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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi orang tua adalah harapan dari setiap orang yang sudah berada 

dalam ikatan pernikahan. Dalam budaya Indonesia sebuah keluarga dikatakan 

ideal dan lengkap ketika pasangan suami dan istri memiliki anak di kehidupan 

pernikahannya (Kahayani & Wahyuningsih, 2008). Rudolf (Chairin, 2013) 

menyatakan bahwa memiliki anak adalah hal yang dapat memberikan banyak 

kebahagiaan sekaligus juga menjadi tantangan dalam hal merawat dan 

membesarkan mereka. 

Menurut Hurlock (2002) pengasuhan penuh dari orang tua diperlukan oleh 

anak pada tahap perkembangan bayi sampai masa kanak-kanak awal (early 

childhood), yaitu dari usia dua sampai enam tahun. Masa kanak-kanak awal 

merupakan suatu fase dari tahap perkembangan manusia yang rumit dan 

kompleks. Menurut Santrock (1995) kegiatan pengasuhan anak memiliki peran 

penting dalam perkembangan anak. 

 Hetherington & Whiting (1997) menuturkan bahwa pengasuhan merupakan 

prosses interaksi antara porang tua dengan anak, seperti pemeliharaan, pemberian 

makan, membersihkan, melindungi dan dan proses sosialisasi anak dengan 

lingkungan. Gunarsa (2002) menyatakan bahwa pengasuhan adalah pola interaksi 

antara anak dengan orang tuanya bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik 

(makan, minum dan lain sebagainya), dan kebutuhan psikologi (afeksi, perhatian) 
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dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras 

dengan lingkungan. 

Menurut Deater dan Deckard (2004) mengungkapkan dalam mengasuh anak 

orangtua pada umumnya akan menerima beban tambahan berupa sebuah tuntutan 

pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup anak, serta 

pemberian kasih sayang yang penuh terhadap anak. Cameron, Dobson & Day 

(Walker 2000) berpendapat bahwa mengasuh anak akan menimbulkan 

pengalaman yang menegangkan bagi orang tua, dan membuat tuntutan emosional, 

sehingga tanggung jawab mengasuh anak terkadang membuat stres orang tua atau 

disebut juga stres pengasuhan. 

Stres pengasuhan adalah reaksi psikologis yang tidak menyenangkan yang 

terjadi ketika seseorang menyesuaikan diri dengan tuntutan pengasuhan (Lestari, 

2012). Deckard (2004) menyatakan stres orang tua adalah proses yang mengarah 

pada reaksi psikologis dan fisiologis yang merugikan yang timbul dari kewajiban 

orang tua.  

Menurut Gunarsa (2006) stres pengasuhan lebih sering dialami oleh ibu 

dibanding ayah. Di Indonesia pada umumnya kegiatan merawat atau mengasuh 

anak lebih banyak dilakukan oleh ibu. Menurut Lestari (2012) hal itu terjadi 

karena adanya anggapan bahwa kodrat seorang wanita adalah melakukan segala 

urusan rumah tangga dan mengasuh anak, sedangkan tugas utama seorang suami 

adalah mencari nafkah, meskipun dengan perkembangan jaman, tidak sedikit 

keluarga yang keduanya sama-sama bekerja. Parker (Mallers dkk, 2010) 
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menyatakan secara umum ibu menghabiskan lebih banyak waktu rutin untuk 

memberi perawatan dan pengasuhan secara langsung pada anak. 

Berk, (2005) menuturkan bahwa tahun-tahun pertama dalam kehidupan 

seorang anak akan mempengaruhi fase perkembangan, selanjutnya menurut 

Hurlock (2012) usia balita merupakan usia dimana Anak sering meniru perkataan 

dan tindakan orang lain. Oleh karena itu, pada tahap ini, orang tua pasti harus 

memuaskan semua rasa ingin tahu anak dan menjadi contoh yang baik bagi 

mereka. Akan tetapi, ketika orang tua tidak mampu memenuhi keinginan anak dan 

anak meniru tindakan atau perkataan yang tidak sesuai dengan keinginan orang 

tua, dapat menimbulkan stres bagi orang tua karena anak tidak menanggapi 

keinginan orang tua. memainkan peran sebagai orang tua. 

Rosenthal dan Jacobson (Satiadarma, 2000) menjelaskan bahwa sikap 

pengasuh dalam hal ini ibu, mempengaruhi proses perkembangan kepribadian 

anak. Jadi, jika ibu bersikap negatif terhadap anak mereka, proses perkembangan 

anak-anak tersebut juga akan dipengaruhi oleh sikap negatif tersebut.   

Stres yang dialami orang tua akan mempengaruhi kegagalan orang tua 

dalam mengasuh anaknya, karena stres orang tua akan mengganggu pekerjaan 

sehari-hari dan dapat menimbulkan masalah pada masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Pratiwi, 2007). Brooks, (2008) menyatakan bahwa orang tua 

yang mengalami stres dalam mengasuh anak dapat mengancam, berbicara kepada 

anaknya dengan kata-kata kasar, atau mendisiplinkan anaknya dengan kekerasan. 

Beberapa ibu menganggap balita sebagai usia ketika anak sering menangis 

dan susah makan merupakan masalah paling mungkin muncul. Pada anak di 
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bawah usia lima tahun, masalah yang sering muncul adalah masalah perilaku yang 

dianggap lebih sulit daripada perawatan fisik (Hurlock, 2012). Departemen 

Kesehatan (2006) menyatakan bahwa masalah umum yang muncul ketika 

membesarkan anak di bawah usia 5 tahun antara lain gangguan makan, gangguan 

perilaku, mengompol, gangguan bicara, dan gangguan tidur. Menurut Brook 

(2005), hal ini dikarenakan pada usia balita, anak sedang mengembangkan 

kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan. 

Mansell, et al (2007) menjelaskan bahwa stres pengasuhan yang dialami ibu 

berpotensi terjadinya interaksi yang kurang positif dengan anak, memiliki 

kemungkinan lebih tinggi terhadap penganiayaan dan kekerasan  terhadap anak, 

serta mengakibatkan terjadinya konflik yang lebih tinggi dalam keluarga. Gunarsa 

(2006) menyatakan bahwa stres pengasuhan dapat mempengaruhi perilaku ibu 

dalam pengasuhan. 

Lestari (2012) menuturkan bahwa  gejala stres pengasuhan antara lain 

menurunnya ekspresi kehangatan, meningkatnya metode pendisiplinan keras 

terhadap anak, kurangnya konsistensi perilaku dalam pengasuhan, menarik diri 

sepenuhnya dari pengasuhan, dan penurunan kualitas pengasuhan sehingga 

meningkatkan problem emosi dan perilaku pada anak. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022 

dengan ST yang memiliki anak usia 4 tahun. ST menuturkan bahwa dirinya sering 

mengalami kebingungan pada saat menyuapi anaknya karena tidak menyukai 

sayuran dan sulit ketika disuruh makan, ditambah lagi dengan suaminya yang 

selalu membelikan makanan junk food anaknya setelah pulang kerja. ST juga 
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menuturkan bahwa anaknya sering memukul ketika tidak dibelikan apapun yang 

dimintanya, sehingga terkadang ST membentak dan mencubit anaknya, senada 

dengan itu RH yang memiliki anak usia 3 tahun menuturkan bahwa dirinya sering 

mengurung anaknya di dalam kamar tanpa pengawasan pada saat anaknya tidak 

mau menurut dengan perkataannya dan RH sering merasa jengkel dengan sikap 

suaminya yang selalu memanjakan anaknya, serta selalu membelikan apa saja 

yang anaknya minta. Tindakan yang dilakukan suaminya dirasakan RH selalu 

berlawanan dengan sikap yang RH ambil untuk mengasuh anaknya.   

Wawancara berikutnya dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022 dengan RJ 

yang memiliki anak usia 3,5 tahun. RJ menuturkan bahwa dirinya sering merasa 

kewalahan mengurus anaknya yang sangat aktif, karena RJ melakukan 

pengasuhan itu sendiri. Suaminya tidak pernah mau bergantian mengasuh 

dengannya atau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga RJ sering 

merasa kelelahan dalam mengasuh anak dan ada perasaan kecewa dengan 

suaminya karena sikap suaminya yang tidak dapat diajak bekerjasama. 

Semuanya RJ lakukan sendiri, sehingga RJ sering mengurung anaknya di dalam 

kamar dan membiarkan anaknya bermain sendirian pada saat dia merasa lelah, 

serta terkadang RJ mengacuhkan anaknya pada saat merasa jenuh.   

Senada dengan itu KN yang memiliki anak usia 4,5 tahun menuturkan 

bahwa dirinya sering menangis pada saat berada di kamar mandi karena merasa 

lelah mengasuh anak, mengurus urusan rumah sendiri serta sering meratapi 

pernikahannya yang tidak sesuai dengan harapan. KN menuturkan bahwa 

suaminya terlalu sibuk bekerja dan jarang meluangkan waktu untuk dirinya dan 
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anaknya. KN merasa bahwa rumah tangganya kurang harmonis sebab KN dan 

suaminya sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Oleh sebab itu KN 

sering membiarkan anaknya bermain sendirian di dalam ruang bermain tanpa 

pengawasannya pada saat dia benar-benar merasa tertekan dengan banyaknya 

permasalahan. 

Gunarsa (2006) menyebutkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi stres 

pengasuhan yaitu; stres kehidupan secara umum, kondisi anak, dukungan sosial di 

dalamnya meliputi dukungan dari pasangan dan sanak saudara, status sosial serta 

kematangan psikologis.  

Stres pengasuhan dapat disebabkan oleh kurangnya peran ayah dalam 

pengasuhan. Menurut Brannan & Heflinger (Kahayani & Wahyuningsih, 2008) 

penyebab stres pengasuhan yang dialami ibu adalah kurangnya dukungan sosial 

baik dari suami, keluarga teman atau seseorang yang lebih ahli dalam merawat. 

Adaptasi seorang perempuan untuk menjalankan tugas sebagai ibu memerlukan 

dukungan suami dan orang sekitarnya. Kitzinger (Yuliawan dkk, 2014) 

menuturkan bahwa dukungan tersebut dapat berupa motivasi, membesarkan hati 

dan selalu bersama serta membantunya. 

Dukungan paling penting adalah dari suami yang merupakan kepala 

keluarga sekaligus partner dalam berkeluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dhrakshayani (2015) dengan judul “Mother's Perception of 

Father's Involvement in Child Care” diketahui bahwa para ibu berpendapat bahwa 

ayah seharusnya berpartisipasi dan mengambil kurang lebih sepertiga bagian 

dalam mengasuh anak karena dapat meringankan beban seorang ibu.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Egha (2020) dengan judul “Hubungan 

antara Dukungan Suami dan Stres Pengasuhan pada Ibu yang Memiliki Anak 

Berkebutuhan Khusus” diketahui bahwa pada saat ibu memperoleh dukungan 

suami maka stres pengasuhan yang ibu rasakan rendah.  Ahern (2004) 

menambahkan bahwa dukungan dari suami yang diperoleh seorang ibu dapat 

menurunkan stres pengasuhan yang dirasakan.  

Gunarsa (2006) menuturkan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi 

penyebab stres pengasuhan ; stres kehidupan secara umum, kondisi anak, 

dukungan sosial dan status ekonomi. Selain itu Jhonston dkk (2003) 

menambahkan faktor-faktor yang dapat yang mempengaruhi serta menjadi faktor 

penentu stres pengasuhan adalah coping skills, problem solving, maternal 

culpability, religion affiliation, maternal pychology well-being, child behavioral 

problems, status dan kepuasan pernikahan, pendidikan ibu, status pekerjaan ibu 

dan kesehatan anak. 

Kepuasan pernikahan menurut Stone & Shackelford (2006) adalah keadaan 

yang menggambarkan manfaat dan kerugian yang diarasakan individu dalam 

pernikahan yang dijalani. Senada dengan yang diungkapkan oleh Olson dkk 

(2011) kepuasan pernikahan merupakan perasaan yang bersifat subjektif dari 

pasangan suami istri mengenai kualitas pernikahannya secara menyeluruh. 

Menurut Suryani (2008) kepuasan pernikahan adalah perasaan senang dan bahagia 

yang dirasakan subjektif oleh pasangan suami istri. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imas (2011) dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan Pernikahan Terhadap Parenting Stress : Studi Pada Ibu Dengan Anak 
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Usia 2-5 Tahun” diketahui bahwa kepuasan pernikahan sangat mempengaruhi 

stres pengasuhan yang dialami oleh  ibu yang memiliki anak  usia 2-5 tahun.  

Brooks (2003) menuturkan bahwa ketika ibu dan ayah saling mendukung 

satu sama lain, maka kompetensi mereka sebagai orang tua meningkat dan 

interaksi dengan anak menjadi efektif. Bahkan, orang tua yang merasa bahagia 

dengan pasangan mereka satu sama lain, lebih banyak tersenyum dan bermain 

dengan anak-anak mereka. Sebaliknya, konflik dalam hubungan pernikahan dapat 

menyebabkan stres pada ibu yang akan berpengaruh terhadap  pengasuhan. 

Kepuasan pernikahan bisa dianggap sebagai faktor protektif untuk 

meringankan stres pengasuhan (Yi Pik, 2007). Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hess (2008) dengan judul “Marital Satisfaction 

and Parent Stress” diketahui bahwa kepuasan pernikahan dapat mempenggaruhi 

tingkat stres pengasuhan.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji hubungan antara 

dukungan suami dan kepuasan pernikahan dengan parenting stress pada ibu yang 

memiliki anak di bawah 5 tahun. 

B. Tujuan penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara eksperimental hubungan 

antara dukungan suami dan kepuasan pernikahan dengan parenting stress pada ibu 

dengan anak di bawah 5 tahun.  
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C. Manfaat Penelitian  

1. Keuntungan Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

untuk memajukan pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi 

perkembangan tentang hubungan antara dukungan suami dengan kepuasan 

suami dalam perkawinan dalam menghadapi stres orang tua.  

2. Keunggulan Praktis 

a. Ibu yang memiliki anak balita  

Memberikan pengetahuan kepada ibu balita tentang hubungan 

antara dukungan suami dengan kepuasan pernikahan dalam menghadapi 

parenting stress. 

b. Peneliti selanjutnya  

Memberikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

serupa.


