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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas sentral dari manusia yang 

bertujuan untuk memperoleh suatu kehidupan yang bahagia. Perkawinan menurut 

hukum islam memiliki pengertian sebagai salah satu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta 

kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT (Walgito,2017).  

Keputusan seseorang untuk menikah adalah suatu keputusan yang berat 

karena memiliki kesiapan di segala hal dan pernikahan merupakan kebutuhan 

manusia baik secara psikologis maupun fisiologis. Kehidupan seseorang akan 

berubah setelah memasuki gerbang pernikahan. Perubahan itu terjadi pada status, 

peran, tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan. Beragam reaksi akan timbul 

dari perubahan yang terjadi setelah menikah. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan memiliki tujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena 

masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama 

lain. Dalam keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua 

individu tersebut mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda. Dengan tujuan yang 

tidak sama antara suami istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga 

(Walgito, 2017). 

Tujuan pernikahan adalah unuk membentuk keluarga harmonis sehingga 

dapat menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia (Agustian,2013). Dalam 

perkawinan perlu adanya ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir adalah ikatan yang 

tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal 

ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi 

orang lain yaitu masyarakat luas  
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Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan 

ikatan psikologis. Antara suami dan istri harus ada ikatan ini, harus mencintai satu 

dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Kedua ikatan tersebut 

yaitu ikatan lahir dan batin dituntut dalam perkawinan. (Walgito, 2017). 

Jika tidak ada ikatan maka dapat menimbulkan permasalahan berupa 

perceraian. Menurut Atchley (dalam Mehta, Kulshrestha dan Chowdhry 2006) 

kehilangan pasangan, sebagai peristiwa hidup yang signifikan memiliki dampak 

yang kuat pada pribadi dan kehidupan sosial terutama terhadap penyesuaian, 

kesehatan dan kepuasan hidup seseorang.  

Kekosongan makna hidup akan sangat terasa dalam kehidupan seseorang 

saat orang tersebut mengalami kejadian yang sangat mengecewakan di dalam 

kehidupannya, misalnya pasangan yang bercerai (Setyowati,2014). Alasan yang 

paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai adalah 

ketidak harmonisan, kekerasan, ketidak cocokan pandangan, perbedaan pendapat 

yang sulit disatukan, krisis keuangan, dan adanya orang ketiga, bahkan tidak 

berjalannya kehidupan seksual sebagaimana mestinya (Fauzi,2006) 

Temuan  peneliti pada wawancara LK. 

“Karena selama saya menikah itu dia tidak bertanggung jawab, dan lagian dia 

lebih memilih percaya sama keluarga nya dari pada saya, dia juga tidak 

memberikan nafkah kepada saya, masa setelah menikah saya masih minta uang 

sama orang tua saya, kalo saya bekerja saya punya uang tapi kalo tidak bekerja 

ya saya tidak punya uang, makanya saya tidak sanggup dan lebih memilih 

bercerai, terlebih lagi dia orangnya kasar, pernah main tangan sama saya” 

Perceraian menjadi suatu alternatif terkahir apabila kehidupan rumah tanga 

tidak dapat dipertahankan, dan perceraian merupakan suatu proses yang di 

dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial. Hurlock, 

(1999) berpendapat bahwa perceraian merupakan puncak dari penyesuaian 

perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi 

mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.  
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Di Indonesia sejak 2009 hingga 2016, kenaikan angka perceraian meningkat 

16-20 persen. Pada 2015, setiap satu jam terjadi 40 sidang perceraian atau sekitar 

340.000 lebih gugtan cerai (Astuti, 2017).  

Angka perceraian Di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Dalam tiga tahun 

terakhir (2016-2018), Tercatat 9.372 perkara perceraian dipengadilan agama 

diseluruh Kabupaten/kota di Provinsi jambi. Jumlah ini masih sangat mungkin 

bertambah, karena tidak semua perkara perceraian didaftarkan atau melalui proses 

gugatan di pengadilan. Penyebab terjadinya perceraian beragam diantaranya 

masalah ekonomi, munculnya orang ketiga, perselisihan, pertengkaran bahkan 

KDRT. (Jawapos.com, 2018) 

Temuan peneliti pada LK saat wawancara perempuan yang memilih 

mengakhiri hubungannya dengan menempuh perceraian di Kota Jambi 

“awal memutuskan bercerai karena saya sudah tidak tahan sama kelakuan 

suami saya, eeem saya juga dipukulin sampai memar-memar makanya saya 

memutuskan bercerai”. 

Tidak ada wanita yang menginginkan perceraian dalam rumah tangganya 

namun untuk mempertahankan rumah tangga tentu tidaklah mudah beberapa 

wanita memilih bercerai  kerana berbagai alasan dan setelah bercerai kehidupan 

wanita biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitasnya 

setelah masa perceraian.  

Fauzi (2006) disamping kecerdasan, dibutuhkan juga  kepribadian  yang  

kuat,  rasa  percaya  diri,  dan keberanian untuk mampu bertahan hidup. Dalam 

lingkungan sosial, janda juga mengalami tekanan psikis yang mana masyarakat 

menganggap janda sebagai aib dan dikucilkan yang bahkan dapat menyebabkan 

depresi atas perasaan kehilangan berupa harga diri, masa depan, harapan dan 

sebagainya.  

Kehilangan pasangan akibat perceraian membuat seseorang menyandang 

status baru sebagai janda atau duda. Status janda bagi wanita merupakan salah satu 

tantangan emosional yang paling berat dalam hidupnya. Setiap orang tidak pernah 

menginginkan dalam hidupnya untuk menjadi seorang janda. Permasalahan yang 
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dialami wanita janda sangat kompleks. Di antaranya wanita yang bercerai akan 

menyandang predikat yang kurang mengenakan (Fauzi, 2006). 

Menjadi wanita janda karena suami meninggal dunia masih terkesan 

terhormat ketimbang menjadi wanita janda karena perceraian. Kemungkinan 

digunjingkan, diperlakukan tidak adil, dipandang sebelah mata bahkan dituduh 

macam-macam adalah bagian yang ditanggung perempuan bercerai. Selain itu 

mereka juga harus membesarkan anak-anaknya seorang diri (Fadilah, 2016). 

Seperti hasil wawancara pada pada partisipan LK.  

“ Ya paling kata-kata orang saja, karena jadi janda itu susah selalu dipandang 

sebelah mata sama orang, saya hanya fokus sama anak , gimana caranya agar anak 

saya tidak minder sama temannya walaupun dia tidak punya orang tua yang lengkap” 

“keluarga saya jadi bahan umpatan tetangga, awal perceraian saya mearasa malu 

keluar rumah soalnya saya merasa bersalah karena cuman buat malu keluarga saja" 

Bagi wanita janda cerai, kehidupannya akan menghadapi banyak 

permasalahan. Misalnya masalah ekonomi, isolasi sosial, pekerjaan, pemeliharaan 

rumah, dan tugas pengasuhan anak biasanya menjadikan wanita janda memiliki 

waktu yang sedikit untuk berinteraksi dengan lingkungannya atau aktivitas-

aktivitas lain yang dapat membangun dirinya, belum lagi harus mengasuh dan 

memenuhi kebutuhan anak tanpa bantuan dari suami tanggung jawab sebagai 

seorang ibu dan tulang punggung keluarga merupakan beban yang harus dihadapi 

sebagai seorang janda.  

Banyaknya permasalahan yang muncul membuat janda harus melakukan 

proses adaptasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang 

tidak menyenangkan yang harus dihadapi setelah bercerai yang menyebabkan 

banyak hal yang menjadi hambatan dalam hidup seorang janda, baik dalam 

kehidupan individu maupun sosial.  

Salah satunya seperti pekerjaan, pemeliharaan rumah dan tugas pengasuhan 

anak biasanya menjadikan janda memiliki waktu sedikit berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan lingkungan atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat 

membangun dirinya. Cara janda dalam bersosialisasi berinteraksi dengan 

lingkungannya, sangat ditentukan oleh pengetahuan janda  mengenai stigma dan 
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kondisi masyarakat sekitar mengenai kondisinya seperti wawancara peneliti pada 

partisipan LK cara ia menghadapi situasi yang tidak mengenakkan 

“Iya, jadi janda itu serba salah dandan dikit dibilang kecentilan kusut dibilang 

nggak bisa ngurus diri dipandang sebelah mata. Paling saya hanya bisa ketawa 

saja,, pura-pura tidak tahu sampai yang membicarakan saya diam dengan 

sendirinya, saya berusaha menghadapi semua dengan senyuman dan berpikir 

positif. tentu saya sedih, tapi saya tidak bisa larut larut dalam kesedihan itu, saya 

harus bangkit untuk membuktikan sama mereka bahwa saya bukan hanya beban 

saja” 

Setiap orang mempunyai berbagai cara untuk menginterpretasikan 

pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Makna tentang status dan stigma 

masyarakat kepada janda di peroleh dari interaksi yang di lakukan dengan 

masyarakat dan akan terus disempurnakan selama interaksi berlangsung.  

Bagi janda, stigma merupakan anggapan masyarakat yang mengaitkan 

tindakan atau perilaku dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan cara berfikir, 

berpengetahuan dan berwawasan, berperasaan dan bertindak atau melakukan 

tindakan dengan masyarakat, sebagai upaya janda untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga untuk melanjutkan hidupnya. Karena memikirkan hidup yang lebih baik 

merupakan tujuan hidup yang menjadi motivasi dalam hidup yang mampu 

menemukan makna hidup (Welly, 2017).  

Temuan peneliti di Kota Jambi pada Wawancara dengan LK 

“Lega rasanya, tidak ada tekanan lagi dalam hidup saya, walaupun saya bercerai 

saat saya mengandung anak saya, tapi  itu bukan masalah. Ya, sebelum cerai 

rasanya itu banyak sekali masalah yang saya hadapi terasa berat sekali hidup 

saya, setelah cerai terasa lega dan bebas tekanan dan beban hidup itu hilang 

walaupun banyak yang tidak setuju saya mengambil keputusan untuk bercerai”. 

 

Kebermaknaan hidup disebut sebagai penghayatan kualitas individu 

terhadap seberapa besar ia dapat mengembangkan dan mengaktualisasi potensi-

potensi serta kapasitas yang dimilikinya dan terhadap seberapa jauh ia telah 

berhasil mencapai tujuan-tujuan hidupnya dalam rangka memberikan arti kepada 

kehidupannya (Frankl,2003) 

Bastaman, (2007) mengemukakan Makna hidup adalah hal-hal yang 

dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi 
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seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose of life) 

pengertian mengenai makna hidup menunjukan bahwa dalam makna hidup 

terkandung juga tujuan hidup yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi.  

Ketika berbicara tentang makna hidup setiap orang memiliki makna hidup 

yang berbeda-beda dan akan berubah setiap harinya seperti yang terdapat dalam 

penelitian setyowati (2014) bahwa subjek pertama hingga subjek keenam dimana 

janda memiliki makna hidup yang berbeda-beda, kebermaknaan hidup janda 

dimaknai janda dengan perasaan senang dan menikmati saat menjalani 

kehidupannya sehari-hari. 

Seperti dalam konteks penelitian saya tentang makna hidup janda. Temuan 

peneliti pada janda tentang makna hidup dari hasil wawancara peneliti terhadap 

responden LK 

“Tujuan hidup saya sekarang hanya fokus sama masa depan yang lebih baik agar tidak 

terulang apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak ada penyesalan, setelah bercerai saya 

hanya memikirkan masa depan saya, yang berlalu biarlah berlalu jangan sampai terulang 

kedua kali”.Sekarang ya bekerja saja kan mantan suami saya tidak memenuhi kebutuhan 

untuk anak saya, jadi saya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya, fokus saya 

sekarang sama anak saja saya ingin masa depan yang baik untuk anak saya”. 

 

Pada dasarnya setiap orang memilki cara tersendiri dalam memaknai 

hidupnya ada yang merasa hidup bermakna ketika mendapatkan kepuasan 

pinansial dan ada juga yang merasa hidup bermakna ketika besama pasangan ada 

juga yang memaknai hidupnya dengan cara menjaga anaknya. Dalam penelitian 

ini peneliti ingin, mengetahui secara mendalam mengenai makna hidup janda yang 

ditinggal cerai. peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dan akan peneliti tuangkan 

dalam bentuk sripsi yang berjudul “kebermaknaan hidup pada janda yang ditinggal 

cerai di Kota Jambi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana gambaran makna hidup pada janda yang mengalami 

perceraian di Kota Jambi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran makna hidup pada 

janda yang mengalami perceraian di Kota Jambi 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam 

menambah pengetahuan mengenai kebermaknaan hidup. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai 

makna hidup janda dan dapat dijadikan referensi untuk penelitan 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Program Studi Psikologi Universitas Jambi dapat memberikan 

informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan kepada Program Studi 

Psikologi untuk mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan 

makna hidup dan hal-hal yang berhubungan.   

b. Bagi wanita khususnya janda agar dapat memahami makna hidup pada 

janda dan memberikan gambaran bahwa janda punya makna hidup serta hal-

hal yang dapat membawa makna hidup pada seorang janda. 

 

1.5 Ruang lingkup Penelitian  

Penelitian ini akan meneliti gambaran kebermaknaan hidup pada janda yang 

berpisah akibat perceraian. Janda mendapat tuntutan dari lingkungan sosial 

seabgai kaum minoritas yang mendapat stigma dan deskriminasi buruk. 

Kebermanaan hidup menjadi menarik untuk diteliti karena setiap orang memiliki 

kebermaknaan yang berbeda-beda, kebermaknaan hidup adalah pencapaian 

seseorang pada tujuan hidupnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Responden penelitian ialah 4 orang janda yang 

berdomisili di Kota Jambi. Pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sudah 
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diselaraskan dengan kebutuhan peneliti. Metode yang akan digunakan pada 

penelitian ini bersifat deskriptif, proses pengambilan data akan berlangsung 2 

bulan mulai dari pengambilan data hingga analisis dan intervensi data. 

Pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam, sedangkan analisis 

data menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) dengan cara 

manual. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Dari penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan  

tema yang diteliti yaitu kebermaknaan hidup pada janda yang ditinggal cerai di 

Kota Jambi. 

Beberapa penelitian digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, 

sebagai bahan pertimbangan keaslian penlitian yang dilakukan oleh peneliti, ada 

pun perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini akan 

diungkap berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu 

yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut. 
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1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

peneliti 

Judul penelitian  Variabel  Hasil Penelitian  

1. Lufianings

ih & 

Setyowati 

(2014) 

Kebermaknaan 

Hidup Janda 

Makna 

hidup  

 

 

Hasil: Janda memiliki makna hidup 

berbeda-beda, kebermaknaan hidup 

dimaknai janda dengan perasaan senang 

dan menikmati saat menjalani 

kehidupannya sehari-hari. 

Kebermaknaan hidup yang dirasakan 

Janda juga didukung dengan hubungan 

positif yang dijalaninya dengan lingkun

gannya. Meskipun masih ada yang 

dikeluhkan oleh Janda mengenai 

hubungannya dengan orang disekitar 

lingkungannya akan mengalami 

pandangan yang kurang baik. Akan 

tetapi mereka berusaha untuk 

menghilangkan pandangan tersebut dan 

memperbaiki keluhan tersebut. 

2. Emma 

Rianti 

(2014) 

Perbedaan 

Kebermaknaa

n Hidup pada 

Janda Paruh 

Baya Karena 

Kematian dan 

Perceraian 

Makna 

hidup 

Hasil penelitian diketahui bahwa ada 

perbedaan kebermaknaan hidup antara 

janda paruh baya karena kematian 

dengan janda paruh baya karena 

perceraian. Kebermaknaan hdiup pada 

janda paruh baya yang kehilangan suami 

karena kematian tinggi sedangkan 

karena perceraian kebermaknaan 

hidupnya rendah. Hal ini ditunjukkan 

pada Sig.2-tailed kebermaknaan hidup 
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0,01 yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5% (0,05). 

 

3. Berima 

Ritonga 

dan Esti 

Liatiari 

(2006) 

Kebermaknan 

Hidup 

Mahasiswa 

Sekolah Tinggi 

Teologia 

Nazarene 

Indonesia 

Ditinjau Dari 

Tingkat 

Religiusitasnya 

Makna 

Hidup dan 

Religiusitas   

Hasil: analisis data menunjukkan bahwa 

rxy= .446dengan p<.01. Angka korelasi 

ini membuktikan bahwa hipotesis 

penelitian diterima. Artinya ada 

hubungan positif antara reiigiusitas 

dengan kebermaknaan hidup. Semakin 

tinggi tingkat religiusitas seseorang 

maka semakin tinggi kebermaknaan 

hidupnya. Angka korelasi itu juga 

menunjukkan bahwa sumbangan efektif 

variabei bebas dalam menjelaskin 

fenomena variabel tergantung sebesar 

19.89%. Ini menunjukkan bahwa masih 

ada banyak variabel lainnya yang 

mempengaruhi kebermaknaan hidup 

para responden tersebut. 

4. Nifky Setya 

Welly 

(2017) 

Makna Hidup 

Janda Muda 

Pelaku Cerai 

Gugat Di 

Kota 

Pekanbaru 

Makna 

Hiudup  

Janda muda pelaku cerai gugat dikota 

pekanbaru memaknai status yang 

dijalaninya adalah sebagai jalan terbaik, 

sebagai kesempatan untuk lebih baik, 

dan sebagai perempuan hebat. 

Memaknai hidup sebagai sebuah ujian 

dan pilihan menerima kesulitan yang 

dijalaninya sebagai bagian dari 

hidupnya dg ihklas, pasrah terhadap 

nasib, janda muda mengalami 

perkembangan dan perubahan positif 
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pada dirinya dg menjadi lebih kuat dan 

mandiri. 

5. Widianita 

P.L, Hera 

Lestari 

Mikarsa 

dan Fenny 

Hartiani 

(2009) 

Gambaran Makna 

Hidup Remaja 

Penderta Leukemia  

 

Makna 

Hidup  

Hasil  menunjukkan bahwa kedua 

remaja penderita leukemia memandang 

hidup sebagai hal yang bermakna. 

Adanya penyakit kronis yang diderita 

tidak menghalangi kedua partisipan 

untuk memiliki makna dalam hidup 

mereka. Kedua remaja penderita 

leukemia mendapatkan makna hidupnya 

melalui sumber-sumber makna hidup 

mereka. Sumber makna hidup tersebut 

di antaranya adalah dengan mengalami 

sesuatu atau melalui seseorang. 

Kehadiran orang terdekat dan peran 

yang dijalankannya membuat kedua 

partisipan merasa berarti dan dihargai 

oleh orang lain. Bagi kedua partisipan, 

adanya orang terdekat merupakan 

alasan mereka untuk tetap menjalani 

pengobatan hingga akhirnya mereka 

dapat sembuh dan membahagiakan 

orang tersebut. 

 

 Memahami dari beberapa penelitian yang sudah dijelaskan, dalam 

penelitian ini pada tahun  2014 penelitian ini sudah ada yaitu skripsi yang berjudul 

“kebermaknaan hidup pada janda”, sebagai bahan pertimbangan keaslian 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada pun perbedaan mendasar dari 

penelitian sebelumnya. Variabel yang diteliti berbeda, karena peneliti ingin 

menggambarkan bagaimana makna hidup pada janda yang ditinggal cerai di Kota 
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Jambi dengan metode kualitatif pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian dan 

subjek peneltian berbeda. 

Beberapa hal diatas yang telah dipaparkan merupakan bukti keaslian 

penelitian ini dan menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan pneliian 

sebelumnya, yang artinya penelitian ini adalah asli hasil karya dari penelliti 

sendiri. 

 


