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- Membangun pusat kajian riset dan pengembangan ilmu psikologi. 

 

TUJUAN 

- Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dasar-dasar ilmu psikologi 

dan psikoterapi Islam, mengembangkan diri sesuai dengan bidang minat dan 

melanjutkan ke jenajnag pendidikan yang lebih tinggi. 

- Memenuhi kebutuhan ilmuan psikologi yang berbasis Islam dan budaya 

Indonesia 

- Membantu isntansi dan masyarakat dalam memberikan layanan jasa psikologi. 



xi 
 

DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................  iv 

HALAMAN SURAT PERNYATAAN  ........................................................  v 

HALAMAN MOTTO ....................................................................................  vi 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ...................................................................................  viii 

VISI DAN MISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ....  x 

DAFTAR ISI ..................................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiv 

ABSTRAKSI .................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..........................................................  1 

B. Tujuan Penelitian  ...................................................................  6 

C. Manfaat Penelitian  .................................................................  6 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kebermaknaan Hidup ..............................................................  8 

1. Pengertian Kebermaknaan Hidup  ....................................  8 

2. Aspek-aspek Kebermaknaan Hidup  .................................  10 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

KebermaknaanHidup .........................................................  14 

4. Karakteristik Individu Yang Mampu Mencapai 

Kebermaknaan Hidup ........................................................  21 

B. Waria .......................................................................................  25 

1. Pengertian Waria .............................................................  25 

2. Jenis-jenis Waria  ............................................................  26 

3. Ciri-ciri Waria .................................................................  28 



xii 
 

4. Faktor Pendorong Seseorang Menjadi Waria  .................  29 

C. Kebermaknaan Hidup Pada Kaum Waria  ..............................  33 

D. Pertanyaan Penelitian  .............................................................  36 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Gejala Penelitian ..................................................  37 

B. Definisis Operasional ..............................................................  37 

C. Informan Penelitian .................................................................  38 

D. Sumber Data  ...........................................................................  39 

E. Teknik Pengumpulan Data  .....................................................  40 

F. Validitas  .................................................................................  43 

G. Metode Analisis Data  .............................................................  44 

BAB IV LAPORAN PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian  ...............................................................  48 

B. Pengumpulan Data  .................................................................  49 

C. Analisis Data  ..........................................................................  51 

D. Pembahasan  ............................................................................  65 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ............................................................................  77 

B. Saran  .......................................................................................  78 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................  79 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  ............................................................................  81 

  



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Macam-macam teknik Pengumpulan Data .............................  40 

Gambar 2. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) ............  45 

  



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1. Identitas Informan ..................................................................  51 

Tabel 2. Hasil Wawancara MFK 1 .......................................................  52 

Tabel 3. Hasil Wawancara KM 1 .........................................................  54 

Tabel 4. Hasil wawancara Dengan ZS..................................................  56 

Tabel 5. Hasil Wawancara Dengan MFK .............................................  59 

Tabel 6. Hasil Wawancara Dengan KM 2 ............................................  61 

Tabel 7. Hasil Wawancara Dengan ZS 2 ..............................................  63 

  



xv 
 

KEBERMAKNAAN HIDUP PADA WARIA 

DI KOTA SURAKARTA 

 

Abstraksi 

Perkembangan individu tidak lepas dari pencarian identitas dan jati 

diri.Pencapaian kebermaknaan hidup dapat diartikan lebih luas sebagai usaha 

manusiauntukdapatmengaktualisasikandiri yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan 

dalam lingkungannya secara bebas tanpa harus terpilah-pilah oleh struktur sosial dan hal 

ini merupakan hak asasi setiap manusia.. Proses pencarian jati diri ini akan sampai pada 

penemuan kebermaknaan hidup. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dinamika 

kebermaknaan hidup kaum waria di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 1) Waria, agar dapat memahami hak dan kewajiban 

sebagaimana manusia lainnya dalam kehidupan sosial mereka melalui kebermaknaan 

hidup yang mereka capai. 2) Peneliti selanjutnya, terutama pengembangan ilmu psikologi 

agar dapat menjadi acuan dalam penanganan masalah sosial khususnya keberadaan waria. 

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan maka beberapa 

kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari hasil penelitian ini adalah: 1) Dari hasil 

wawancara dan analisis yang didapat peneliti terhadap infoman didapat hasil bahwa dari 

wawancara yang dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh 

informan yang kemudian dilakukan olah data dengan mengelompokkan jawaban 

berdasarkan urutan waktu wawancara yang dilakukan. Hasil wawancara juga terlihat 

bahwa informan merasa belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat terutama 

dengan perilaku mereka yang dalam pandangan norma masyarakat dapat disebut kurang 

pantas. Informan juga memilikipandangan bahwa materi merupakan jalan keluar dari 

kondisi yang mereka alami saat ini. 2) Kebebasan Berkehendak, dari hasil penelitian 

dapat dilihat bahwa kaum wania adalah bagian dari lingkungan sosial yang juga memiliki 

kemauan dan keinginan yang sama dengan mahiuk hidup lainnya. Yang membedakan 

dengan mahkluk sosial lainnya, pandangan negatif masyarakat terhadap kaum waria akan 

memberikan pembatasan yang lebih terhadap kaum waria.Namun adanya pembatasan 

tersebut membuat kaumwaria ingin membuktikan bahwa mereka memiliki nilai dan sisi 

positif. 3) Kehendak Hidup Bermakna, kehendak untuk hidup bermakna memberikan 

dorongan terhadap kaum waria untuk memiliki pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan dapat 

berarti melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang sebagai salah satu cara untuk 

keberlangsungan hidup mereka sendiri. 4) Makna Hidup, pencapaian makna hidup yang 

dilaukan oleh kaum waria akan lebih berat karena kondisi psikologis dalam diri mereka 

sendiri juga faktor lingkungan sosial memberikan hambatan. Namun hal ini tidak 

mengurangi keinginan mereka untuk tetap dapat hidup normal kelak kemudian hari 

seperti masyarakat pada umumnya. 

 

 

Kata kunci: kebermaknaan hidup, waria. 


