengungkapkan keadaan 

pasangan hidup penting sebagai teman saling berbagi dan mengelola perasaan negatif yang 

muncul pada saat perawatan anak. Lestari (2009) juga menambahkan dari sisi tingkat stres 

yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan kedua orangtua dalam pengasuhan anak turut 

menjadi faktor penentu stres individu dalam keluarga. Semakin tidak ada keterlibatan 

semakin menimbulkan tingkat stres yang tinggi pada individu. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan Houlmes dan Rahe (dalam Gunawan, 2012), bahwa ketidakadaan pasangan 

hidup merupakan dua tingkat stres yang paling tinggi menimbulkan stres bagi individu.  

Fakta-fakta beban dan peran pentingnya kehadiran pasangan hidup dalam 

rangkuman teori menunjukkan bahwa menjadi orangtua tunggal merupakan hal yang berat 

untuk dilakukan. Selain individu harus fokus kepada beban perawatan anak dengan 
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kebutuhan khusus, individu juga harus dihadapi permasalahan-permasalahan yang hadir 

akibat ketidakadaan pasangan hidup ketika melewati dinamika kehidupan dalam perawatan 

anak. 

B. Perspektif Teoretis 

Perspektif teoretis dalam penelitian ini mengambil latar belakang pada proses 

pembentuk sebuah keluarga baru pada perempuan usia dewasa awal yang diawali dengan 

perkawinan (Ivar dan Page dalam Khairudin, 1985). Perkawinan memiliki tingkat intimasi 

yang tinggi (Yudiantara, 2010) sehingga kehilangan salah satu anggota keluarga dapat 

menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi bagi individu dewasa (Holmes dan Rahe 

dalam Gunawa, 2012). Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia 

(Republik Indonesia, 1977) perpisahan yang dapat terjadi pada perkawinan dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu perpisahan akibat cerai hidup dan perpisahan akibat cerai mati 

(Republik Indonesia, 1977). Secara fakta dalam hukum Indonesia, perpisahan akibat 

perceraian pada dasarnya tidak menimbulkan perubahan yang signifikan dalam peran-

peran dalam keluarga. Keadaan pencari nafkah utama keluarga tetaplah pada ayah dan 

pembagian hak asuh anak dan harta menjadi hak bersama (Republik Indonesia, 1977).  

Berbeda halnya dengan kematian pasangan hidup secara langsung memiliki 

konsekuensi untuk hidup sebagai orangtua tunggal dengan dinamika-dinamika di 

dalamnya. Ada perbedaan mendasar laki-laki dan perempuan ketika menghadapi peristiwa 

kematian pasangan hidup. Laki-laki umumnya lebih memilih untuk melangsungkan 

perkawinan kembali apabila dibandingkan dengan perempuan (Lemme, 1995). Hal ini 

diperjelas lagi oleh Widodo (2008) bahwa seorang duda lebih ingin segera mengakhiri 

masa menduda dengan perbandingan statistik satu berbanding lima. Alvita (2008) 

menjelaskan bahwa menjadi seorang orangtua tunggal memiliki kewajiban yang berat. Hal 

ini disebabkan karena individu menjalankan peran ayah dan ibu secara bersamaaan. 
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Perempuan pasca kematian pasangan hidup memiliki kecenderungan untuk 

memilih tetap menjalankan hidup sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi 

perempuan untuk menjaga hubungan perkawinan yang dilangsungkan sekali seumur hidup 

(Bell, 1991). Belum lagi perempuan memiliki atribut-atribut struktur otak dan siklus 

bulanan yang menyebabkan lebih mudah stres apabila dibandingkan dengan laki-laki 

(Vasdev, 2012). Hurlock (1999) menjelaskan ada banyak sekali beban yang harus dihadapi 

perempuan apabila hidup sebagai orangtua tunggal. Beban-beban tambahan tersebut 

diantaranya adalah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah praktis, masalah seksual dan 

masalah tempat tinggal. 

Beban untuk beradaptasi kian bertambah ketika usia individu yang mengalami 

perpisahan pasangan hidup berada dalam usia dewasa awal. Hal ini disebabkan kematian 

pada jenjang usia dewasa awal bukan merupakan jenjang usia yang disiapkan untuk 

menghadapi kematian. Beberapa teori juga memperjelas hal tersebut, Hurlock (1999) 

menjelaskan bahwa usia dewasa awal adalah usia individu sedang memiliki kondisi tubuh 

yang sangat prima secara fisik dan teori mengenai kematian alami yang umumnya terdapat 

pada pada usia diatas dewasa awal (Bowlby, 1980). 

Dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan individu, ada tugas-tugas 

perkembangan yang harus individu jalani dalam setiap jenjang usianya. Hal tersebut juga 

ada pada fase dewasa awal, fase ini adalah fase peralihan individu dari usia remaja menuju 

ke dewasa. Dewasa awal adalah fase yang penuh dinamika. Intimasi yang lebih kuat 

(Erikson dan Erikson, 1997) dan awal peralihan untuk memasuki fase mandiri dalam 

memulai pekerjaan (Birch, 1997) adalah dua tugas utama dalam memasuki jenjang usia ini. 

Ketika memasuki usia dewasa awal, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan-

perbedaan. Salah satunya dalam memandang perkawinan, laki-laki pada usia dewasa awal 
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belum terlalu memandang perkawinan adalah sesuatu yang penting jika dibandingkan 

dengan perempuan Kimmel (2008).  

Keadaan anak dalam keluarga juga harus individu perhatikan dengan baik, sebab 

keadaan kehidupan tanpa kehadiran salah satu orangtua dapat menimbulkan masalah-

masalah psikologis pada anak yang juga dapat berimbas pada kerumitan orangtua dalam 

merawat anak (Degun, 1990). Dinamika permasalahan tersebut juga hadir ketika anak yang 

dikaruniai memiliki kebutuhan yang berbeda (berkebutuhan khusus) apabila dibandingkan 

pada anak pada umumnya.  

Orangtua tunggal dengan anak berkebutuhan khusus memiliki dinamika psikologis 

yang lebih sulit apabila dibandingkan dengan orangtua tunggal dengan anak normal. Peran-

peran orangtua dengan anak berkebutuhan khusus diantaranya adalah menyediakan 

bantuan-bantuan tambahan untuk anak (Turnbull dan Heward, 1996), menyediakan 

kebutuhan finansial pengasuhan yang lebih (Martin dan Colbert, 1997), dan membantu 

mengarahkan anak agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan secara realistis 

(Heward, 1996). Keadaan pasangan hidup merupakan sesuatu hal yang penting dalam 

menjalani fase sebagai orangtua dengan anak berkebutuhan khusus. Knight (2007) 

mengungkapkan pasangan hidup sangat penting untuk sebagai teman saling berbagi dan 

mengelola perasaan negatif yang muncul jika menjadi orangtua dengan anak berkebutuhan 

khusus. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa dimanika orangtua tunggal dengan anak 

berkebutuhan khusus berbeda dengan dinamika yang lebih sulit apabila dibandingkan 

dengan anak normal.  

Ditengah beban kehidupan yang tidak mudah tersebut, tidak jarang individu akan 

jatuh dan merasakan hidup sangat terpuruk. Kemampuan untuk mengelola diri untuk 

bangkit dari kondisi sulit istilah resiliensi (Revich dan Shatte,2002). Reivich dan Shatte 

menyebutkan bahwa resiliensi merupakan kemampuan individu untuk merespon secara 
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yang sehat dan produktif ketika menghadapi kesulitan ataupun trauma. Reivich dan Shatte 

juga menyatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan seorang individu dalam mengatasi, 

melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kejadian yang menekan. 

Kemampuan ini sangat penting digunakan untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-

hari. Individu yang mampu mengembangkan kemampuan resiliensi dengan baik maka 

akan lebih sukses menghadapi permasalahan hidup yang sedang dihadapi (Reivich dan 

Shatte, 2002). 

Adanya kemampuan resiliensi pada setiap individu dalam kehidupan berkeluarga 

merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Keluarga adalah 

fase penuh dengan penyesuaian akan perubahan baru dan tekanan kehidupan. Perubahan 

dan penyesuaian tersebut kian sulit apabila hubungan keluarga yang terbangun harus 

mengalami perpisahan. Walsh menyebutkan bahwa kehidupan individu yang mengalami 

perpisahan dalam perkawinan dan kemudian hidup sebagai orangtua tunggal mengalami 

dua kesulitan utama jika tidak mengembangkan kemampuan resiliensi dengan baik yaitu 

mengalami kekurangan dan kerusakan (Walsh, 2003). Coleman dan Ganog (2004) 

menyebutkan bahwa ada tiga perubahan dan penyesuaian yang perlu dilakukan pada 

keluarga dengan orangtua tunggal yaitu pada keadaan ekonomi yang berkurang, 

pembagian tugas dalam keluarga, dan dalam perawatan anak. 

Dinamika-dinamika yang terjadi pada perempuan usia dewasa awal yang menjadi 

orangtua tunggal pasca kematian pasangan hidup dengan anak berkebutuhan khusus ini 

kemudian menjadi titik teliti dari penelitian ini. Melihat secara fakta-fakta teori sangat 

banyak dinamika yang dapat muncul dan memberatkan kehidupan individu, maka 

penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana gambaran dinamika psikologis individu 

yang hidup dalam menghadapi beberapa beban psikologis yang dihadapi. Gambaran 
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kemampuan untuk mengatasi beban-beban psikologis tersebut kemudian akan 

menunjukkan sejauh mana gambaran resiliensi pada individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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C. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana gambaran resiliensi perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua tunggal 

dengan anak berkebutuhan khusus pasca kematian pasangan hidup? 

Keterangan : 

      
             : latar belakang serta menjadi fokus penelitian 

 : Alur konsep 

 : Alur proses 
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