
Abstract.
 This study aims to describe the dimensions of Well-Being Psychilogical Single Father 
with Child Patients with Cerebral Palsy. Concept Psychilogical Well-Being in this study refers to 
the definition by Ryff (1989), humans can be said to have good psychological well-being is not just 
freedom from negative mental health indicators, such as free from anxiety, happiness and 
achievement of others. But the more important thing to note is the ownership of autonomy, 
personal growth, self-acceptance, life purpose, environmentally mastery and positive 
relationship with others.
 This research was conducted in two single fathers who have a child with cerebral palsy 
who obtained a purposive technique. The whole process of the research conducted in the city of 
Yogyakarta and Purbalingga. This study used a qualitative approach with a intrinsic case study 
method. Subjects of this study is a single father who has a child with cerebral palsy disorder. Data 
collection techniques used are general guidelines for the interview. The analysis was conducted 
using thematic analysis theory driven.
 These results indicate that both subjects showed a condition Psychilogical Well-Being 
different, but overall conclude this latter subject has Psychilogical Well-Being prominent in 
environmental mastery. Then the factors that most contribute to Psychilogical Well-Being in 
Single Father who has a child with cerebral palsy are economic factors and social support all of 
these factors affect how the single dad parenting their child.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dimensi-dimensi Psychilogical Well-
Being ayah tunggal dengan anak penderita cerebral palsy . Ayah tunggal dipilih karna minimnya 
topik tentang Psychilogical Well-Being pada ayah tunggal dengan anak penderita cerebral palsy.  
Penelitian ini dilakukan pada dua orang ayah tunggal yang memiliki anak cerebral palsy yang 
didapat dengan teknik purposive. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
pedoman umum. Analisis  dilakukan dengan metode analisis tematik theory driven. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa kedua subjek menunjukan kondisi Psychilogical Well-Being 
yang berbeda-beda, namun jika disimpulkan secara keseluruhan kedua subjek ini memiliki 
Psychilogical Well-Being  yang menonjol pada penguasaan lingkungan. Kemudian faktor-faktor 
yang paling berkontribusi dalam  Psychilogical Well-Being pada ayah tunggal yang memiliki 
anak penderita cerebral palsy adalah faktor ekonomi dan dukungan sosial semua faktor tersebut 
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PENDAHULUAN

Cara pengasuhan setiap orang tua berbeda-
beda satu sama lain, dan tentu saja hal ini akan 
menyebabkan perbedaan pada setiap individu 
dalam bertindak dan melakukan sesuatu. 
Pengasuhan yang salah juga dapat mengakibatkan 
stress pada orang tua ataupun pada anak. Menurut 
Sandra, dkk (1997) menjelaskan tentang populasi 
stres yang ditimbulkan dari anak dan orang tua 
akibat berbagai macam keluarga, yaitu keluarga 
yang utuh dan keluarga tunggal. Dari hasil 
penelitian Sandra, dkk (1997) dapat disimpulkan 
bahwa dalam  keluarga tunggal lebih beresiko 
untuk mengalami stress dan depresi dari pada 
keluarga yang utuh.

Stres pengasuhan yang dialami oleh 

keluarga tunggal pastinya jauh berbeda dengan 

keluarga yang utuh. Pengasuhan yang harusnya 

dilakukan oleh sepasang suami-istri mau tidak 

mau harus ditangani oleh salah satu pasangan baik 

suami atau istri.rang tua tunggal baik laki-laki dan 

perempuan yang menjalankan peran sebagai 

orang tua tunggal akan menghadapi begitu banyak 

permasalahan selain permasalahan ekonomi 

orang tua tunggal biasanya menghadapi isolasi 

sosial. Permasalah bagi orang tua tunggal tidak 

sampai disitu saja orang tua tunggal juga  harus 

membagi waktu antara pekerjaan dan mengasuh 

anak, dan tugas pengasuhan anak biasanya 

menjadikan orang tua memiliki waktu yang sangat 

sedikit untuk berinteraksi dengan lingkungannya, 

atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat 

membangun dirinya. 

Selain tipe keluarga tipe anak juga dapat 

mempengaruhi tingkat stres pada orang tua, tipe 

anak  dibedakan menjadi dua yaitu tipe anak 

normal dan tipe anak berkebutuhan khusus. 

Menurut penelitian Upadhyay & Havalappanavar ( 

2007) menjelaskan bahwa orang tua yang memiliki 

anak berkebutuhan khusus mengalami stress yang 

lebih tinggi dari pada orang tua yang memiliki 

anak normal. Semua ini dikarenakan bila kondisi 

anak normal, anak dapat berkembang secara 

normal dan dapat melakukan hal-hal secara 

produktif tampa bantuan dari orang lain 

sedangkan anak dengan berkebutuhan khusus 

mereka harus selalu didampingi oleh orang lain 

karna mereka tidak dapat melakukan hal sendiri. 

Salah satu kondisi developmental disability 

yang umum pada anak dewasa ini adalah cerebral 

palsy. Cerebral palsy adalah terminilogi yang 

digunakan untuk mendiskripsikan penyakit 

kronik yang mengenai pusat pengendalain 

pergerakan dengan manisfestasi klinis yang 

tampak pada beberapa tahun pertama kehidupan 

dan secara umum tidak akan bertambah buruk 

pada usia selanjutnya ( Saharso, 2006).

Seorang dengan cerebral palsy seringkali 

menampakkan gejala kesulitan dalam hal motorik 

halus misalnya menulis, masalah keseimbangan 

dan berjalan atau mengenai gerakan involunter 

misalnya tidak dapat mengontrol gerakan dalam 

menulis dan selalu mengeluarkan air liur. Sebagian 

Penderita cerebral palsy sering juga memiliki 

penyakit lain, kebanyakan bersifat neorologis 

termasuk epilepsi, retardasi mental, learning 

disabilities dan attention deficit-hiperactivity 

disorder (ADHD). Hal ini yang menyebabkan 

penderita cerebral palsy  membutuhkan 

penanganan yang intensif disebabkan penderita 

cerebral palsy membutuhkan perhatian yang lebih 

daripada anak normal, misalnya untuk mandi, 

makan, berjalan karna bagi anak cerebral palsy 

melakukan aktifitas sehari-hari saja merasa sangat 

sulit (Cogher, L, dkk., 1992).

Dalam pengasuhan sendiri identiknya lebih 

banyak dilakukan oleh ibu meski pun tidak dapat 
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dipungkiri beberapa persen dari keseluruhan 

pengasuhan diseluruh Indonesia dilakukan oleh 

para ayah. Berbagai pandangan tentang kondrat 

wanita, yaitu perepuan melahirkan anak, dan 

mereka dilengkapi secara kondrati dengan fasilitas 

untuk membesarkan dan mendidik anak-anak 

mereka sehingga wajar bila tugas pengasuhan dan 

mendidik anak ada pada ibu (Andayani & 

Koentjoro, 2004). 
Sedangkan laki-laki lebih identik dengan 

maskulinitas. Seorang ayah sering digambarkan 
tidak atau jarang terlibat dalam urusan 
pengasuhan anak, ataupun urusan rumah tangga. 
Ayah lebih sibuk di dunia kerja, dan berjuang 
untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. 
Terutama pada ayah yang masih mengejar 
“identitas diri” terutama dalam dunia kerja  
sebagai ayah yang tidak terlibat dan jauh dari 
keluarga. Dengan kata lain, ayah menjadi figur 
asing bagi anak-anak sehingga anak-anak tidak 
berani atau enggan dengan ayah mereka. 
Meskipun tidak dapat disamaratakan pada semua 
ayah dapat dikatakan bahwa keterlibatan ayah 
dalam pengasuhan anak masih sangat minimal 
(Singgih & Yulia Singgih, 2000). Dari hal tersebut 
bagaimana jika kondisi memaksa seorang ayah 
tunggal untuk mengasuh anak berkebutuhan 
khusus terutama anak cerebral palsy tampa 
seorang istri? Hal tersebut dapat dilihat dari 
petikan wawancara yang dilakukan penulis 
dengan Bu NA sebagai guru BK di sekolah tersebut. 

Bukan hal mudah untuk seorang ayah 

tunggal yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

terutama anak cerebral palsy untuk menjalani 

kehidupan yang normal. Kecemasan akan masa 

depan anaknya, cara adaptasi seorang ayah 

tunggal dalam mengasuh anak cerebral palsy 

dengan tidak adanya pasangan, seorang ayah juga 

dituntut untuk menafkahi dan mengasuh dalam 

satu waktu. berkurangnya waktu untuk bersantai 

sejenak karena anak cerebral palsy pastinya 

membutuhkan keterlibatan langsung untuk 

melakukan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan 

uraian diatas menunjukan bahwa betapa berat 

beban yang harus ditanggung seorang ayah 

tunggal dalam mengasuh anak cerebral palsy. 

Hal tersebut dapat dilihat dari petikan 

wawancara yang dilakukan penulis dengan salah 

satu subjek dalam penelitian ini yaitu ayah tunggal 

yang memiliki anak cerebral palsy

“Ya perasaan ya mba, sapa si sing pengen 

anakke kaya anak ku, awale aku ya ngrasa sedih, ya 

kaya pengen nangis-nangisa kaya kuwe lah mba. 

Ditambah bojo ku kan minggat, pergi dari rumah 

rasane ya kaya apa si mba wis ra bisa diungkapkan. 

Tapi kepriwe-kepriwe ya Ayu kuwe anak ku kan 

mba, siki urip ku ya go anak ku mba. Apa maning 

Ayu kuwe urung bisa ngapa-ngapa mba pada hal 

wis usia tuju tahun, adus ya aku adusi , maem ya 

aku dulang. Aku kur melas karo anak-anak ku karo 

Ayu nekngemben aku mati sapa sing arep ngurusi 

Ayu. Nlangsa tok mba.” (wawancara tanggal 4 Mei 

2013).

Hal ini dapat mengakibatkan kecemasan, 

yang tinggi., fungsi sosial yang buruk, ketakutan 

yang berlebihan, khawatir, dan rasa bersalah, 

semua ini akan mengakibatkan rendahnya 

Psychological well being pada ayah tunggal yang 

memiliki anak cerebral palsy. 

Penelitian ini juga memfokuskan pada 

bagaimana ayah tunggal dengan anak cerebral 

palsy merasa bahagia, merasa damai dan nyaman 

dalam kehidupannya saat ini, dan hal ini didapat 

dari dimensi psychological well being seperti yang 

dijelaskan sebelumnya yaitu dilihat dari 

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang 

lain, otonomi, tujuan hidup, penguasaan 

lingkungan, dan pertumbuhan pribadi. Selain itu 

penelitian mengenai psychological well being ayah 

tunggal yang memiliki anak cerebral palsy belum 

banyak dilakukan. Hal ini menarik peneliti untuk 

melakukan suatu studi kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi psychological well 

being ayah tunggal dengan anak penderita cerebral 

palsy. Harapan peneliti dalam penelitian ini adalah 

mendapatkan suatu gambaran tentang kondisi 

psychological well being ayah tunggal dengan anak 

cerebral palsy beserta berbagai aspek-aspek yang 

mempengaruhinya.
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Konsep Psychological Well Being
Menurut Ryff (1989) manusia dapat 

dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis atau 

psychological well being yang baik adalah bukan 

sekedar bebas dari indikator kesehatan mental 

negatif, seperti terbebas dari kecemasan, 

tercapainya kebahagiaan dan lain-lain. Tetapi hal 

yang lebih penting untuk di perhatikan adalah 

kepemilikan akan penerimaan diri, hubungan 

positif dengan orang lain, otonomi, kemampuan 

untuk memiliki rasa akan pertumbuhan dan 

pengembangan pribadi secara berkelanjutan. Ryff 

juga menyebutkan bahwa kesejahteraan 

psikologis mengambarkan sejauh mana individu 

merasa nyaman, damai, dan bahagia berdasarkan 

penilaian subjektif serta bagaimana mereka 

memandang pencapaian potensi-potensi mereka 

sendiri.
Ryff (1989) mengembangkan kesejahteraan 

psikologis menjadi 6 (enam) dimensi dan akan 
dijabarkan sebagai berikut :
1. Penerimaan Diri (Self-Acceptance)

Definisi penerimaan diri dapat di kaitkan 
dengan rasa percaya diri. Individu dapat menerima 
dirinya dalam kondisi apapun dan dengan masa 
lalu baik yang menyenangkan maupun yang tidak 
menyenangkan, dan dapat mengerti tentang 
kelebihan dan kekurangan  yang  ada pada diri 
individu. Cara memandang masa lalu adalah poin 
u t a m a d a l a m ke b e r h a s i l a n  m e n c a p a i  
kesejahteraan psikologis.
2. Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive 
Relationship With Others)

Hubungan positif dengan orang lain 
merupakan t ingkat kemampuan dalam 
berhubungan hangat dengan orang lain, 
hubungan interpersonal yang didasari oleh 
kepercayaan, serta perasaan empati, mencintai 
dan kasih sayang yang kuat. Hubungan tersebut 
bukan hanya sekedar menjalin hubungan dengan 
orang lain guna memenuhi kebutuhan psikologis 
seperti keintiman, tetapi hubungan tersebut 
sudah melibatkan pengalaman diri sebagai 
metafisik yang dihubungkan dengan kemampuan 
menggabungkan identitas diri dengan orang lain 
serta menghindarkan diri dari perasaan terisolasi 
dan sendiri.

3. Otonomi (Autonomy)
Otonomi adalah tingkat kemampuan 

individu dalam menentukan nasib sendiri, 
kebebasan, pengendalian internal, individual, dan 
pengaturan perilaku internal. Atribut ini 
merupakan dasar kepercayaan bahwa pikiran dan 
tindakan individu berasal dari dirinya sendiri, 
tanpa adanya kendali dari orang lain. Individu 
yang berhasil mengaktualisasikan dirinya 
menunjukkan fungsi otonomi dan ketahanan 
terhadap keterasingan budaya. Orang yang 
memiliki otonomi digambarkan mampu 
mengatur dirinya sendiri dan memiliki keinginan 
sesuai dengan standard individu tersebut sehingga 
membentuk kepercayaan pada diri sendiri, bukan 
pada kepercayaan orang banyak.
4. Penguasaan Lingkungan (Environmental 
Mastery)

P e n g u a s a a n  l i n g k u n g a n  a d a l a h  
kemampuan untuk memilih atau menciptakan 
lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikis. 
5. Tujuan Hidup (Purpose in Life)

Individu yang positif pasti memliliki 
tujuan, kehendak, dan merasa hidupnya terarah 
pada tujuan tertentu, yang memberikan 
kontribusi pada perasaan bahwa hidupnya berarti. 
6. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)

Pertumbuhan pribadi merupakan tingkat 
kemampuan individu dalam mengembangkan 
potensinya secara terus-menerus, menumbuhkan 
dan memperluas diri sebagai orang (person). 
Kemampuan ini merupakan gagasan dari individu 
untuk terus memperkuat kondisi internal 
alamiahnya. Dalam diri individu terdapat suatu 
kekuatan yang terus berjuang dan melawan 
rintangan eksternal, sehingga pada akhirnya 
individu berjuang untuk meningkatkan 
kesejahteraan dari pada sekedar memenuhi aturan 
moral.

Konsep Cerebral Palsy
Cerebral palsy adalah terminilogi yang 

digunakan untuk mendiskripsikan penyakit 

kronik yang mengenai pusat pengendalain 

pergerakan dengan manisfestasi klinis yang 

tampak pada beberapa tahun pertama kehidupan 

dan secara umum tidak akan bertambah buruk 

pada usia selanjutnya ( Saharso, Darto dalam 
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Cerebral Palsy Diagnosis dan Tatalaksana, 2006)

Cogher mengatakan bahwa Cerebral palsy 

mengacu pada sekelompok kondisi yang 

menjelaskan kondisi defisit motorik sentral yang 

secara patologi tidak berkembang, dan didapat 

pada awal kehidupan. Beberapa definisi Cerebral 

palsy meliputi variasi gangguan yang luas dengan 

fitur-fitur yang sangat berbeda dalam hal etiologi 

maupun kondisi klinis. Variasi ini terjadi dalam 

spektrum Cerebral palsy secara keseluruhan dan 

juga di dalam setiap subkelompok klinis (Cogher, 

L, dkk., 1992).

Dari definisi tentang Cerebral Palsy dapat 

disimpulkan bahwa Cerebral Palsy merupakan 

penyakit kronik yang bersifat permanen dan 

mengenai pusat pengendalian pergerakan, otot, 

atau postur yang disebabkan oleh cedera atau 

perkembangan abnormal di otak, paling sering 

terjadi pada awal kelahiran . Cerebral palsy 

menyebabkan gangguan gerakan yang terkait 

dengan refleks berlebihan atau kekakuan, postur 

tubuh yang abnormal, gerakan tak terkendali, 

kegoyangan saat berjalan, atau beberapa 

kombinasi dari gangguan tersebut.

 Konsep Ayah Tunggal 
Ayah tunggal adalah suami atau laki-laki 

yang ditinggal istri dan suami tersebut yang 
membesarkan anak-anaknya seorang diri, tidak 
memiliki asisten atau teman untuk membantunya, 
dan mempertahankan statusnya untuk tetap 
sendiri. Hal ini merupakan kondisi yang tidak 
diharapkan dan merepotkan bagi seorang ayah, 
dimana bila dilihat dari sedikitnya jumlah laki-laki 
yang bertahan menjadi ayah yang berperan 
sebagai orang tua tunggal ditengah-tengah 
masyarakat kita (Olson & DeFrain, 2000).

Wilson (1990:18) menjelaskan bahwa Ayah 
tunggal adalah ayah yang menjadi pemimpin 
dalam sebuah keluarga yang menjaga, mendidik, 
membesarkan serta menjadi wali bagi anak-
anaknya sendiri tampa adanya orang yang 
membantu baik pasangan atau pengasuh. 

Berdasarkan definisi tentang ayah tunggal 
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
laki-laki yang telah ditinggalkan oleh istrinya dari 

perkawinan yang sah secara hukum, baik karna 
kematian pasangan, ataupun bercerai, yang 
memiliki anak kandung dan memiliki hak atas 
pengasuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
kemudian dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian studi 
kasus intrinsik. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 
Psychilogical Well-Being pada ayah tunggal yang 
memiliki anak cerebral palsy. 

Subjek dalam penelitian ini menggunakan 
metode  purposif atau bertujuan. Dalam teknik 
ini, pemilihan subjek harus sesuai dengan kriteria 
tertentu. Kriteria tersebut ditentukan untuk 
menetapkan mana yang merupakan informan 
yang sesuai dan mana informan yang tidak sesuai. 
Adapun pengambilan subjek dalam penelitian ini 
mempertimbangkan karakteristik sebagai 
berikut:

1. Subjek adalah seorang ayah tungal yang 
memiliki anak cerebral palsy. Ayah 
tunggal yang memiliki anak cerebral palsy 
disini adalah ayah yang harus mengasuh, 
mendidik, membesarkan anaknya yang 
memiliki penyakit atau kelaian pada pusat 
pengendalian gerakan (cerebral palsy) 
tanpa adanya pasangan atau istri. 

2. Jenis kelamin anak cerebral palsy tidak 
menjadi pertimbangan dalam penentuan 
subjek penelitian ini.

3. Penyebab seseorang menjadi ayah 
tunggal tidak menjadi pertimbangan 
dalam penentuan subjek penelitian ini. 

Teknik penggambilan data dalam 
penelitian ini adalah wawancara dengan pedoman 
umum. Dimana pedoman wawancara hanya 
memuat garis-garis besar sesuai dengan fokus 
penelitian saja, sedangkan pengembangan 
dilakukan dilapangan sesuai dengan kondisi atau 
situasi.
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis tematik dengan 
pendekatan theory driven. Untuk pemantapan 
kredibilitas  penelitian penulis menggunakan 
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teknik triangulasi data, yaitu dengan cara. mencari 
variasi sumber-sumber data yang berbeda. Penulis 
melakukan penggalian data tidak hanya kepada 
subjek tetapi juga kepada  significant others guna 
meningkatkan derajat kepercayaan suatu 
informasi. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Dalam dimensi-dimensi psychological-
wellbeing  kedua subjek sama-memiliki 
psychological-wellbeing  yang berbeda-beda.  

1. Dimensi Penerimaan diri 

Kedua subjek ini kurang mengenali akan 

kelemahan dan kelebihan pada diri mereka 

sendiri. Entah kelebihan dan kekurangan mereka 

saat mengasuh anak-anak mereka atau pun 

kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. 

Dengan kondisi yang dialami kedua subjek ini 

yang berperan sebagai ayah tunggal dan harus 

mengasuh anak CP mereka menganggap bahwa 

ini sumua sudah menjadi takdir mereka dan mau 

tidak mau mereka harus mejalani dengan ikhas. 

Subjek SKO menganggap bisa menjalani hidup 

sehari-hari saja itu sudah cukup. Bagi SKO kondisi 

yang dialaminya sekarang ini adalah sebuah ujian 

yang harus dilalui dan menurut SKO semua ini 

adalah titipan dari Tuhan dan mau tidak mau SKO 

harus tetap mensyukuri apa yang sudah diberikan 

Tuhan kepadanya. Sedangkan SBI menganggap 

apa yang dilakukannya sekarang adalah sebuah 

tanggung jawab yang harus dilakukan oleh SBI.  

SBI juga berusaha untuk ikhas dalam menjalani 

kehidupannya sekarang dan berusaha untuk tidak 

menyesali tentang kondisi yang sedang 

dialaminya.

2. Dimensi Hubungan Positif Dengan 

Orang Lain

Kedua subjek memiliki hubungan yang baik 

dengan anak mereka tapi interaksi dengan 

tetangga dan keluarga kedua subjek kurang dekat. 

Hubungan subjek SKO dengan anaknya bisa 

dikatakan baik, SKO berusaha memberikan kasih 

sayang walaupun SKO sendiri masih merasa 

kurang dalam hal kasih sayang terhadap anaknya. 

Sedangkan hubungan antara SKO dengan 

keluarganya kurang terjalin komunikasi dan 

hubungan antara SKO dangan tetangga dekat 

rumah SKO juga interaksinya kurang. Sedangkan 

subjek SBI juga memiliki hubungan yang baik 

dengan anaknya , SBI berusaha memenuhi apa 

yang diinginkan anaknya walaupun SBI 

menyadari kalau perhatiannya kurang untuk 

anaknya. sedangkan hubungan antara SBI dengan 

keluarganya juga kurang adanya komunikasi dan 

interaksi antara mereka juga jarang terjadi 

walaupun rumah mereka berdekatan. Dan 

interaksi antara subjek SBI dengan tetangga dekat 

rumahnya juga tidak terjalin dengan baik. Itu 

dikarenakan semenjak SBI bercerai waktu SBI 

lebih banyak dengan anaknya dan SBI juga 

membatasi interaksinya dengan tetangga. 

3. Dimensi Kemandirian / Otonomi, 

Dalam dimensi ini Kedua subjek dalam 

mengasuh anak mereka masih membutuhkan 

orang lain untuk membantu mengasuh anak-anak 

mereka terutama bila mereka bekerja. Tapi dalam 

p e n g a m b i l a n  k e p u t u s a n  S KO  m a s i h  

m e m b u t u h k a n  p e ra n  ke l u a rg a  u n t u k  

memecahkan masalah tapi kalau SBI merasa 

dalam mengambil keputusan SBI selalu sendiri 

tampa adanya campur tangan orang lain karna SBI 

serasa masukan-masukan dari orang lain tidak 

selalu bisa menyelesaikan masalah malah akan 

menambah masalah. Subjek SKO merasa belum 

bisa hidup mandiri, karena SKO masih belum bisa 

mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya 

sendiri tampa bantuan orang tuanya. Peran 

kelurga bagi SKO sangat penting karna selain 

dibantu dalam materi SKO juga selalu dibantu 

dalam menjaga anak-anak SKO bila SKO bekerja. 

Tapi SKO juga memiliki emosi yang tinggi dan 

gampang tersinggung bila ada orang yang bicara 

soal keluarganya. Dan SKO juga kurang bisa 

mengontrol emosinya. Sedangkan subjek SBI 

dapat memenuhi kebutuhan dirinya ataupun 

anaknya selalu bisa dicukupi oleh SBI. Tapi peran 

keluarga juga sangat penting bagi SBI apa lagi 
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dalam menjaga anaknnya bila SBI bekerja. SBI 

merasa bisa mengontrol emosinya dan SBI 

cenderung tidak mempedulikan orang lain mau 

bilang apa terhadap SBI. 

4. Dimensi Penguasaan Lingkungan/ 

Environmental Mastery,

Permasalahan yang dihadapi kedua subjek 

ini sama-sama merasa kurang bisa mengasuh 

anak mereka dengan maksimal, karna meraka 

harus membagi waktu antara bekerja dan 

menjaga anak mereka. Dalam berbagai macam 

kesempatan yang datang pada dua subjek ini, 

mereka dapat memanfaatkan dengan sebaik-

baiknya. Dalam mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi SKO, yang dilakukan SKO adalah 

berkumpul dengan teman-temannya dan 

terkadang untuk menghilangkan perasaan jenuh 

ataupun beban yang dirasakan SKO. Sedangkan 

subjek SBI dalam menanggapai permasalahan 

yang dihadapinya sekarang, SBI sendiri tidak 

terlalu diambil pusing dan bagi SBI selama ini 

tidak ada permasalahan yang  besar yang 

dihadapi SBI  dengan kondisnya sekarang ini 

hanya saja permasalahan dalam membagi waktu 

antara bekerja dan mengasuh anaknya. Dalam 

memanfaatkan kesempatan yang datang pada 

SBI, subjek sendiri selalu memanfaatkan dengan 

baik bagi dirinya sendiri ataupun pada anaknya.

5. Dimensi Tujuan Hidup / Porpuse in Life, 

Subjek SKO merasa tidak memiliki tujuan 

hidup sampai sekarang karna SKO merasa masih 

belum fokus dalam menjalani kehidupan ini 

terutama tentang kehidupan anak-anaknya. SKO 

sendiri merasa setelah ditinggal pergi oleh istrinya 

kehidupannya semakin berat karena waktu SKO 

semakin berkurang untuk bekerja atupun untuk 

berinteraksi dengan orang lain. Keinginan SKO 

saat ini adalah memiliki istri lagi karena bila SKO 

memiliki pendamping lagi SKO merasa bebannya 

saat ini akan berkurang. Sedangkan tujuan hidup 

SBI adalah berusaha untuk mencari nafkah 

sebanyak mungkin, dan memperbaiki kehidupan 

ekonominya supaya kehidupan dia dan anaknya 

dapat tercukupi tampa adanya kekurangan, oleh 

karna itu SBI selalu berusaha untuk bekerja 

sebaik-baiknya dan pantang menyerah. Sampai 

saat ini SBI juga belum menginginkan untuk 

menikah lagi karna SBI juga masih fokus pada 

anaknya terutama pada pertumbuhan anaknya. 

SBI juga menginginkan anaknya bisa tumbuh 

seperti anak normal.

6. Dimensi Pertumbuhan Pribadi / Personal 

Growth, 

Subjek SBI merasakan adanya perubahan 

kualitas diri dari waktu kewaktu, SBI merasakan 

adanya peningkatan dalam segi ekonomi, yang 

dulu SBI mengalami keterpurukan dalam 

ekonomi tapi SBI mulai bangkit dan sekarang 

ekonomi SBI mulai stabil dan pertumbuhan 

anaknya juga semakin baik. Sedangkan SKO 

merasa selama ini tidak ada perubahan kualitas 

diri untuk menjadi lebih baik. SKO merasa 

hidupnya dulu sampai sekarang tetap sama saja 

baik dari segi ekonomi, dari cara pengasuhan anak 

dan perilaku SKO, semuanya sama bagi SKO tidak 

ada perbedaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan,  kedua 
subjek  dalam penelitian  ini menunjukkan  
kondisi  psychological-wellbeing  yang  berbeda-
beda  pada  masing-masing  subjek,  namun  jika  
disimpulkan  secara keseluruhan maka kedua 
s u b j e k  i n i  d a pa t  d i ka t a ka n m e m i l i k i  
psychological-wellbeing  yang menonjol dalam 
dimensi  penguasaan lingkungan. Bagi kedua 
subjek penguasaan lingkungan dilakukan dengan 
memanfaatkan peluang yang datang pada diri 
kedua subjek terutama dalam hal pekerjaan dan 
peluang terhadap pertumbuhan anaknya, selain 
itu kedua subjek juga mampu mengontrol 
kegiatan-kegiatan eksternal yang komplek disini 
dapat dilihat dari subjek SKO yang mampu 
membagi waktu antara bekerja dan mengasuh 
anak-anaknya, sama halnya dengan subjek SKO, 
subjek SBI juga mampu mengontrol kegiatan-
kegiatan eksternal yang komplek bisa dilihat dari 
cara subjek membagi waktu antara bekerja dan 
mengasuh anak. Selain itu penguasaan 
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lingkungan dapat dilihat dari rasa menguasai 
dalam mengatur lingkungan, disini bisa dilihat 
dari cara subjek SKO dalam mengatasi 
permasalahannya bila subjek merasa bosan 
ataupun jenuh subjek lebih memilih untuk 
berkumpul dengan teman-temannya yang 
memiliki kesenangan yang sama. Sedangkan 
subjek SBI juga memilih untuk berinteraksi 
dengan teman-temanya melalui sosial media 
untuk mengurangi kejenuhan dan kebosanan. 

Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi 
Psychological wellbeing ayah tunggal dengan anak 
cerebral palsy yaitu faktor kondisi ekonomi. Faktor 
kondisi ekonomi dan dukungan sosial disini 
menjadi penentu perbedaan perlakuan yang 
diterima oleh masing-masing anak cerebral palsy. 
Selain faktor ekonomi dukungan sosial juga 
mempengaruhi perlakuan masing-masing subjek 
terhadap anak mereka.
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