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Gambaran Resiliensi Perempuan yang Menjadi Orangtua Tunggal dengan Anak 

Berkebutuhan Khusus Pasca Kematian Pasangan Hidup 

Eko Budi Sutrismianto 

Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 

 

Abstrak 

Kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan merupakan sesuatu yang wajib dimiliki 

individu. Kemampuan ini disebut dengan istilah resiliensi, yaitu sebuah kemampuan untuk 

tetap teguh mengelola pikiran dan perasaan dalam memaknai kondisi yang tidak 

menyenangkan (Reivich dan Shatte, 2002). Kemampuan ini penting untuk dimiliki, 

termasuk ketika individu dihadapkan pada permasalahan yang terjadi pada keluarga. Salah 

satu permasalahan yang dapat menjadi sumber stres bagi individu adalah mengenai 

kematian pasangan hidup. Kematian pasangan hidup merupakan peristiwa yang dapat 

menjadi sumber stres paling tinggi pada individu (Holmes dan Rahe dalam Gunawan, 

2002). Sumber stres individu semakin bertambah ketika kematian pasangan hidup terjadi 

pada usia dewasa yang membutuhkan intimasi pasangan (Yudiantara, 2012) serta kondisi 

anak yang membutuhkan pendampingan khusus sebagai anak berkebutuhan khusus 

(Alimin, 2008). Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mencari tau bagaimana gambaran 

resiliensi pada perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua tunggal dengan anak 

berkebutuhan khusus pasca kematian pasangan hidup. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian berlangsung dengan 

satu orang individu sebagai responden penelitian. Responden penelitian memiliki identitas 

karakteristik yaitu perempuan usia dewasa awal, mengalami peristiwa kematian pasangan 

hidup dan memiliki anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden memiliki gambaran resiliensi berupa gambaran emosi, gambaran kognitif dan 

gambaran psikososial. 

 

Kata kunci: Resiliensi, orangtua tunggal, kematian, anak berkebutuhan khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representative of Resilience Woman in Single Young Parents with Special Needs 

Children after Death of Spouse 
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Abstract 

 

The ability to adapt to circumstances is something that individuals must have. This ability 

is referred as resilience, which is an ability to remain firm in managing thoughts and 

feelings in interpreting unpleasant conditions (Reivich and Shatte, 2002). This ability is 

important to have, including when the individual is faced with problems that occur in 

family. One of the problems that can be a source of stress for the individual is the death of 

a spouse. The death of a spouse is an event that can be the highest source of stress on the 

individual (Holmes and Rahe in Gunawan, 2002). The source of individual stress increases 

when the death of a spouse occurs in young adulthood which requires couples intimacy 

(Yudiantara, 2012) and the condition of the child who needs special assistance as a special 

needs child (Alimin, 2008). This is the basis of this researchers, to find out how the 

representative of resilience in early adult women who became single parents with children 

with special needs after the death of spouse. This research uses qualitative research method 

with case study research design. The study took one individual as a research respondent. 

Research respondents have characteristic identity woman of early adult age, experiencing 

event of death of spouse and have children with special needs. The results of this study 

indicate that the respondents have a picture of resilience in the form of emotional, 

cognitive and psychosocial. 

 

Keywords: Resilience, single parent, death, children with special needs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan beradaptasi dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan merupakan 

sesuatu yang wajib dimiliki individu untuk mampu bangkit dari kondisi yang tidak 

menyenangkan. Pada teori psikologi, kemampuan-kemampuan untuk bangkit setelah 

mengalami peristiwa tidak menyenangkan dikenal dengan istilah resiliensi. Resiliensi 

secara pemahaman teori memiliki arti sebagai sebuah kemampuan individu untuk tetap 

teguh dalam situasi sulit dan bangkit menghadapi permasalahan yang terjadi (Reivich dan 

Shatte, 2002).   

Reivich dan Shatte (2002) menjelaskan bahwa pada dasarnya kemampuan resiliensi 

dimiliki oleh semua individu. Pada saat berada dalam permasalahan maka kemampuan 

resiliensi akan membantu individu untuk dapat bertahan dan melewati permasalahan yang 

terjadi. Bagi individu yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi maka permasalahan yang 

hadir dilihatnya bukan akibat dari hal-hal lain luar diri, namun sebagai sebuah tantangan 

yang harus diselesaikan dengan kemampuan yang ada dari dalam diri. Resiliensi memiliki 

tujuh dimensi indikator perilaku yang mana semua indikator perilaku berakar dari 

pemaknaan dalam diri tentang permasalahan yang dihadapi. Pemaknaan pada resiliesi 

bersumber dari kemampuan mengelola pikiran dan perasaan dengan lebih baik tentang 

beberapa peristiwa hidup yang terjadi (Reivich dan Shatte, 2002) 

Koerhonen (2005) juga menjelaskan bahwa resiliensi adalah salah satu cara untuk 

mendapatkan hidup yang positif.  Individu memiliki kewajiban untuk memberikan makna 

dalam setiap masalah yang terjadi.  Koerhoen menjelaskan bahwa dalam setiap pemikiran 

negatif akibat beban berat permasalahan selalu ada kesempatan untuk memberikan makna 

yang lebih positif untuk bangkit dari keadaan (Koerhonen, 2005) 
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Pada kondisi yang sangat terpuruk kemampuan untuk beresiliensi inilah yang sangat 

penting untuk dimiliki. Kemampuan untuk dapat bertahan dalam kondisi sulit dan tidak 

terlalu larut dalam perasaan negatif hingga kemudian bangkit dan memulai segalanya 

adalah makna utama dari resiliensi (Siebert, 2005). Pada individu yang mampu 

mengoptimalkan kemampuan resiliensi maka segala permasalahan yang individu dapatkan 

dapat diselesaikan dengan lebih positif. Pada individu yang gagal mengoptimalkan 

kemampuan resiliensi, maka individu tersebut akan terjebak pada penyesalan berulang-

ulang tanpa adanya pembelajaran dalam perubahan diri menjadi lebih baik (Reivich dan 

Shatte, 2002).  

Individu dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari keterhubungannya 

dengan individu lain. Menurut Waluyo dan Sri Sudarmi (2008), individu memiliki dua 

peran utama di masyarakat yaitu peran sebagai makhluk sosial dan peran makhluk 

ekonomi. Peran sebagai makhluk sosial memiliki makna bahwa setiap individu tidak dapat 

hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Hampir semua kegiatan yang dilakukan individu 

membutuhkan interakasi dengan orang lain. Individu sebagai makhluk ekonomi memiliki 

makna bahwa individu selalu berpikir dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dengan 

sumber daya yang ada. Kedua peran tersebut harus dijalankan dengan seimbang karena 

kedua peran tersebut saling menunjang interaksi individu dengan orang lain (Waluyo dan 

Sri Sudarmi, 2008)  

Salah satu interaksi utama bagi individu dengan orang lain adalah pada keluarga. 

Keluarga adalah sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih 

orang dengan interaksi interpersonal kuat (Khairudin, 1985). Dalam hubungan yang 

memiliki tingkat interaksi yang tinggi seperti keluarga, permasalahan dapat juga terjadi. 

Yudiantara (2012) menjelaskan bahwa hubungan yang dibangun dengan perasaan kasih 

sayang kerap kali melibatkan perasaan saling melekat sehingga sangat mudah terjadi 
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gesekan apabila tidak mampu memaknai permasalahan dengan baik. Laela (2015) 

menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga dapat terjadi akibat ketidakseimbangan peran 

individu sebagai makhluk sosial dan ekonomi khususnya di dalam keluarga. 

Ketidakseimbangan peran yang dapat menimbulkan konflik disebabkan oleh ketimpangan 

dalam sumber daya ekonomi, perbedaan nilai dan identitas tentang sistem peran, dan 

kesalahan persepsi dan komunikasi interpersonal (Laela, 2015). Walsh (2002) menjelaskan 

bahwa permasalahan yang terjadi  pada keluarga apabila individu tidak menanggapi 

dengan baik maka pada takaran tertentu individu akan merasakan hal tersebut sebagai hal 

traumatis dan dapat merusak individu. 

Salah satu permasalahan pada keluarga yang dapat menimbulkan trauma bagi 

individu yaitu perpisahan dengan pasangan hidup. Perpisahan sebuah hubungan suami istri 

dalam keluarga menurut pasal 38 Undang Undang Perkawinan Republik Indonesia dapat 

disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Republik 

Indonesia, 1974). Menurut penelitian Holmes dan Rahe dalam Gunawan (2002), baik 

perceraian maupun kematian pada tingkat stres pada skala stres menimbulkan tingkatan 

stres tertinggi bagi individu yang menjalani hubungan perkawinan. Kematian menjadi 

tingkatan stres tertinggi yang dapat terjadi pada individu dewasa menurut tingkatan dalam 

skala stres (Holmes dan Rahe dalam Gunawan, 2002) 

Mitchell dalam Kasschau (1993) menyatakan bahwa kematian pasangan hidup lebih 

menimbulkan kesedihan yang mendalam dibandingkan dengan perpisahan akibat 

perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan hidup yang berpisah akibat perceraian masih 

dapat membina hubungan kembali, sedangkan pasangan hidup yang mengalami perpisahan 

akibat kematian maka hubungan perkawinan yang terjalin otomatis selesai dan tidak dapat 

bertemu kembali secara fisik. Mitchell juga menyebutkan bahwa kesulitan dalam merawat 

anak pada perpisahan akibat kematian lebih memberatkan dibandingkan dengan perpisahan 
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akibat perceraian. Kesulitan-kesulitan dalam merawat anak yang terjadi pada perpisahan 

pasca perceraian masih dapat ditanggung bersama-sama sedangkan pada perpisahan terjadi 

akibat kematian maka segala sesuatu kesulitan yang timbul dalam keluarga terutama dalam 

merawat anak benar-benar diselesaikan sendiri (Mitchell dalam Kasschau, 1993). 

Penelitian Armikasari (2007) menyatakan bahwa budaya keluarga di Indonesia 

belum menyiapkan secara spesifik perubahan-perubahan peran yang terjadi akibat 

kehilangan salah satu anggota keluarga. Hal ini terbukti dari pemaparan penelitian 

Armikasari (2007) bahwa 70% suami di Indonesia hanya menjalankan peran-peran 

konvensional yang berhubungan dengan pencarian nafkah dibandingkan dengan 

menjalankan peran-peran domestik yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga. 

Hal yang tidak jauh berbeda juga muncul dari hasil studi yang dilakukan Badan Pusat 

Statistik Republik Indonesia (2004) yang menunjukkan data bahwa lebih dari 50% 

penduduk Indonesia yang berperan sebagai istri pada jenjang usia dibawah 40 tahun lebih 

banyak memilih karir yang berhubungan dengan peran sebagai ibu rumah tangga 

dibandingkan menjalankan sebuah karir tertentu. Fakta-fakta peran sosial yang lebih 

banyak sesuai dengan peran gender menyebabkan perpisahan pasangan hidup selain 

menimbulkan beban psikologis, juga menyebabkan perubahan dan pertukaran peran di 

dalam keluarga. 

Moore dkk (2001) menyebutkan kematian pasangan hidup dapat menimbulkan 

dampak stres yang tinggi karena dua hal yaitu, perasaan emosional akibat ketidaksiapan 

untuk ditinggalkan pasangan hidup dan tidak adanya waktu untuk menyiapkan adaptasi 

peran untuk hidup tanpa pasangan hidup. Sanders (1989) dalam Stillion Judith menjelaskan 

bahwa individu yang mengalami kematian pasangan hidup memiliki gejala-gejala 

gangguan somatik. Menurut Moore (2001), resiliensi yang baik dalam menyikapi keadaan 

sangat membantu individu untuk segera mungkin bangkit dari kondisi keterpurukan pasca 
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kematian pasangan hidup. Adaptasi yang paling utama adalah untuk sesegera mungkin 

mengisi peran-peran yang hilang dalam keluarga pasca kematian pasangan hidup. Perasaan 

kesendirian merupakan salah satu tantangan untuk dapat beradaptasi dan bangkit dari 

kondisi kematian pasangan hidup (Moore, 2001). 

Perpisahan yang terjadi akibat kematian dapat hadir kapan saja. Berbeda halnya 

dengan kelahiran yang lebih mampu diprediksi waktu dan prosesnya, kematian hingga saat 

ini lebih bersifat sesuatu yang bersifat takdir (Fitria, 2013). Kematian dapat disebabkan 

oleh penuaan, pembunuhan, penyakit, kekurangan gizi, bunuh diri, dan kecelakaan 

(Zimermann, 2010). Berdasarkan hasil data statistik usia rata-rata harapan hidup manusia 

di dunia adalah 67 tahun, sedangkan untuk usia rata-rata harapan hidup manusia di 

Indonesia berkisar antara 70 tahun pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2015). Hasil 

yang tidak jauh berbeda juga terlihat ketika data tersebut dijabarkan dalam data usia angka 

harapan hidup untuk Provinsi Bali yang berada pada rentang usia 71 tahun (Badan Pusat 

Statistik, 2012).  

 Dalam kajian ilmu psikologi perkembangan, kematian pada usia 70 tahun memang 

seharusnya sudah disiapkan. Usia di atas 60 tahun menurut Hurlock (1999) merupakan 

fase-fase yang peralihan dari usia dewasa madya ke dewasa akhir sehingga persiapan-

persiapan dalam menghadapi kematian sudah menjadi sebuah pola pandang psikologi pada 

usia diatas 60 tahun. Jika pada usia dewasa akhir sudut pandang mengenai persiapan 

menghadapi kematian sudah menjadi suatu pola pandang kehidupan, pada usia dewasa 

madya (40 tahun hingga 60 tahun) dan usia dewasa awal (20 tahun-40 tahun) sudut 

pandang mengenai persiapan menghadapi kematian tidak dijabarkan secara spesifik. 

 Usia dewasa madya menurut Schaie (1996) adalah salah satu fase yang paling prima 

dalam kemampuan kognitif seseorang. Kematian ketika usia dewasa madya menurut 

Hurlock (1999) dapat terjadi karena fungsi-fungsi organ mengalami penurunan fungsi. 
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Berbeda halnya dengan usia dewasa madya yang telah mengalami penurunan fungsi-fungsi 

dalam tubuh. Usia dewasa awal adalah usia yang sangat prima dan seringkali disimbolkan 

sebagai awal permulaan kehidupan setelah mencari jati diri pada usia remaja (Hurlock, 

1999). Usia ini dianggap sebagai proses awal permulaan untuk memulai kehidupan secara 

lebih mandiri terlepas dari orangtua (Jahja, 2011). Intimasi dengan pasangan hidup dan 

memulai karir merupakan tujuan utama dalam memasuki usia dewasa awal (Erikson dan 

Erikson, 1997). Kondisi fisik yang masih prima menyebabkan kondisi kematian ataupun 

persiapan untuk menghadapi proses kematian belum merupakan sesuatu yang disiapkan 

pada rentang usia ini.  

Data-data mengenai kematian pada usia dewasa awal memiliki rentang yang paling 

sedikit apabila dibandingkan dengan rentang usia diatas rentang usia dewasa awal. Data 

dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (2010) menunjukan bahwa 

usia penduduk pada rentang dewasa awal adalah rentang usia dengan jumlah yang paling 

banyak jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk Denpasar dengan rentang usia lain 

(Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, 2015). Data populasi dari Provinsi Bali 

menunjukkan penduduk pada usia dewasa awal memiliki kepadatan penduduk yang paling 

banyak jika dibandingkan dengan rentang usia dari anak-anak hingga dewasa akhir (Badan 

Pusat Statistik, 2012). Meskipun data jumlah populasi kependudukan tidak menunjukan 

secara langsung angka kematian berdasarkan jenjang usia, namun dengan penjelasan 

tersebut terlihat jelas bahwa pola penduduk Bali sebagian besar didominasi oleh usia 

dewasa awal. 

Erikson dan Erikson (1997) mengungkapkan bahwa usia dewasa awal adalah usia 

ketika seseorang baru memulai melakukan segalanya secara mandiri untuk kehidupan 

termasuk di dalamnya membangun intimasi melalui ikatan perkawinan. Ketika intimasi 

hubungan perkawinan harus menghadapi tantangan akibat kematian pasangan hidup pada 
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usia awal, tekanan yang muncul bisa menjadi semakin memberatkan. Yudiantara (2012) 

mengungkapkan bahwa gestald state cinta menyebabkan individu terikat akan intimasi 

yang kuat dan sangat takut apabila mengalami kehilangan.  

Perasaan kehilangan intimasi pasangan pada usia dewasa awal menjadi salah satu 

faktor yang paling memberatkan keluarga (Yudiantara, 2012). Penelitian Lemme 

menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam menyikapi 

perasaan kehilangan atas pasangan. Laki-laki lebih memiliki kecenderungan untuk 

melangsungkan perkawinan kembali apabila dibandingkan dengan perempuan (Lemme, 

1995). Perempuan sendiri memiliki kecenderungan untuk lebih memilih tetap menjaga 

hubungan yang telah dibina dengan melakukan perkawinan hanya satu kali saja. Hal ini 

dikarenakan perempuan lebih menganggap perkawinan sebagai peristiwa sakral yang 

hanya dijalani sekali seumur hidup dan berorientasi utama kepada anak (Bell,1991).  

Wildad (2011) mengungkapkan bahwa beban psikologis seorang perempuan yang 

menjadi orangtua tunggal dan kepala dalam keluarga sangatlah sulit, ada banyak sekali 

aspek yang harus dipikirkan. Mulai dari pekerjaan dengan fisik yang biasanya dilakukan 

laki-laki hingga sebagai penentu kebijakan keluarga dan pemimpin dalam bidang sosial 

agama yang harus dijalani keluarga di masyarakat (Wildad, 2011). Kematangan secara 

psikologis untuk mampu beresiliensi dan bertahan dengan kondisi yang dialami adalah 

suatu yang penting dimiliki oleh seorang perempuan yang menjadi orangtua tunggal 

(Alvita, 2008). 

Resiliensi pada perempuan memiliki tingkat kesulitan tersendiri apabila 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan menurut Vasdev (2012) 

memiliki struktur biologis tersendiri yang menyebabkan lebih mudah stres apabila 

dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih memiliki kecenderungan untuk tampil 

sempurna dan ingin selalu menyenangkan orang lain. Hal ini selaras juga dengan kondisi 
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hormonal bulanan yang harus dihadapi perempuan berupa menstruasi yang turut juga 

memengaruhi emosi dalam diri perempuan (Vasdev, 2012). 

Ketidakmampuan individu untuk beresiliensi dalam kondisi sulit ini dapat berakibat 

banyak hal. Perubahan kehidupan akibat kematian pasangan hidup memiliki nilai 

perubahan kehidupan yang paling tinggi jika dibandingkan peristiwa lain (Atkinson dan 

Hilgrad, 1991). Menurut Walsh (2003) individu yang tidak mampu mengatur beban 

psikologis dengan baik sebagai orangtua tunggal dapat menyebabkan perasaan kesepian 

terhadap pasangan, perasaan terjebak tanggung jawab, sumber pendapatan keluarga, 

kurang waktu untuk mengurus diri, kelelahan, lebih banyak masalah ekonomi serta lebih 

rentang sakit fisik dan depresi. Hurlock (1999) menambahkan bahwa masalah-masalah 

seorang ibu menjadi orangtua tunggal sangat kompleks mulai dari mencakup masalah 

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

Keadaan tumbuh kembang anak juga dapat menjadi salah satu sumber pemicu 

tantangan-tantangan psikologis yang harus diatasi oleh perempuan yang menjadi orangtua 

tunggal. Santrock (2004) menambahkan bahwa peran ibu bagi anak adalah yang paling 

penting, karena jika anak mengalami kurangnya kasih sayang dari ibu kerapkali 

menimbulkan kerusakan untuk tumbuh kembang anak kedepan. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (2012) rata-rata Penduduk Bali melangsungkan perkawinan pada usia 

dewasa awal. Hal ini menunjukan bahwa jika kematian pasangan hidup terjadi pada usia 

dewasa awal, maka jarak rentang usia anak yang lahir berada dalam jenjang yang masih 

kecil dan belumlah dewasa untuk merawat diri sendiri.  

Peran ibu menjadi sangat penting sekali bagi anak untuk melewati fase meninggalnya 

sang ayah. Menurut Hango (2005), peran orangtua adalah peran yang sangat dominan pada 

usia anak-anak sebelum remaja dalam menjalani kehidupan. Ericson dan Ericson (1997) 

menambahkan bahwa anak dengan usia dibawah remaja masih begitu lekat dengan 
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orangtua dan masih perlu diarahkan agar bisa menjadi mandiri. Kematian seorang ayah 

apabila tidak mendapatkan perhatian yang khusus tidak jarang dapat menimbulkan 

gangguan-gangguan psikologi. Hal ini terungkap dari hasil liputan Medicalnews (2008) 

yang menyatakan bahwa anak memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami post 

traumatic stress disorder (PTSD) setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga. 

Kemampuan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi kondisi baru merupakan peran 

berat lain yang harus dijalankan perempuan yang menjadi orangtua tunggal. 

Ketidakmampuan dalam menyiapkan anak menghadapi trauma ataupun adanya 

kejadian-kejadian khusus pada tumbuh kembang anak dapat berdampak pada kebutuhan 

perawatan anak yang lebih ekstra. Pada ilmu psikologi, anak yang mengalami tumbuh 

kembang berbeda sehingga membutuhkan perawatan khusus disebut dengan anak 

berkebutuhan khusus (Alimin, 2008). Merawat anak dengan tumbuh kembang berbeda 

memiliki tantangan tersendiri. Pola asuh dan pelayanan terhadap anak merupakan salah 

satu dinamika paling penting pada usia anak-anak dan memiliki kebutuhan khusus (Hewett 

dan Frank D dalam Mahabatti, 2009). Wardani (2012) menyatakan bahwa menjalankan 

peran sebagai orangtua dengan anak berkebutuhan khusus memiliki dinamika peran yang 

lebih beragam. Ketika memasuki kondisi ketiadaan pasangan hidup dalam merawat anak, 

butuh kemampuan yang lebih dari seorang ibu untuk tetap dapat merawat anak 

berkebutuhan khusus terutama dalam memasuki kondisi pasca kematian pasangan hidup. 

Pada penelitian ini, fokus penelitian adalah pada seorang responden berinsial A. 

Responden mengalami peristiwa kematian pasangan hidup dengan anak berkebutuhan pada 

usia dewasa awal. Responden baru mengetahui anaknya mengalami gejala autism empat 

bulan sebelum suami responden meninggal. Gejala tumbuh kembang yang berbeda pada 

anak telah diketahui responden sejak kecil, namun responden awalnya hanya menganggap 

hal tersebut sebagai masalah pertumbuhan biasa. Terjadi banyak dinamika dalam diri 
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responden naik dan turun terhadap masalah yang dihadapinya dengan kematian pasangan 

hidup dan keadaan anak berkebutuhan khusus. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara 

responden sebagai berikut : 

“Satu tahun pertama merupakan masa yang paling berat bagi saya, ketika masih 

mengandung anak tiba-tiba bapaknya meninggal. Belum kerja, bapak meninggal tiba-

tiba. Tigabelas hari dirumah sakit, kata dokter hanya mah, ga taunya hepatitis. Padahal 

bapak sering ngegym dan adalah ototnya. Ya ketika itu saya bingung sekali, saya takut 

ga bisa ngejalaninnya hingga tiga bulan pertama hanya usaha aja untuk gimana bisa 

anak-anak makan. Dan disisihin juga untuk lahiran kadek. Untungnya ada teman baik 

mau kasi saya toko jadi bisa coba usaha jualan lagi.” 

 

Gambaran mengenai kematian pasangan hidup pada usia dewasa awal dan dengan 

anak yang memiliki kebutuhan khusus menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk 

mengangkat kasus ini sebagai sebuah kasus khusus yang akan diteliti. Berdasarkan 

pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melihat dinamika gambaran resiliensi pada 

perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua tunggal pasca kematian pasangan hidup 

dengan anak berkebutuhan khusus, yakni dinamika yang muncul dan dirasakan individu 

dari awal pasca ditinggalkan pasangan hidup hingga dapat berjuang hingga terus bertahan 

menghadapi permasalahan yang dihadapi. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

gambaran resiliensi pada perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua tunggal dengan 

anak berkebutuhan khusus pasca kematian pasangan hidup. 

C. Signifikasi dan Keunikan Penelitian 

Beberapa penelitian mengenai topik resiliensi telah banyak dilakukan di Indonesia baik 

dengan menggunakan penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Namun, penelitian dengan 

konteks spesifik mengenai proses resiliensi dengan responden perempuan yang menjadi 

orangtua tunggal pasca kematian pasangan hidup di usia dewasa awal dengan anak 

berkebutuhan khusus masih sangat sedikit dan belum banyak dilakukan di Indonesia. 
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Adapun penelitian yang mengkaji mengenai resiliensi dan orangtua tunggal adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Dewindra Ayu Kartika (2012) mengenai resiliensi pada single mother 

pasca perceraian, Pada penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah 

orangtua tunggal yang mengalami proses perceraian. Studi dilakukan dengan 

metode penelitian kualitatatif dengan menggali masalah single mother dan 

gambaran resiliensi. Responden dalam penelitian Dewindra Ayu Kartika ini 

berjumlah dua responden dengan karaktristik menekankan pada ibu yang menjadi 

orangtua tunggal pasca bercerai lima tahun atau lebih. Hasil penelitian 

menunjukkan kedua responden dalam penelitian memiliki pencapaian resiliensi dari 

faktor I have, I am dan I can.  Persamaan dalam penelitian terletak pada faktor yang 

diteliti dan responden yang sama-sama menggunakan responden yang menjadi 

orangtua tunggal. Perbedaannya adalah dalam penelitian Dewindra Ayu Kartika 

lebih mengkaji dari sisi responden yang mengalami proses perceraian sehingga 

pendekatan yang dilakukan adalah mengenai peran ibu setelah bercerai lebih dari 

lima tahun dengan pasangan.  

2. Penelitian dari Hajmah Zakiya (2012) mengenai resiliensi pada ibu berstatus single 

parents yang memiliki anak downsyndrome. Pada penelitian Hajmah Zakiya yang 

menjadi responden penelitian adalah orangtua tunggal yang memiliki anak down 

syndrome. Hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa pada responden pertama 

ketika mengalami masalah hidup telah berusaha bangkit dan tidak ada perasaan 

malu dan tertekan sementara pada responden kedua menunjukkan masih belum 

bangkit secara penuh sehingga masih belum bisa menikmati hidup secara penuh. 

Penelitian dengan mengunakan metode kualitatif dan teknik pengambilan data in-

deepth interview. Persamaan dalam penelitian terletak pada responden penelitian 
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yang sama-sama mengambil tema tentang resiliensi orangtua tunggal dan anak 

berkebutuhan khusus. Perbedaannya adalah pada kriteria spesifik responden 

penelitian dalam rentang usia dan proses perpisahan pasangan hidup tidak 

dipaparkan secara spesifik. 

3. Penelitian selanjutnya dari Uun Zulfiana (2013) mengenai menjanda pasca 

kematian pasangan hidup. Responden penelitian ini berjumlah tiga orang 

perempuan yang menjanda pasca kematian pasangan hidup. Kesimpulan dalam 

studi ini adalah ketiga responden sangat postitif menghadapi kematian pasangan 

sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan perkawinan kembali. Meskipun ada 

masalah ekonomi yang terjadi namun keadaan rasa sayang kepada suami yang tidak 

dapat digantikan menyebabkan para responden lebih memilih menjanda dengan 

masalah yang dihadapi. Persamaan dalam penelitian terletak pada pengunaan 

responden yang sama mengenai kematian pasangan hidup akibat meninggal dunia. 

Perbedaannya adalah pada rentang usia kematian pasangan hidup yang telah 

menginjak rentang usia dewasa madya dan hanya mengkaji mengenai masalah-

masalah yang dihadapi orangtua tunggal pasca menjada setelah pasangan hidup 

meninggal. 

4. Penelitian Winda Aprilia (2013) mengenai resiliensi dan dukungan sosial pada 

orangtua tunggal (studi kasus ibu tunggal di Samarinda). Responden penelitian ini 

berjumlah tiga orang responden yang telah menjadi orangtua tunggal. Hasil 

penelitian sendiri menunjukkan bahwa ketiga responden menerima dan mampu 

bertahan dengan kondisi yang mereka alami. Selain itu ketiga responden juga 

memiliki harapan mengenai apa yang ingin dicapai kedepan sebagai orangtua 

tunggal. Persamaan dalam penelitian terletak pada tema penelitian yaitu mengenai 

proses resiliensi yang terjadi pada orangtua tunggal. Perbedaannya adalah pada 
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rentang usia responden yang tidak dijabarkan dengan jelas ketika proses kematian 

terjadi dan tidak ada membahas mengenai keadaan anak, apakah anak 

berkebutuhan khusus ataukah normal seperti anak-anak lain. 

5. Penelitian Regina Ambar Ayu (2012) mengenai hubungan religiusitas dengan 

resiliensi pada perempuan yang memiliki anak retardasi mental. Penelitian ini 

mengunakan metodologi kuantitatif dengan responden berjumlah 30 orang.Uji yang 

dilakukan adalah uji korelasi dengan teknik pengambilan sample secara acidental. 

Kesimpulan yang dapat dicapai dari hasil analisa data adalah adanya hubungan 

antara nilai religiusitas dan resiliensi pada ibu dengan anak retardasi mental. Hal ini 

memiliki makna bahwa semakin tinggi resigiusitas maka semakin tinggi juga 

resiliensinya. Persamaan dalam penelitian terletak pada tema yang diambil 

mengenai resiliensi dan orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. 

Perbedaannya adalah terletak pada metodelogi penelitian yang digunakan yaitu 

kuantitatif dan kualitatif dan pada penelitian ini tidak spesifik mengenai kriteria 

responden yang hanya mengunakan perempuan yang memiliki anak bukan spesifik 

pada orangtua tunggal. 

6. Penelitian Ninik Duarma Putri (2011) mengenai resiliensi pada keluarga pasca 

perceraian. Responden penelitian ini berjumlah tiga keluarga dimana masing-

masing terdiri atas ayah, ibu ,dan satu anak. Hasil penelitian menunjukkan semua 

responden mampu beresiliensi terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini dapat 

terjadi karena keyakinan akan Tuhan dan dukungan masing-masing anggota 

keluarga masih begitu besar sehingga meskipun telah berpisah, masing-masing 

anggota masih dapat memberikan dukungan dalam menghadapi masalah yang 

dihadapi. Persamaan dalam penelitian terletak pada tema penelitian yang sama-

sama membahas mengenai resiliensi. Perbedaannya adalah pada responden 
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penelitian yang unit analisisnya adalah keluarga dan perpisahan yang terjadi akibat 

berceraian. 

7. Penelitian oleh Ranis Diyu Sasongko dkk (2003) dengan judul resiliensi pada 

perempuan usia dewasa awal pasca perceraian di Sendangmulyo, Semarang. 

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis. Responden terdiri dari tiga orang perempuan yang melakukan 

perceraian dan keterpercayaan data menggunakan triangulasi sumber yaitu orang 

terdekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi pada perempuan usia 

dewasa awal pasca perceraian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang 

saling melengkapi. Dukungan keluarga dan hubungan sosial yang baik dengan 

orang lain sangat mempengaruhi proses resiliensi responden. Persamaan dalam 

penelitian terletak pada responden adalah orangtua tunggal di usia dewasa awal 

dengan tema resiliensi. Perbedaannya adalah responden penelitian tersebut 

berfokus pada kondisi bercerai dan tidak dijelaskan kondisi anak pasca perceraian.  

8. Penelitian oleh Ida Ayu Pradnya Paramitha (2015) yang berjudul resiliensi 

perempuan janda nyerod yang pernah mulih deha. Metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden terdiri dari dua orang 

perempuan yang menjadi orangtua tunggal pasca bercerai maupun pasca kematian 

pasangan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua responden mampu 

berproses menuju resiliensi meskipun tidak langsung, ada fase naik dan turun 

hingga kemudian mampu bertahan akan keadaan. Persamaan dalam penelitian 

terletak pada tema penelitian yang sama-sama mengambil tema resiliensi pada 

orangtua tunggal. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengkaji tema resiliensi 

berdasarkan salah satu adat di Bali mengenai perkastaan dan perpisahan yang 

terjadi setelahnya. Perbedaan lainnya juga terdapat pada karakteristik responden 
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penelitian yang mana dalam penelitian Ida Ayu Pradnya, usia dan keadaan anak 

bukan menjadi faktor utama yang dilihat. 

Berdasarkan delapan penelitian yang dipaparkan, dapat dirangkum perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti ajukan sehingga menjadikan penelitian ini dianggap 

unik. Perbedaan tersebut diataranya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus sehingga data yang diperoleh menjadi lebih mendalam 

langsung kepada responden penelitian. Selain itu, tema yang diambil secara spesifik 

mengenai resiliensi perempuan yang menjadi orangtua tunggal pasca kematian 

pasangan hidup dengan anak berkebutuhan khusus pada usia dewasa awal belum ada 

yang meneliti. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat di Indonesia masih sedikit 

penelitian yang mengambil tema orangtua tunggal dengan kasus-kasus spesifik seperti 

keadaan anak berkebutuhan khusus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya 

juga menggunakan responden perempuan yang menjadi orangtua tunggal pasca 

kematian pasangan hidup di usia dewasa awal. Berdasarkan hal tersebut, keaslian dari 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana gambaran 

resiliensi perubahan kehidupan perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua 

tunggal pasca kematian pasangan hidup dengan anak berkebutuhan khusus. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis yang didapat pada penelitian ini ialah : 

a. Memperkaya kajian ilmu psikologi, terutama dalam bidang psikologi klinis dalam 

masalah perempuan yang menjadi orangtua tunggal pasca kematian pasangan 
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hidup di usia dewasa awal dan memiliki anak berkebutuhan khusus dapat 

memperkaya temuan di masyarakat. 

b. Dapat memberikan informasi mengenai gambaran yang terjadi dalam resiliensi 

seorang perempuan dewasa awal yang menjadi orangtua tunggal pasca kematian 

pasangan hidup dengan anak berkebutuhan khusus. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang didapat pada penelitian ini ialah: 

a. Responden penelitian 

Subjek penelitian mengetahui sejauh mana gambaran resiliensi yang telah 

dihadapi sehingga dapat menjadi tuntunan dalam menghadapi kehidupan dengan 

lebih positif. 

b. Keluarga 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses resiliensi 

sehingga apabila pada keluarga mengalami permasalahan yang berhubungan 

dengan kehidupan sebagai orangtua tunggal pasca kematian pasangan hidup 

diusia dewasa awal, keluarga mampu untuk menjadi sumber dukungan sosial. 

c. Bagi masyarakat 

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber inspirasi mengenai proses 

resiliensi seorang perempuan yang menjadi orangtua tunggal pasca kematian 

pasangan hidup di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber informasi dalam 

pembentukan komunitas-komunitas dukungan sosial dalam pemberdayaan diri 

perempuan sebagai orangtua tunggal.  

d. Peneliti selanjutnya 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya khususnya mengenai resiliensi, baik menggunakan 
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variabel-variabel lain atau menyempurnakan variabel resiliensi yang ada dalam 

penelitian ini sehingga dapat menciptakan sebuah kajian ilmiah yang lebih 

komprehensif.



 

 

      

   

   

 

 


