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BAB III 

Loneliness pada perempuan Single Parent di RT 03 RW III Kel.Tegalreja – Kec.Cilacap 

Selatan – Kab.Cilacap – Jawa Tengah 

3.1 Keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian 

Letak wilayah RT 03 RW III Kel. Tegalreja berbentuk bujur sangkar dari utara ke 

selatan dan termasuk daerah perbatasan antara Kecamatan Cilacap Tengah dengan 

Kecamatan Cilacap Selatan. RT 03 merupakan wilayah strategis karena dekat dengan 

pemerintahan Kelurahan Tegalreja, dan juga sebagai wilayah yang menghubungkan 

kelurahan Sidanegara yang masuk wilayah Kecamatan Cilacap Tengah dengan kelurahan 

Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan. Luas wilayah RT 03 + 10.000 m2, sedang luas 

pekarangan warga berdasarkan sertifikat sebanyak 48 petak seluas 9.649 m2. Jumlah 

penduduk RT 03 sebanyak 65 KK, termasuk di dalamnya janda 7 kk, yang tidak menikah 

tetapi memiliki anak 1 kk, yang tidak menikah namun mengangkat anak 1 kk, duda 5 kk. 

Dari segi pendidikan warga RT 03 dikategorikan beragam mulai dari warga yang hanya 

lulusan TK sampai lulusan Pasca Sarjana. Mata pencaharian dari warga pun beragam 

mulai dari pegawai negeri, BUMN/BUMD, Pensiunan PNS ataupun swasta, Industri 

rumah tangga, pedagang, jasa pertukangan, tukang becak, jasa lainnya, TKI, juga 

pedagang.1 

3.1.1 Latar belakang kehidupan masyarakat 

Kehidupan ekonomi masyarakat di RT 03 dikategorikan kehidupan ekonomi baik. 

Lokasi yang strategis menjadikan RT 03 ini padat penduduk dibandingkan RT lain di 

RW III ini. Kondisi masyarakat yang terjamin kehidupannya dari berbagai aspek sosial 

                                                             
1 Hasil wawancara dengan ketua RT 03 RW III kec. Tegalreja, Kec. Cilacap selatan periode 2010-2013 dan 
berdasarkan data laporan pertanggung jawaban ketua RT 03 periode 2007-2010. 
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inilah yang menjadi faktor pendukung kenyamanan dari perempuan single parent untuk 

berada atau tinggal di wilayah ini. Masyarakat di sini menata kehidupan mereka dengan 

saling bergotong-royong, serta saling menghargai satu dengan lainnya.  Musyawarah pun 

merupakan suatu sistem pengambilan keputusan yang selalu dijunjung tinggi oleh 

masyarakat setempat.  

3.2 Kasus loneliness pada perempuan single parent 

Loneliness merupakan perasaan yang kerap kali muncul dan dirasakan oleh setiap 

single parent dengan berbagai macam latar belakang problematika hidup yang dihadapi. 

Dalam bab ini penulis ingin membahas kasus loneliness yang dialami oleh beberapa 

single parent yang menjadi responden dalam penelitian ini, serta menggali lebih dalam 

bagaimana para responden menangani loneliness yang mereka rasakan dengan 

memanfaatkan SQ.  

3.2.1 Perempuan Single parent yang bercerai2 

3.2.1.1 Latar belakang kehidupan 

Ibu Sari (nama yang disamarkan) perempuan Jawa berusia 56 tahun adalah anak ke 8 

dari 12 bersaudara. Saat berusia 16 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan laki-laki 

pilihan orang tuanya. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 orang anak, terdiri dari dua 

laki-laki dan dua perempuan. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga menjadi sebuah 

kebanggaan tersendiri baginya karena mampu menjalankan tugas sebagai ibu dan istri 

yang baik bagi suaminya. Ironisnya, keutuhan rumah tangganya tidak bertahan lama. Dua 

puluh lima tahun perjalanan rumah tangganya berakhir pada perceraian. Luka batin 

kemudian dirasakannya, karena selain diceraikan, ibu Sari dan keempat anaknya 

ditinggalkan oleh mantan suaminya.  

                                                             
2 Hasil wawancara dengan ibu E, pada hari kamis, 11 Oktober 2012, pukul 16.15-18.35. 
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Selama menikah keluarga ibu Sari mengandalkan penghasilan dari suaminya yang 

berprofesi sebagai karyawan pabrik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap 

bulan. Setelah bercerai, Ibu Sari yang tidak memiliki perkerjaan dituntut untuk menafkahi 

keempat anaknya. Di Kroya,3 tempat tinggalnya bersama keempat anaknya, ternyata ibu 

Sari sulit memperoleh pekerjaan. Ibu Sari kemudian berinisiatif meminta bantuan dari 

saudaranya. Saudaranya mengusulkan agar ibu Sari dan keempat anaknya pindah ke 

Cilacap kota, dan ia pun menyetujuinya.  

Namun masalah yang dihadapi tidak berhenti saat mereka berpindah tempat. 

Setibanya di Cilacap, ibu Sari terperangkap dalam kebingungannya mengenai apa yang 

harus ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Sari kemudian 

memutuskan untuk mencari pinjaman dari sanak saudaranya sebagai modal untuk 

membuka usaha di Cilacap. Ibu Sari pun mendapatkan modal tersebut dan 

menggunakannya untuk usaha dagangnya. Sebagai seorang pedagang, penghasilan yang 

diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian ia mencari pekerjaan 

sampingan yang dapat menutupi kebutuhan keluarganya, tetapi tidak mengganggu 

aktivitasnya sebagai pedagang pasar serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah 

tangga. 

Ibu Sari pun memilih jadi tukang pijat sebagai kerja sampingannya. Selain berbekal 

pengetahuan yang ia peroleh dari sang ibu, ia banyak belajar dari buku-buku yang banyak 

dijual di pasar. Meskipun hanya lulusan SD, ibu sari mampu membaca dan memahami 

buku-buku tentang cara-cara memijat yang baik karena sudah memiliki bekal 

pengetahuan sebelumnya. Ketika tidak bekerja di pasar, ibu Sari menerima panggilan 

pijat ke rumah-rumah pelanggannya, selain itu ia membuka praktek di rumah. Tidak 

                                                             
3 Kroya adalah salah satu daerah di Kab. Cilacap. 
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jarang perjalanan jauh harus ditempuhnya untuk sampai di rumah pelanggannya demi 

profesionalitas. Pekerjaan sampingan ini ia lakukan dengan sepenuh hati dan penuh 

sukacita. Menurutnya ketika dapat membantu orang lain agar menjadi sehat menjadi suatu 

kebanggaan tersendiri baginya. Menjadi Tukang pijat juga merupakan cita-citanya. 

3.2.1.2     Hubungan antara diri sendiri, lingkungan dan Tuhan 

3.2.1.2.1 Hubungan antara individu dengan dirinya sendiri 

Ibu sari mampu memahami dirinya sendiri, ia tahu apa yang inginkan dan apa yang 

dibutuhkannya. Ia pun seorang yang sangat menghargai dirinya. Dalam kesendiriannya ia 

mampu untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia selalu 

melakukan segala hal agar tidak merepotkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. 

Itu terlihat dari usahanya menjadi seorang pedagang pasar sekaligus tukang pijat, yang 

juga merupakan cita-citanya  

3.2.1.3 Hubungan antara individu dengan orang lain  

Ibu Sari seorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, itu dibuktikan dengan 

kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan masyarakat tempat tinggalnya bahkan 

dengan rekan-rekan kerjanya. Sebab bagaimanapun juga penyesuaian diri dengan 

masyarakat dilingkungan sekitar merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun 

relasi dengan orang lain. Namun pada kenyataannya tidak semua orang memberi respon 

yang baik, dan ibu sari menyadari hal itu. Dengan kenyataan demikian, ia berusaha untuk 

bersikap terbuka dan berpikir positif terhadap dinamika sosial di lingkungan tempatnya 

bersosialisasi. Bukti nyata yang ditunjukkannya ketika bersosialisasi adalah dengan 

mengikuti kegiatan seperti darmawanita, arisan dasawisma, atau pun kegiatan ibu-ibu 

yang lainnya.  
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3.2.1.4 Hubungan Individu dengan Tuhan 

Terdapat dualisme kepercayaan dalam relasi ibu sari dengan yang Transenden. Hal ini 

di lihat dari aktivitas keagamaan yang dilakukannya. Dalam kesehariannya ibu sari 

melakukan kewajibannya sebagai seorang pemeluk agama Islam, dengan melakukan 

sholat istiqoroh yang bertujuan untuk memohon petunjuk saat menghadapi masalah. 

Selain itu ia juga melakukan sholat tahajud yang dilakukannya tengah malam guna 

memperoleh pengampunan agar selalu diberi ketenangan hati. Disamping itu, dengan 

latar belakang kejawaannya, ibu Sari masih menjalankan ritual kejawen. Ritual kejawen 

merupakan proses pemujaan yang dilakukan setiap malam jumat atau selasa kliwon 

sesuai penanggalan jawa, untuk memuja roh para leluhur. Perwujudan dari pemujaan 

yang dilakukannya berupa sesajen. Pemujaan ini juga dipahami sebagai bentuk pemujaan 

terhadap roh orang tuanya.  

Selain itu ia juga melakukan kontemplasi. Menurutnya kontemplasi dapat menjadi 

sarana untuk berbagi keluh kesah dengan roh orang tuanya. Dengan cara itu, beban yang 

ia rasakan akan berkurang, kerena ada kedekatan batin dengan orang tuanya, khususnya 

sang ibu. Hal terpenting yang selalu diingatnya adalah relasi dengan Yang Maha Kuasa 

merupakan hubungan paling privasi yang kekusukkannya harus terjaga dengan baik. 

Komunikasi yang rutin dilakukan dengan-Nya pun dapat membawa kedamaian dalam 

hati, serta mampu untuk terus bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam 

kehidupannya. 

3.2.2 Masa krisis 

Bercerai merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Hal ini yang 

dirasakan oleh ibu Sari, pernikahan 25 tahun berakhir dengan perceraian membawa duka 

tersendiri baginya dan keluarga. Perceraian sendiri membawa rasa kehilangan terdalam 
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dalam diri ibu Sari. Kebiasaan hidup dengan pasangan, baik dalam mengurus anak 

maupun tempat berbagi suka-duka membuat ia merasakan kekosongan di hati setelah 

perceraian terjadi. Kesepian kerap kali muncul ketika ibu Sari menghadapi suatu 

permasalahan. Baginya anak-anak bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan tempat 

peraduan duka yang dirasakan oleh bu Sari. Menurutnya yang harus menyelesaikan 

masalah adalah dirinya sendiri, bukan anak-anaknya.  

Perjalanan 15 tahun sebagai single parent pun menuai banyak suka duka. Saat 3 tahun 

perceraiannya, ibu Sari harus diperhadapkan dengan permasalahan yang besar. 

Permasalahan ini tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi melibatkan keluarga 

besarnya dan juga orang lain. Suatu kenyataan hamil di luar ikatan pernikahan 

membuatnya depresi. Tidak hanya bagi ibu Sari sendiri, tetapi juga keluarga besarnya. 

Belum ada penerimaan utuh dari lingkungan sekitar soal status jandanya, kini ia harus 

berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar di tengah-tengah kehamilannya. 

Meski seorang yang memiliki percaya diri tinggi dan ramah dengan para tetangga, tidak 

cukup untuk mengatasi permasalahan penolakan yang diterimanya dari masyarakat. 

Keadaan ini semakin berat karena tidak ada pertanggung jawaban dari laki-laki yang 

menghamili ibu Sari.  

Penderitaan ini menjadikannya selalu menyalahkan diri sendiri. Ibu sari juga merasa 

sangat kesepian. Akibat kehamilannya, tidak sedikit masyarakat yang menjauhinya 

bahkan mecibirnya. Ia juga merasa kesepian karena tidak ada seorang pun yang ia 

percaya untuk dapat berbagi duka yang dirasakannya itu. Butuh proses yang cukup lama 

untuk ibu Sari kembali menjadi ibu Sari yang sebelumnya atau bahkan lebih dari 

sebelumnya  
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3.2.3 Masa Transisi 

Salah satu pertanyaan untuk mengidentifikasikasi masa transisi menuju pemulihan 

adalah dengan mengajukan pertanyaan, ”apakah yang ibu lakukan untuk mengatasi 

kesepian yang ibu hadapi?” ini adalah pertanyaan penting guna mengidentifikasikan 

apakah masih ada faktor penghalang bagi ibu sari untuk mengatasi kesepian yang 

dirasakan olehnya. Proses yang dilalui ibu Sari sampai pada tahap ini bukanlah suatu hal 

yang mudah. Banyak hal yang ia lakukan hanya demi mengatasi rasa kesepian yang 

kerap kali menghantui kehidupannya. Hal paling utama yang dilakukan ibu Sari adalah 

penyadaran diri. Maksudnya adalah ibu Sari sadar dan mengakui bahwa ada masalah 

yang terjadi dalam dirinya. yang harus ia selesaikan dengan baik dan bukan lari 

menghindari masalah tersebut. Jika ia lari dari masalah yang ia hadapi akan semakin 

membuat ia terbeban. Selain itu ada beberapa cara lain yang dilakukan yaitu dengan 

melakukan ritual setiap malam jumat kliwon untuk menjalin komunikasi dengan roh 

orang tuanya, terkhusus sang ibu. Untuk apa yang dilakukannya itu, ia berharap dapat 

berbagi keluh kesah kepada sang ibu. Sejak kecil sampai berkeluarga, ia sangat dekat 

dengan sang ibu.  

Sebagai seorang muslim ia melakukan sholat tahajud dan sholat istiqoroh agar 

senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Puasa juga dilakukan 

setiap senin dan kamis sebagai bentuk latihan untuk mengontrol emosinya. Selain itu, 

sikap berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan, membuat hatinya menjadi 

lebih tenang dan senang. Kesibukkan lainnya adalah dengan bekerja baik sebagai 

pedagang pasar ataupun jadi tukang pijat. Kepercayaan diri yang tinggi membuat ia 

selalu belajar untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. 
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Disamping itu sikap memaafkan adalah kunci utama yang dipegang olehnya 

untuk mendamaikan ia dengan pribadinya sendiri dan orang lain baik di masa lalu 

maupun saat ini. Sehingga ia mempu membangun relasi yang baik dengan orang lain. 

3.2.4 Masa Pemulihan 

Satu tahun belakangan ini ibu Sari belajar untuk terus mensyukuri setiap hal 

yang terjadi dalam kehidupannya. Baik hal yang mengecewakan ataupun yang 

menggembirakan akan selalu disyukuri dengan penuh ketulusan. Membangun pola 

pikir yang positif membuat ibu Sari lebih tahu apa yang harus dilakukannya, baik 

yang dia butuhkan maupun yang menjadi keinginannya. Prinsip hidup yang selalu 

menjadi komitmennya adalah dalam kehidupan ini ada dua pilihan, jika memilih yang 

benar berlakulah demikian meski sesulit apapun hidup yang dijalani. Jika memilih 

tidak benar, maka segala sesuatu yang dilakukan hanya akan dirasakan sebagai beban 

yang berujung pada masalah.  

Menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar pun selalu 

dilakukannya dengan penuh kesabaran meski sesekali amarahnya harus terpancing 

oleh ulah para tetangga yang suka meremehkannya. Ibu sari juga selalu belajar untuk 

menjadi sosok ibu juga ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dukungan dari keluarga 

besar menjadi motivasi terpenting untuk menjalani kehidupan ibu Sari. Meski 

motivasinya sempat hilang akibat perceraian yang dialami, tetapi ia tetap fokus 

dengan tujuan hidup, maka motivasi itu akan kembali ada demi meraih apa yang 

menjadi tujuan hidup itu. Pengalaman hidup yang diperolehnya di masa lalu 

menjadikannya sosok yang tegar dan bertanggung jawab dengan semua hal yang 

dilakukan. 
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3.3 Kasus Loneliness pada Unmarried mother4 

3.3.1 latar belakang kehidupan 

Ibu Tuti (nama yang disamarkan) adalah seorang perempuan single parent paru baya. 

Perjalanan kehidupan sampai 68 tahun penuh dengan lika-liku permasalahan yang harus 

dijalani. Lahir dari keluarga yang kurang mampu menjadikannya seorang perempuan 

yang mandiri sejak kecil. Kehidupan yang sulit selalu dihadapinya sejak ia menjadi single 

parent namun tidak menikah. Penolakkan dari pihak keluarga sempat dirasakannya. Hal 

itu membuat ia sangat terpukul dan menyesali segala yang terjadi dalam hidupnya. 

3.3.2 Aspek hubungan antara diri sendiri, lingkungan dan Tuhan 

3.3.2.1 Hubungan antara individu dengan dirinya sendiri 

Ibu Tuti seorang yang mampu mengendalikan perasaan meski sering mendapat cacian 

serta hujatan karena status single parent yang disandangnya – yang dalam hal ini ia 

mengalami dua kali kegagalan menjalin hubungan dengan laki-laki dan berujung pada 

kehamilan di luar ikatan pernikahan. Tidak satu pun dari kedua ayah biologis dari 

anaknya mau mempertangungjawabkan perbuatan mereka, sehingga ia harus 

menanggung beban itu sendiri – Pengalaman ini menjadikannya sebagai seorang yang 

pendiam dan lebih tertutup. Ia seringkali menyalahkan diri sendiri dan larut dalam 

kepedihannya. Rasa rendah diri cenderung membuat ia membatasi diri dengan pergaulan 

sekitar dan lebih menghabiskan waktu dengan keluarganya. Hal terpenting yang ia 

lakukan adalah memprioritaskan kebahagiaan anak-anak serta berusaha menjadi 

kebanggaan keluarganya.  

 

 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan ibu R, selasa 9 Oktober 2012, pukul 08.00-09.45. 
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3.3.2.2 Hubungan Antara Individu dengan Orang lain 

Pengalaman yang dialami ibu Tuti menyangkut status single parent membuat 

hubungannya dengan tetangga maupun teman-teman kerja tidak berjalan baik. Banyak 

dari mereka yang ingin mencampuri urusan pribadi ibu Tuti. Hal ini membuat ibu Tuti 

meminta dipindahkan sampai beberapa kali. Namun keadaan tersebut tidak bertahan 

lama dan ia memutuskan untuk  pensiun dini dan kembali ke Cilacap. Kepulangannya 

tidak lantas membawa perubahan dalam kehidupannya. Status sebagai single parent, 

menyebabkan ia menjadi buah bibir di masyarakat, sehingga ia membatasi pergaulannya 

dengan masyarakat sekitar. Cara satu-satunya yang dapat ia lakukan untuk bersosialisasi 

kembali dengan masyarakat sekitar adalah mengikuti pengajian dengan ibu-ibu di sekitar 

lingkungan tempat tinggalnya. 

3.3.2.3 Hubungan Antara Individu dengan Tuhan 

Ibu Tuti seorang muslimah yang taat beribadah dan selalu melakukan sholat 5 

waktu. Karena ia yakin hanya Tuhan yang sanggup membantu meringankan beban hidup 

yang ia rasakan. Ia juga selalu melakukan sholat tahajud agar senantiasa diberikan 

penguatan dari Tuhan. Melalui doa segala bentuk kecemasan juga kekecewaan yang ia 

rasakan dapat teratasi, dengan begitu ia belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. 

3.3.3 Masa krisis 

Perjalanan kehidupan menjadi seorang single parent yang tidak menikah 

adalah pengalaman terburuk yang dialami oleh ibu Tuti. Ia harus mengalami kejadian 

pahit 40 tahun silam. Saat menjadi seorang karyawati pabrik di Tangerang ia berkenalan 

dengan seorang laki-laki, yang menurutnya adalah laki-laki idamannya. Baik hati, sopan, 

dan cocok menjadi imam juga kepala keluarga yang ideal. Hubungan yang sudah berjalan 

hampir setahun itu dirasakan lebih intim dari hanya sekedar berpacaran di kalangan anak 

muda. Dijanjikan akan dijadikan istri, ibu Tuti setuju untuk melakukan hubungan intim 
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dengan laki-laki itu. Hal yang tidak diduga-duga terjadi selang beberapa waktu setelah 

mereka melakukan hubungan intim, laki-laki tersebut pergi dan menikah dengan 

perempuan lain. Saat menjalin hubungan dengan ibu Tuti, laki-laki itu tidak mengaku 

bahwa dia telah memiliki tunangan. Kabar tersebut dipastikannya melalui teman-teman 

sekerja yang lain. Teman-temannya pun mengiyakan bahwa kekasihnya sudah mengurus 

surat pengunduran diri dengan alasan akan menikah.  

Di pabrik tempat ibu Tuti bekerja ada aturan bahwa yang bekerja tidak boleh 

yang berkeluarga, karena tidak ada tunjangan keluarga yang diberikan. Selain itu asuransi 

kesehatan hanya berlaku untuk pekerjanya saja, sehingga yang bekerja di pabrik tersebut 

semuanya masih berstatus lajang. Dua bulan berlalu ibu Tuti sadar bahwa dia sudah 

terlambat menstruasi, ia pun berinisiatif untuk memeriksanya menggunakan testpack dan 

hasilnya positif. Ia depresi berat karena menurutnya tidak ada tanda-tanda signifikan 

kalau dia sedang hamil. Untuk memastikan lebih lanjut ia memeriksakan dirinya pada 

bidan di dekat kontrakan. Hasil pemeriksaaan menunjukkan bahwa ibu Tuti hamil dan 

hampir memasuki bulan ke tiga. Ibu Tuti hanya mampu terdiam dan rasa bersalah pun 

muncul dibenaknya. Karena apa yang ia lakukan tidak hanya merugikan dirinya pribadi 

tetapi juga merugikan keluarganya. Ibu Tuti mampu menutupi kandungannya sampai 

masuk bulan kelima, namun karena kandungannya semakin besar, ia memutuskan untuk 

melapor pada pimpinan.  

Di satu sisi ibu Tuti tidak mampu lagi menutupinya dari teman-teman sekerjanya, 

bahkan ada yang mulai curiga dan mulai mencibirnya. Kebijakan dari pimpinan 

perusahan adalah dia boleh tetap bekerja sampai pada masa persalinan dia harus 

mengundurkan diri. Akhirnya ibu Tuti menerima tawaran tersebut. Kabar kehamilannya 

pun mulai tersebar dalam kalangan pabrik. Pro dan kontra terjadi, ada yang merasa tidak 

adil karena pihak perusahan terlalu baik dengan ibu Tuti padahal telah melanggar aturan. 
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Sedangkan ada yang menganggap ibu Tuti pantas mendapatkan dispensasi karena 

kinerjanya dalam pabrik, terlepas dari kesalahan yang sudah ia lakukan. Karena tekanan 

yang terus-menerus ia rasakan, ibu Tuti memutuskan untuk mengundurkan diri dari 

pabrik tempatnya bekerja. Dari pesangon yang didapatnya, ia mampu membiayai ongkos 

persalinannya dan tiket pulang ke Cilacap. 

Sesampainya di Cilacap berbagai pertanyaan mulai terlontar dari mulut 

orangtuanya. Anak siapa yang dibawa pulang oleh putri mereka. Dengan sedih Ibu Tuti 

menceritakan kisah yang dialaminya tidak hanya pada kedua orang tua saja melainkan 

juga kepada keluarga besarnya yang saat itu datang untuk menyambut kedatangan ibu 

Tuti. Mendengar apa yang telah dialami oleh bu Tuti, orang tuanya tidak langsung 

menerima kehadirannya. Justru sebaliknya sang ayah mengusir ibu Tuti dan tidak mau 

lagi menganggap dia sebagai anak. Menurut ayahnya, apa yang dilakukan putrinya ini 

sangat memalukan dan merusak nama baik keluarga mereka. Agar tidak memperkeruh 

suasana, ibu Tuti pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan mengontrak sebuah rumah 

kecil.  Setelah tiga bulan tidak berkomunikasi dengan orang tuanya, ibu Tuti mencoba 

untuk kembali mengunjungi orang tuanya, ternyata orang tuanya menyuruhnya untuk 

kembali ke rumah, meski ibu Tuti sempat kesal karena dia hanya mau diterima tetapi 

dengan syarat kembali bekerja dan membiayai adik-adiknya. Ibu Tuti menyetujui 

permintaan orang tuanya dan kembali ke rumah serta berusaha mencari pekerjaan lagi. 

Sedangkan anaknya akan dirawat oleh orang tuanya. 

Dua bulan berselang setelah itu, ia pun mendapatkan pekerjaan di sebuah 

pabrik di Tangerang. Ia pun memulai kehidupan barunya dengan pekerjaan baru yang ia 

peroleh. Ia merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang, karena dapat membanggakan 

orang tuanya lagi setelah kesalahan yang ia lakukan. Tiga tahun bekerja di pabrik itu 

akhirnya ia jatuh hati pada seorang satpam yang bekerja di pabrik tersebut. Satpam itu 
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juga mencintai ibu Tuti. Tidak lama menjalin hubungan, mereka sepakat untuk menikah. 

Dalam proses pacaran, satpam tersebut mengetahui kalau ibu Tuti telah memiliki seorang 

putra, tetapi ia bersedia untuk menjadi ayah dan suami untuk ibu Tuti. Kabar gembira itu 

pun ia sampaikan pada keluarganya di Cilacap.  

Ia dan juga calon suaminya melapor ke pihak pabrik untuk memberikan izin 

menikah. Mereka pun mendapatkan izin itu. Dengan segala persiapan yang dilakukan, ibu 

Tuti dan calon suami tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pekerja 

pabrik. 1 Bulan menjelang pernikahan mereka, ibu Tuti meminta izin untuk cuti seminggu 

guna mempersiapkan segala kebutuhan dan syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. 

Calon suami yang berasal dari sumedang pun meminta ibu Tuti harus mengurus surat 

keterangan sementara sebagai warga sumedang, agar mempermudah pengurusan 

pernikahan. Setelah semua persyaratan selesai, ibu Tuti kembali pada rutinitasnya lagi.  

Dua hari sebelum akad nikah berlangsung, keluarga besar ibu Tuti dari Cilacap  

tiba di Sumedang. Untung tak didapat rugi pun menimpa, hal yang tak diduga pun terjadi. 

3 jam sebelum ijab qobul dilaksanakan, sang calon suami jatuh di kamar mandi dan 

kepala terbentur lantai kamar mandi. Semua panik karena sudah lima menit calon 

mempelai pria tidak sadarkan diri. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dari hasil 

pemeriksaan ditemukan  pendarahan pada otak, sehingga tidak sadarkan diri. Dua jam 

berlalu setelah peristiwa itu sang calon mempelai tidak kunjung sadar. Ibu Tuti sudah 

putus asa dan yakin bahwa pernikahannya batal.  Ia hanya bisa menangis meratapi 

kenyataan yang terjadi. Guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif, sang calon 

suami dirujuk ke rumah sakit di Bandung. Keluarga ibu Tuti hanya bisa pasrah dengan 

semua yang terjadi dan memutuskan untuk kembali ke Cilacap. Ibu Tuti pun tidak bisa 

menjaga calon suaminya terlalu lama karena tuntutan pekerjaan. Ia pun kembali ke 

Tangerang.  
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Dua minggu setelah kejadian, ibu mendapat kabar kalau calon suaminya kritis. 

Saat itu hari sabtu, maka produksi pabrik hanya berlangsung setengah hari, sehingga sore 

harinya ibu Tuti dapat langsung berangkat ke Bandung. Tidak lama setelah tiba di 

Bandung, ibu Tuti menerima kabar  bahwa calon suaminya telah meninggal satu jam 

sebelum ia tiba di rumah sakit. Ibu Tuti pingsan dan akhirnya dibawa masuk ke ruang 

ICU untuk diberikan pertolongan pertama. Saat sadar, Ibu Tuti merasa mual akibat bau 

obat di dalam ruangan itu dan bau alkohol. Calon mertua yang mendampinginya saat itu 

hanya bersikap santai saja dan tahu itu mungkin pengaruh pingsan. Tetapi peristiwa mual-

mual berlanjut menjadi semakin parah sampai ibu Tuti terkapar di tengah-tengah 

pemakaman calon suami. Padahal sore harinya ia harus kembali ke Tangerang karena hari 

senin sudah harus bekerja lagi. 

Setelah pemakaman, calon mertua memutuskan untuk membawanya ke 

puskesmas dan saat diperiksa ternyata ibu Tuti positif hamil. Calon mertua senang tetapi 

juga sedih karena tidak ada yang akan bertanggung jawab pada ibu Tuti. Dengan besar 

hati sang calon mertua bersedia untuk merawat cucunya kelak dan bersedia untuk 

menjelaskan kepada keluarga besar ibu Tuti tentang kejadian ini. Respon dari keluarga 

ibu Tuti sangat berbeda dengan kehamilannya yang pertama. Pada kehamilan kali ini 

keluarga mendukungnya dan memberikan motivasi untuk bertahan melalui semuanya 

dengan baik. Tetapi tidak dengan rekan-rekan kerjanya cacian dan makian harus 

diterimanya. Meski kebijakan telah dibuat oleh pihak pabrik berupa dispensasi kepada ibu 

Tuti untuk tetap bekerja meski harus pindah bagian beberapa kali. Biaya persalinan dan 

tunjangan anak  juga ditanggung oleh pihak pabrik. Alasan ini juga yang membuatnya 

tetap bertahan pada pekerjaannya, meski berbagai tekanan didapatnya.  

Setelah melahirkan, putrinya dirawat oleh sang nenek di Sumedang. Meski 

tidak menikah namun Ibu Tuti sudah dianggap sebagai menantu oleh keluarga besar calon 
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suaminya tersebut. Saat kedua anaknya lulus SMK, ibu Tuti memutuskan untuk pensiun 

dini. Bermodal gaji hasil kerja dan bantuan modal dari calon mertua, ibu Tuti kemudian 

membangun sebuah kos-kosan di Cilacap. 

Setelah pensiun, selain usaha kos-kosan, ibu Tuti juga membuat jajanan pasar 

dan menjualnya di sekolah-sekolah. Kehidupan setelah pensiun pun tidak mudah. 

Penerimaan masyarakat sangat sulit didapat karena statusnya sebagai single parent yang 

tidak menikah sampai dua kali. Ia dianggap perempuan pembawa aib. Sehingga ibu Tuti 

cenderung menutup diri dari pergaulan sosialnya. Ia hanya mampu bersosialisasi secara 

baik dengan keluarganya saja. Karena usia yang semakin tua, ia hanya mengurus sang 

kakak yang sedang sakit stroke. Ia sering merasa sendiri dan kesepian meski keluarganya 

kerap kali mendukungnya dalam berbagai hal, ia merasa terasingkan dari dunia 

masyarakat disekitarnya. Ia ingin menjalin hubungan baik dengan tetangganya, tetapi ia 

merasa bahwa dirinya memang pantas diperlakukan seperti itu karena ia merasa sebagai 

seorang yang hina dan berdosa.  

Apa yang terjadi dalam hidupnya bisa saja tidak terjadi kalau saja dia mampu 

menjaga diri dan bergaul dengan baik. Ia sering merasa bahwa tidak ada seorang pun 

yang mampu memahami dirinya. Meski ibu Tuti selalu melakukan banyak hal sendiri, ia 

menyadari bahwa dirinya menunggu orang lain menghubungi atau menawarkan diri untuk 

membantunya. Kesepian juga dirasakan meski berada di tengah kerumunan orang. Ibu 

Tuti adalah seorang yang dalam istilah orang jawa disebut ’nrimo’. Intinya hari ini dia 

mampu melewatinya dengan baik, maka besok akan baik juga. 

3.3.4 Masa Transisi 

Pertanyaan yang sama dilontarkan pada ibu Tuti, adalah ”apakah yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kesepian yang ibu hadapi?”. Pertanyaan ini peneliti lontarkan 

untuk melihat apakah ibu Tuti sudah mampu menerima apa yang terjadi dalam 
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kehidupannya serta termotivasi untuk masa depan yang lebih baik, atau hanya meratapi 

nasib dan menyalahkan diri sendiri untuk semua kesalahan yang telah terjadi dalam 

kehidupannya.  

Perasaan ’menerima’ yang dipilih ibu Tuti pada saat terjadinya peristiwa 

tersebut tidak langsung memberikan rasa percaya diri pada ibu Tuti untuk membuka diri. 

Perasaan trauma yang dialaminya cenderung membuatnya takut untuk melangkah lebih 

pasti. Ibu Tuti percaya dan yakin bahwa semua yang terjadi adalah rencana Allah, jadi 

apapun itu, Allah akan memberikan yang lebih baik. Ia mungkin mendapatkan penolakan 

dari orang lain sehingga sempat berpikir untuk berdoa saja ia tidak pantas, karena dirinya 

adalah makhluk berdosa.  

Tetapi ia sadar bahwa Allah maha pengampun dan maha Pengasih, sehingga meski 

dia ditolak manusia, ia percaya Allah tidak akan pernah menolak umat yang mau berserah 

kepadanya. Ia sholat lima waktu juga sholat tahajud demi mendapatkan kekuatan dari 

Allah dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Ia juga berpuasa dan berzikir agar apa 

yang dia lakukan pada masa lalu tidak menjadi batu sandungan untuk kelangsungan hidup 

orang-orang yang ia sayangi khususnya anak-anaknya. Ia belajar untuk bersabar dan 

memaafkan orang-orang yang telah mencaci dan mencibirnya. Selain itu ia belajar 

memaafkan diri sendiri untuk semua hal buruk yang pernah ia lakukan sehingga 

menjadikannya seperti sekarang. Ia belajar memaafkan ayah dari anak pertamanya yang 

pergi meninggalkannya dan tidak bertanggung jawab padanya. 

3.3.5 Masa Pemulihan 

Ibu Tuti sadar benar bahwa dirinya menerima penolakkan dari masyarakat 

sekitar, oleh karena itu ia berusaha untuk mencari cara agar dirinya dapat diterima oleh 

masyarakat. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mengikuti pengajian yang 

diselenggarakan baik di RT ataupun RW. Ia juga selalu mengikuti pengajian baik di 
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Kelurahan ataupun Kecamatan. Tidak hanya pengajian tetapi juga arisan dasawisma juga 

PKK diikuti oleh ibu Tuti. Terserah hasil akhirnya akan seperti apa, tetapi ibu Tuti 

berusaha untuk tetap ramah dan bersabar berada ditengah-tengah orang-orang yang sering 

mencibirnya. Kunci utama yang dipegangnya adalah semua hal bila dilakukan dengan 

niat yang tulus akan berbuah manis, meski prosesnya menyulitkan. Selain itu ibu Tuti 

juga kerap kali membaca buku-buku yang memotivasinya dan juga mendengarkan lagu-

lagu rohani yang liriknya dapat ia maknai sehingga menjadi hal positif yang dapat ia 

terapkan dalam kesehariannya.  

Ia bersyukur bahwa apa yang dialaminya dapat menjadi pelajaran terbaik bagi 

kedua anaknya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bijaksana. Ia dapat 

melihat anak-anaknya bahagia, memiliki keluarga yang harmonis dan mereka juga 

memiliki pekerjaan yang baik. Saat ini ia hanya menghabiskan masa tuanya dengan 

berkumpul bersama anak cucunya dan merawat kakaknya yang sedang sakit stroke.  

Secara fisik, ibu Tuti masih terlihat segar dan kuat bahkan orang yang tidak mengenalnya 

tidak akan percaya dia telah berumur 68 tahun, dan seseorang yang mengalami 

pergumulan hidup yang sulit. 


