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BAB IV 

Penanganan loneliness pada perempuan single parent dengan memanfaatkan SQ 

Pada bagian ini penulis akan menganalisis permasalahan loneliness dari konteks 

kasus beserta teori-teori yang terdapat pada bab II. Selanjutnya akan dibuat rekonstruksi 

atau langkah-langkah penanganan loneliness pada perempuan single parent dengan 

memanfaatkan SQ yang  dapat memfasilitasi dialog antara pikiran, emosi, jiwa dan tubuh. 

4.1 Analisis Loneliness menurut konteks kasus 

Kasus single parent yang terjadi dalam penulisan ini menunjukkan dua masalah 

pokok yang berbeda, sesuai dengan informasi yang didapatkan dari nara sumber.  

4.1.1 Kasus I 

Loneliness yang diakibatkan karena perceraian yang terjadi antara suami isteri. 

Nara sumber mengungkapkan bahwa, ketika perceraian terjadi maka terdapat perbedaan 

situasi dalam keluarga. Perekonomian keluarga kini harus ditanggung sendiri, dan secara 

psikologis nara sumber merasa tidak lagi memiliki teman untuk berbagi cerita,  juga 

mengatasi masalah dalam keluarga serta harus menerima hidup sebagai seorang single 

parent.1   

Permasalahan kompleks yang harus dihadapi selanjutnya adalah ketika berusaha 

mencari pendamping baru, yang terjadi adalah sebaliknya, nara sumber harus menerima 

kenyataan ditinggal oleh calon pendamping hidup. Keadaan semakin buruk dengan 

kenyataan bahwa ia sedang hamil. Keadaan ini akhirnya menjadi “buah bibir”2  

masyarakat sekitar. Keadaan-keadaan tersebut  membuat nara sumber merasa terasingkan 
                                                             
1 Hasil wawancara dengan ibu E, pada hari kamis, 11 Oktober 2012, pukul 16.15-18.35. 

2 Buah bibir adalah selalu menjadi bahan sebutan (pembicaraan) orang, KBBI 



56 
 

dari lingkungan sekitar.  Apa yang dirasakan oleh nara sumber ini dapat  dikategorikan 

sebagai loneliness situasional.3 Sebab individu merasa kesepian bahkan terasing dari 

lingkungan sekitar akibat kenyataan yang ditanggungnya karena pengalaman berkeluarga.  

Hal menarik dari single parent ini terdapat pada motivasinya untuk tetap 

melanjutkan hidup. Anak-anak menjadi motivasi ibu Sari untuk melanjutkan masa depan. 

Anak-anak memberi Ibu Sari visi hidup dan kekuatan untuk mewujudkan visi tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa kesadaran akan kehadiran anak-anak dalam hidupnya dan 

tanggung jawab terhadap anak-anaklah yang menyadarkan ibu Sari tentang siapa dirinya 

yang sekarang. Ibu Sari mulai membuka diri dan berani mengoreksi diri pribadi, melihat 

kelemahan-kelemahan dalam dirinya, menerima pengalaman pahit sebagai bagian dari 

diri-bukan sebagai sebuah teror yang harus dihindari. Sebagai seorang yang memiliki 

percaya diri yang tinggi, ibu Sari yakin bahwa keterbukaan terhadap setiap permasalahan 

yang dihadapi, pasti mendapatkan dukungan positif dari keluarga.  

Keterbukaan diri adalah langkah awal usaha memaknai situasi yang telah dan 

sedang dihadapi. Kemampuan memaknai situasi baik sedih maupun bahagia merupakan 

cara mengembangkan SQ agar menjadi kekuatan, sehingga memampukannya untuk tetap 

bertahan hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Danah Zohar, seseorang dalam kondisi 

seperti ibu Sari mampu memanfaatkan SQnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi, 

dengan melakukan tahap jalan kepemimpinan, jalan pengasuhan, maupun jalan perubahan 

pribadi.4 

Bentuk penyadaran diri yang dilakukan oleh ibu Sari merupakan kunci utama 

pemanfaatan SQ yang sudah dilakukannya. Melalui penyadaran diri inilah seseorang 

                                                             
3 J.E.Young dalam Samuel M. Natale, Loneliness and Spiritual Growht, ..., 15. 

4 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence,..., 229-261. 



57 
 

dapat mengaktualisasikan diri seutuhnya, serta menemukan makna dan tujuan hidup. 

Proses ini juga dapat memfasilitasi interkoneksi dengan diri sendiri dan orang lain, 

membangun keteraturan dan keseimbangan dalam hubungan, serta menghindarkan 

kehidupan yang kacau balau. Meskipun terdapat loneliness yang cukup lama diderita, 

situasi itu dapat dikelola secara spiritual. Di samping itu, hal tersebut dapat memotivasi 

diri untuk menemukan visi hidup yang lebih baik. 

Kegiatan ritual yang seringkali dilakukan juga merupakan perwujudan 

pemanfaatan SQ yang dilakukan oleh ibu Sari seperti yang dikemukakan oleh Tony 

Buzan dalam ten graces5. Kekuatan dari ritual itu sendiri adalah agar ia mampu 

meningkatkan stabilitas emosional, mengurangi stress, menjadi lebih tekun, lebih yakin, 

lebih kuat dan lebih percaya diri.  

Di samping sebagai sarana untuk pemujaan yang biasa dilakukannnya, ritual  

tersebut dapat dipahami sebagai proses interkoneksi, karena ibu Sari tidak hanya 

terkoneksi dengan masa lalu, tetapi juga masa kini dan memiliki harapan untuk masa 

depan yang lebih baik dengan belajar untuk keluar dari keadaan lama dan berinteraksi 

dengan masyarakat.  

Interkoneksi ini mengakibatkan lahirnya kekayaan makna yang akhirnya menjadi 

suatu kesatuan yang muncul sebagai kekuatan utama dalam membangun SQ pada diri ibu 

Sari  yang didapatkannya dari diri sendiri, dari masa lalunya, ritual, yang dilakukannya 

serta interaksi dengan masyarakat sekitar sebagai proses memaknai diri secara dinamis. 

Proses pemaknaan diri secara dinamis ini akhirnya membuat ibu Sari mampu 

mentransendensi diri seperti yang diungkapkan Berman.6 Mentransendensi diri artinya 

                                                             
5 Tony Buzan., The Power Of Spiritusl Intellegence: 10 ways to Tap into Your Spiritual Genius,..., xxv-xxviii. 

6 M. Berman. “Developing SQ (Spiritual Intelligence) Through ELT”, dalam http://www.eltnesletter.com,  

http://www.eltnesletter.com/
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menyadari “harta” yang ada di dalam diri setiap orang. Transendensi diri berarti 

mempercayai dan bukan melihat, tidak memuji-muji diri sendiri, tidak menilai orang lain 

menurut ukuran manusia. Transendensi diri berarti hidup di dalam damai dan sebagai 

agen pendamaian, menjadi manusia rohani.  

Transendensi diri yang dilakukan ibu Sari merupakan daya dan kemampuan untuk 

mengatasi apa yang sudah terjadi, mengembangkan kualitas hidup, dan memperjuangakan 

nilai-nilai yang lebih tinggi, mendalam, bermutu dan sempurna. Pada prosesnya ibu Sari 

melakukan beberapa hal. Pertama, mengenali dan memahami diri serta lingkungan 

sekitarnya, sehingga ia mampu menyadari kekhasannya dibanding pribadi lain. Kedua, 

menyeleksi atau memilih hal-hal yang baik dan perlu diperjuangkan menjadi prioritas 

dalam hidupnya. Ketiga, menyerap dan menginternalisasi berbagai nilai yang ada dalam 

lingkungan masyarakat guna membantu cara pandang kehidupannya yang khas. Keempat, 

mentranformasi diri berdasarkan nilai-nilai yang telah dibatinkan dan diperjuangkan 

terus-menerus. Keempat hal ini bukan sekedar aktivitas pikiran, tetapi sebuah jalan untuk 

mengetahui, sebuah jalan yang akhirnya akan mentransformasikan pemahaman dan 

kehidupan seseorang juga dimensi pengalaman spiritual seperti yang diungkapkan oleh 

Danah Zohar.7  

4.1.2 Kasus II 

Pengalaman berkeluarga yang harus dihadapi oleh single parent dalam kasus 

kedua adalah tidak pernah memiliki pasangan hidup. Hal ini disebabkan kehamilan yang 

terjadi di luar ikatan pernikahan sebanyak dua kali dan tidak pernah ada 

                                                                                                                                                                                             
   diakses pada 20 Januari 2013. 

7 Danah Zohar & Ian Marshall, Spiritual Capital: Wealth We Can Livew By,..., 66. 
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pertanggungjawaban dari kedua ayah biologis sang anak.8 Seperti pada kasus pertama, 

single parent juga mendapat respon yang sama dari lingkungan sekitar (buah bibir) 

sehingga menghasilkan keterasingan bagi single parent tersebut. Kategori loneliness 

semacam ini dapat dikatakan kronis9 karena berunjung pada stres berkepanjangan dan 

diperlukan periode waktu yang cukup lama untuk mengatasinya.  

Loneliness ini muncul karena individu tidak diterima di lingkungannya. 

Pengalaman pernah ditolak oleh keluarga besar, maupun lingkungan sekitar yang 

menimbulkan persepsi bahwa segala yang telah terjadi adalah karena kesalahannya. 

Kecenderungan ibu Tuti yang selalu menyalahkan diri sendiri menjadikannya seorang 

yang rapuh. Persepsi demikian membuat individu merasa semakin terpuruk.   

Perasaan loneliness yang dialami ibu Tuti merupakan penyebab psikologis seperti 

yang dikemukakan oleh Warren.10 Pada kategori ini, proses penyadaran diri dalam 

langkah penanganan jangka panjang loneliness dari sisi SQ sangat dibutuhkan. Tanpa 

disadari, hal itu telah dilakukan dalam waktu yang  cukup lama serta disesuaikan dengan 

konteks pribadi dan persepsi tentang keadaan yang sedang dialami single parent  tersebut. 

Keadaan menjadi semakin baik seiring dengan pertambahan usia. Ibu Tuti menemukan 

bahwa hal pertama yang harus dilakukan dari proses penyadaran diri adalah bersyukur 

atas segala sesuatu yang terjadi baik di masa lalu ataupun di masa kini. Rasa syukur bisa 

diartikan sebagai kemampuan menikmati hidup ini apapun kondisinya, sehingga susah 

atau senang rasanya tetap nikmat. Rasa syukur yang benar, dalam arti benar-benar 

menghayati nikmatnya hidup, juga sangat membantu ibu Tuti memanfaatkan SQ. Proses 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan ibu R, selasa 9 Oktober 2012, pukul 08.00-09.45. 

9 J.E.Young dalam Samuel M. Natale, Loneliness and Spiritual Growht, ..., 15. 

10 Warren W. Wiersbe, Lonely People ,..., 8-11 
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selanjutnya dari bentuk bersyukur menjadikannya mampu memaafkan diri sendiri 

maupun orang lain.  

Di sisi lain, motivasi untuk melanjutkan hidup muncul karena insting keibuan dari 

dalam dirinya. Semua cara akan dilakukan demi kebahagiaan anak-anaknya. Menerima 

semua masalah yang terjadi dalam hidup sebagai sebuah pelajaran untuk menjadi manusia 

yang lebik baik dan lebih bijaksana merupakan sisi lain pemanfaatan SQ yang 

dilakukannya. Dalam hal ini SQ dimanfaatkan untuk berhadapan dengan masalah 

eksistensial,11 sehingga membuat seseorang seperti ibu Tuti disadarkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dan memberi rasa perjuangan hidup. Jalan Pengasuhan12 juga 

menjadi cara pemanfaatan SQ yang dilakukan oleh ibu Tuti. Jalan ini berkaitan dengan 

kasih sayang, pengasuhan, perlindungan dan penyuburan. 

  Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana SQ dan religiusitas berbeda secara 

mendasar.13 Dalam hal ini ibu Tuti, memiliki rasa penyesalan terhadap apa yang pernah 

dilakukannya, dan memilih untuk mendekatkan diri lebih kepada Tuhan sebagai sisi 

religiusitas saja dan memilih fokus pada anak-anaknya. Namun hal ini tidak 

menyebabkan semangat,  rasa percaya diri, keberanian dan tekad serta  motivasi yang 

kuat dari dalam dirinya yang diwujudkan secara nyata lewat relasi dengan orang lain di 

sekitarnya, selain anak-anak dan keluarga besarnya. Hal inilah yang secara langsung 

mempertegas bahwa SQ tidak hanya bergantung pada makna hidup dari agama14 saja 

melainkan SQ menghendaki keseluruhan aspek dalam kehidupan harus terpenuhi dan 

dikembangkan secara berkesinambungan. Sebab SQ adalah tentang ‘mengapa’ seseorang 
                                                             
11 Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman, Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”,...,9-10. 

12 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence,...,229-261 

13 D.W. McCormic,“Spirituality and Management”,Journal Of Managerial Psychology Vol.9, (1994), 5-8. 

14 E .Hoffman. Psychological Testing At Work,..., 131. 
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melakukan apa yang dilakukannya dan ‘mengapa’ merupakan proses penyatuan diri 

seseorang dengan kecerdasan yang tidak terbatas atau yang disebut SQ.15  

4.2 Analisis Penulis Terhadap Langkah-langkah penanganan loneliness pada Single 

Parent dengan memanfaatkan SQ 

Terdapat beberapa kesamaan antara langkah teoritis dan langkah penanganan yang 

dilakukan oleh single parent seperti; langkah penyadaran diri, bersyukur, berdoa, puasa, 

mendengarkan musik, meditasi atau melakukan ritual keagamaan, saling berbagi, 

membaca buku-buku rohani ataupun buku-buku yang membangkitkan motivasi, dan 

sebagainya. Tetapi terdapat pula perbedaan yaitu dalam tahap memaafkan. Di samping 

itu, penulis juga menemukan beberapa kelemahan dari langkah-langkah yang dianjurkan 

untuk penanganan loneliness secara teoritis.  

Ditinjau dari konteks tempat lahirnya teori dan kasus single parent yang terjadi 

tidaklah sama. Kehidupan single parent dalam konteks tempat lahirnya teori lebih terbuka 

untuk status single parent. Berbeda dengan konteks single parent yang terjadi pada kasus 

yang diteliti dalam tesis ini. Kedua single parent yang menjadi nara sumber tidak terlalu 

terbuka bahkan salah satu di antaranya sangat tertutup dengan penerimaan diri dengan 

status ini. Disadari benar bahwa loneliness yang dihadapi oleh kedua single parent ini 

berbeda. Namun langkah penanganan yang dilakukan secara umum dapat dibantu dengan 

beberapa langkah yang secara teoritis telah disediakan yaitu dengan pengembangan SQ 

yang sedikit banyaknya telah dilakukan pula oleh single parent yang menjadi nara sumber 

dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis mencoba merekonstruksikan langkah-langkah 

penanganan loneliness dengan memanfaatkan SQ, sebagai berikut:  

                                                             
15 Richard A. Bowell....Bab II, 22. 
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Ada dua solusi yang ditawarkan dalam penanganan loneliness dengan 

memanfaatkan SQ, yaitu solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek. semua langkah 

yang ditawarkan ini merupakan disiplin spiritual yang dilakukan oleh single parent.  

Berdasarkan kesadaran akan konteks dan juga kesamaan maupun kelemahan yang 

terlihat, maka menurut penulis ketika para single parent melakukan proses penanganan 

diri dari loneliness, secara tidak sadar mereka telah melakukan langkah teoritis, yaitu 

pengembangkan SQ. Kunci utama agar seseorang mampu mengatasi loneliness adalah 

memberikan penghargaan terhadap diri pribadi. Selain itu harus belajar menumbuhkan 

rasa percaya diri yang tinggi dalam diri. Dari sini terlihat ada kesamaan antara langkah 

penanganan loneliness dengan pengembangan SQ yang dilakukan oleh single parent.  

Prinsip utama penanganan loneliness dengan pengembangan SQ adalah 

kesadaran, bahwa diri setiap orang indah dan berharga, bahkan lebih berharga dari emas 

dan berlian. Oleh karena itu, para single parent mampu melihat ke depan tentang apa 

yang menjadi makna serta tujuan hidupnya. Mencintai dan mensyukuri kehidupan adalah 

kekuatan bagi para single parent untuk menjalani kehidupan mereka yang tidak jarang 

dipandang sebelah mata oleh warga sekitar. Kekonsistenan pada pilihan yang mereka 

ambil terbukti dari sikap berani dalam menerima konsekuensi dari pilihan tersebut.  

Memahami siapa diri mereka, single parent merasa bertanggung jawab untuk 

menjalankan peran mereka sebaik mungkin tanpa menyingkirkan kesadaran bahwa  

mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang berhak memiliki keinginan, 

termasuk perempuan single parent. Mereka berhak mempertanyakan pertanyaan seperti 

“Bagaimana seharusnya saya bersikap dan mengapa saya harus bersikap demikian?” 

serta mencari dan mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih mendasar tentang 

pergumulan kehidupan mereka.  
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Setelah melihat dan menganalisis kesamaan langkah penanganan loneliness 

dengan memanfaatkan SQ, ada hal yang menarik yang penulis temukan dari hasil 

penulisan ini. Salah satu cara mengatasi loneliness yang dilakukan oleh kedua single 

parent, yaitu memaafkan/mengampuni yang mana di dalam langkah pengembangan SQ 

tidak dijelaskan namun secara tersirat terkandung di dalam setiap proses pengembangan 

yang dianjurkan oleh pembuat teori. Tahap memaafkan yang dilakukan oleh single 

parent dalam penulisan membuat penulis tertarik.  

Ketertarikan itu muncul karena penulis melihat forgiveness theraphy yang 

diusulkan oleh Everett Warthington Jr. dan dikutip oleh Asep Haerul Gani, menyatakan 

bahwa memaafkan adalah mengurangi atau membatasi kebencian serta dendam yang 

mengarah kepada pembalasan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa memaafkan 

lebih dari sekedar membuang hal-hal negatif. Memaafkan juga menggerakkan seseorang 

untuk merasakan kebaikan dari pelaku. Dengan kata lain, memaafkan tidak hanya 

mengenyahkan emosi negatif, tetapi juga menggerakkan seseorang pada perasaan positif, 

sehingga mampu berpikir dan berperilaku secara positif pula.16 Berpikir positif 

merupakan salah satu prediktor seseorang memiliki SQ baik,17 sehingga menjadikan 

seseorang lebih penyayang bahkan dapat membahagiakan orang lain.  

Dengan tahap memaafkan ini, maka memudahkan single parent untuk 

menumbuhkan kesadaran diri mereka. Selain itu membantu single parent berpikiran 

lebih positif, sehingga tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka, dan mampu 

memotivasi diri sendiri. Hal ini tergambar jelas melalui bagaimana mereka terus 

berusaha untuk melewati setiap permasalahan hidup mereka.18 

                                                             
16 Asep Haerul Gani, Forgivness Therapy: Memaafkanlah niscaya dadamu lapang, (Yogyakarta : Kanisius, 2011),  
17. 

17 Tony Buzan., The Power Of Spiritusl Intellegence: 10 ways to Tap into Your Spiritual Genius,..., xix 

18  Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman, Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”,..., 13. 
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Ditinjau dari sisi Pastoral, memaafkan merupakan fungsi pastoral yang sangat 

klasik yang digunakan dalam sakramen pengakuan iman dan pengakuan dosa. Keduanya 

bertujuan membawa perubahan dalam hidup dan memperbaiki hubungan dengan Allah 

dan sesama,19 sehingga individu dapat  memaknai hidupnya dengan nilai-nilai  agama 

yang dapat memberikannya kekuatan secara spiritual. Bertolak dari hal tersebut, dapat 

diketahui bahwa memaafkan adalah tahapan yang digunakan oleh individu untuk belajar 

mengampuni. Persoalan mengampuni bukanlah hal yang mudah. Dilihat dari iman 

kristen, mengampuni diajarkan Yesus baik dalam doa Bapa Kami maupun hukum kasih. 

Penekanannya ada pada mengasihi “musuh”. Musuh yang dimaksudkan dalam konteks 

ini adalah orang-orang yang melahirkan kepahitan (kekecewaan, merasa sendiri, 

perasaan benci) terhadap para single parent yang dulunya orang-orang tersebut 

merupakan orang terdekat.  

 Loneliness yang dialami oleh single parent dapat disamakan dengan konsep 

kekosongan dalam penciptaan dunia. Dalam bukunya, Danah Zohar dan Ian Marshall 

mengungkapkan salah satu kisah asal-usul pembentukan dunia dan manusia adalah 

kekosongan. Kekosongan bukanlah sesuatu yang nihil melainkan sebuah proses 

pembentukkan kreatif. Berawal dari sebuah keadaan yang kosong dapat menghadirkan 

berbagai bentuk kehidupan. Begitu juga dengan keadaan loneliness,  saat single parent 

melihat loneliness sebagai sebuah proses bukan akhir, maka loneliness dapat menjadi 

titik tolak mentransformasi diri dan memunculkan beragam potensi. 

Single parent pada kedua kasus di atas telah berhasil menjadikan keadaan 

loneliness mereka sebagai tempat berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari 

sebelumnya, khususnya secara batin. 

                                                             
19 Wiliam A. Clebsch dan Charles R. Jaekle, Pastoral Care In Historical Perspective, (USA: Prentice-Hall, 1983), 8. 



65 
 

Hal unik yang penulis temukan dalam cara pengembangan SQ para single parent 

tersebut adalah bagaimana mereka dapat sampai kepada penyadaran diri yaitu sebuah 

kesadaran akan diri mereka yang sesungguhnya.  

Manusia memiliki tiga lapis diri yaitu ego (lapisan luar), asosiasi interpersonal 

(lapisan tengah), dan transpersonal (inti).20 Seseorang dapat dikatakan memiliki 

penyadaran diri yang seutuhnya ketika dia  mampu sampai pada lapisan inti dari dirinya 

yaitu transpersonal. 

Pada lapisan ini, seseorang benar-benar menyadari apa yang dirasakannya. Jika 

sebelumnya dia hanya mengetahui apa itu senang atau sedih, maka pada tahap ini dia 

bukan hanya sekedar tahu melainkan menyadari senang sebagai senang, sedih sebagai 

sedih, serta mampu menindaklanjuti perasaan tersebut. salah satu contoh dari 

tindaklanjut untuk perasaan-perasaan tersebut adalah transformasi hidup. Mampu 

mentransformasi kesedihan menjadi sikap mengasihi, mengampuni dan bersyukur. Hal 

ini yang disebut Nouwen sebagai yang terluka yang menyembuhkan. Seseorang yang 

awalnya mengalami loneliness dapat menjadi penyembuh bagi diri pribadi maupun orang 

lain dengan terus melatih, mengembangkan dan mengaplikasikan SQ dalam 

kehidupannya.  

                                                             
20 Danah Zohar dan Ian Marshall., SQ Spiritual Inteligence The Ultimate Inteligence,..., 125.  


