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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orang pernah mengalami kesedihan, kegagalan maupun 

kekecewaan karena hidupnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau 

harapan yang diperoleh tiba-tiba sirna karena kejadian yang tak terduga 

(Anggraeni, 2008). Termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kematian 

suami memiliki nilai perubahan kehidupan yang paling tinggi dibandingkan  

peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan individu selaku pihak yang 

ditinggalkan. Kematian pasangan ini merupakan masalah yang paling 

menyebabkan stres dalam  kehidupan orang  dewasa  (Santrock, 2012).  Peristiwa  

ini membutuhkan penyesuaian tersendiri apabila terjadi pada awal masa dewasa 

madya, ketika beberapa tugas perkembangan menghendaki individu untuk 

menciptakan hubungan suami istri yang serasi, membantu anak-anak remaja 

menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, serta mencapai dan 

memelihara kepuasan dalam pekerjaan (Schaie & Willis, 1991), terlebih ketika 

peristiwa ini terjadi dengan penyebab yang tidak terduga dan dengan proses yang 

singkat. 

Menurut beberapa peneliti, tidak ada stres yang lebih parah daripada stres 

akibat kematian pasangan hidup. Banyak orang yang mengalaminya setuju dengan 

hal itu. Berdasarkan wawancara dari Pangawal (2013) yang telah dilakukan pada 

Melisa, yang telah 25 tahun menikah dan sudah lama menjanda. Tentang 
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kehidupannya kini, ia bilang, ”Saya merasa timpang.” Yang ia maksud adalah 

keadaan emosinya setelah kematian sang suami. Lalu subjek kedua yaitu Susan,  

pernah menganggap para janda yang berkabung selama bertahun-tahun itu 

terlalu  cengeng. Lalu setelah 38 tahun menikah, suaminya meninggal. Kejadian 

itu sudah 20 tahun yang lalu, tapi ia bilang, ”Saya ingat dia tiap hari,” dan kadang, 

air matanya pun berlinang. Sewaktu ada yang meninggal, banyak orang akan 

berdatangan ke rumah istri atau suaminya untuk menghibur dan membantu. Orang 

yang ditinggalkan itu tentu menghargai perhatian dari para kerabat dan sahabat. 

Tapi, rasa dukanya mungkin tidak bisa segera hilang, dan dia membutuhkan 

penghiburan serta dukungan untuk waktu yang lebih lama (www.jw.org). 

Kehilangan yang dirasakan pada janda sering mempengaruhi kesehatan 

fisik dan mental. Dukacita dapat merusak sistem kekebalan tubuh, menghasilkan 

sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan atau nyeri dada. Hal ini juga membawa 

resiko yang lebih tinggi untuk ketidakmampuan, penggunaan narkoba, rawat inap, 

dan bahkan kematian. Dukacita juga dapat menyebabkan masalah memori, 

kehilangan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, mempertinggi resiko 

kecemasan, depresi, insomnia, dan disfungsi sosial. Reaksi ini dapat berkisar dari 

yang cukup pendek dan ringan sampai yang ekstrem dan tahan lama, bahkan 

sampai bertahun-tahun (Stroebe dalam Papalia & Feldman, 2014). 

Keadaan diatas sesuai dengan yang dialami oleh seorang wanita yang 

menjadi responden awal pada penelitian ini, subjek berinisial TW dan berusia 43 

tahun. Dia merawat suaminya yang sakit sejak tahun 2005, hal tersebut 

menyebabkannya menjadi sangat dekat dengan suami. Tetapi sejak satu tahun 

http://www.jw.org/
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yang lalu suaminya meninggal dunia dan ada perbedaan yang dirasakan oleh 

reponden. Responden menyatakan bahwa merasa sedih karena sudah tidak 

merawat suaminya lagi. Selain itu dia pernah dirawat dirumah sakit karena masih 

syok setelah suaminya meninggal dunia. Responden juga merasa memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk merawat anak-anaknya, dia juga merasakan 

rindu terhadap suaminya.  

Survei yang dilakukan oleh Pusat Riset Opini Nasional Amerika selama 30 

tahun terakhir; sekitar 24% dari orang yang ditinggal mati mengatakan bahwa 

mereka bahagia. Janda karena suaminya meninggal dunia biasanya masih 

mendapatkan respon yang positif dan simpati dari masyarakat lingkungan 

sekitarnya. Mungkin karena selama berkeluarga mereka terlihat rukun atau jarang 

bertengkar, sehingga tidak ada gunjingan tentang sebab-sebab suami tersebut 

meninggal dunia. Bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya, cenderung untuk 

tidak menikah lagi. Ini dikarenakan memori dan kenangan yang tersimpan tentang 

masa lalu bersama suami adalah kenangan yang manis dan indah, sehingga akan 

sulit terlupakan dan tergantikan dengan sosok laki-laki lain. Bisa juga janda yang 

demikian ini tidak menikah karena dulu suami memiliki jabatan pekerjaan di 

instansi pemerintahan dan pihak istri mendapatkan dana pensiun. Apabila janda 

tersebut menikah lagi, maka dana pensiun tersebut akan hilang. Predikat ini 

dianggap masih mengundang rasa simpatik.  

Fenomena yang lain, wawancara yang dilakukan terhadap wanita 

berinisial S dan berusia 44 tahun. Responden menjadi janda sejak tahun 2014, hal 

tersebut terjadi karena suaminya mengalami sakit komplikasi yang menyebabkan 
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meninggal dunia. Suami responden merupakan seorang guru PNS di salah satu 

sekolah di Karanganyar. Responden menyatakan tidak ingin menikah lagi karena 

memilih hidup dengan anak-anaknya walaupun anak-anaknya mengijinkan. Tetapi 

dia mengakui bahwa masih mencintai suaminya dan ingin tetap setia. Responden 

merasa tidak ada masalah dengan ekonomi karena responden merupakan seorang 

PNS yang mendapatkan gaji tetap dan almarhum suaminya merupakan seorang 

PNS disaat masih hidup. Responden juga menyatakan bahwa misalkan menikah 

lagi, gajinya akan dikurangi.  

Perceraian karena kematian adalah perceraian terhormat. Orang 

diharapkan ikut mengasihani anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan oleh 

kematian. Hal itu tidak jelas dalam hal perceraian, apakah orang harus 

memberikan rasa simpati atau sebaliknya bergembira dan mulai membantu yang 

diceraikan untuk mendapatkan pasangan baru (Goode, 2004). Orang yang asalnya 

telah menikah dan sekarang bercerai, sulit menyesuaikan diri dengan keadaan ini. 

Memelihara anak tanpa suami atau istri melelahkan dan sulit. Setiap orang harus 

menanggung sendiri kesedihan dan kepahitannya, dengan berlalunya waktu 

semakin sedikit orang yang mau membaginya (Goode, 2004). 

Hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (2010) terdiri dari 27.262 

penduduk di Surakarta berstatus janda, baik karena cerai hidup maupun cerai mati 

dan untuk jumlah janda cerai mati di Surakarta terdiri dari 22.542 orang. Janda 

cerai mati yang berusia 40-50 di Surakarta berjumlah 2.220 orang. Menurut 

Zulkarnain (2013), janda dalam masyarakat dapat menimbulkan fenomena 

tersendiri. Banyak tulisan telah dibuat dengan mengangkat tema janda, baik itu 
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cerpen, cerbung, novel hingga film. Mulai dari jenis “kepahlawanan” perjuangan 

mengalahkan tantangan hidup, sesuatu yang miring, hingga anekdot-anekdot yang 

tidak lucu, serta merendahkan dan pelecehan sarkastis tentang kondisi janda. 

Padahal tanpa stigma itupun, kehidupan janda sudah sungguh berat. Disamping 

harus menghidupi diri sendiri, janda juga harus menghidupi anak-anak dengan 

bertindak sebagai ibu sekaligus sebagai ayah, belum lagi bagi yang masih dewasa, 

masalah kebutuhan rohani menjadi masalah sendiri (kompasiana.com). 

Wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan seorang wanita 

berinisial AS yang berusia 40 tahun dan suaminya sudah meninggal selama 1 

tahun. Suaminya meninggal tanpa sebab dan hal tersebut membuat responden 

menjadi masih sangat terpukul. Responden juga sering sakit karena menjadi 

perbincangan orang di sekitarnya.  Hal tersebut terjadi karena responden sering 

pulang kerja diantar oleh laki-laki, dan menurut penjelasannya laki-laki tersebut 

adalah sepupunya yang kerja ditempat yang sama dengan responden. Dia juga 

menyatakan bahwa merasakan stress saat menjai perbincangan tetangganya.  

Berdasar fenomena diatas terlihat jelas bahwa individu memiliki reaksi 

yang berbeda-beda ketika menemui sebuah kegagalan. Reaksi yang timbul 

meliputi stress, kecemasan, ketakutan, trauma namun adapula yang terus mencoba 

meskipun mengalami kegagalan berulangkali (Reivich & Shatte, 2002). Dan pada 

dinamika kehidupan abad 21 ini yang menyebabkan individu semakin 

membutuhkan resiliensi untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut tidak jarang menimbulkan dampak yang 

kurang menyenangkan bagi sebagian individu (Desmita, 2005).  
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Desmita (2005) menyatakan individu dianggap resiliensi apabila mampu 

cepat kembali dari kondisi trauma dan terlihat kebal dari peristiwa kehidupan 

yang negatif. Resiliensi (Reivich & Shatte, 2002) merupakan kapasitas individu 

untuk merespon secara sehat pada saat ia menghadapi kesulitan atau trauma. 

Resiliensi terbentuk melalui pemikiran yang memungkinkan individu untuk 

mencari pengalaman yang baru dan memandang kehidupan sebagai sebuah 

kemajuan. Individu yang memiliki resiliensi baik mampu memahami bahwa 

sebuah kesalahan bukan akhir dari segalanya. Individu dapat mengambil makna 

dari kesalahan dan menggunakan pengetahuan untuk meraih sesuatu yang lebih 

tinggi. Individu juga akan menguji dirinya dan berusaha memecahkan persoalan 

dengan bijaksana. Resiliensi juga dianggap sebagai adaptasi positif atau sukses, 

kompetensi, dan fungsi dalam menghadapi pengalaman masa lalu yang 

mengakibatkan stres (Egeland, Carlson, & Sroufe dalam Gaugler, Kane & 

Newcomer, 2007).  

Rutter dalam Lam dan Grossman (1997) menyatakan bahwa resiliensi 

berkaitan dengan menghadapi stres pada masa lalu dengan menggunakan cara 

yang memungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi sosial 

melalui tanggung jawab yang sesuai. Karena pada dasarnya resiliensi memiliki 

keterkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh diri individu. Connor dan 

Davidson menyebutkan bahwa resiliensi berkaitan dengan kompetensi personal, 

standar yang tinggi dan keuletan; kepercayaan pada diri sendiri, memiliki 

toleransi terhadap aspek negatif dan kuat/tegar dalam menghadapi stres; menerima 

perubahan secara positif dan dapat membuat hubungan yang aman (mampu 
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beradaptasi) dengan orang lain; kontrol/pengendalian diri dalam mencapai tujuan 

dan bagaimana meminta atau mendapatkan bantuan dari orang lain; pengaruh 

spiritual terhadap Tuhan (Sulistyorini, 2011). 

Menjadi orang yang tangguh dapat lebih menyesuaikan diri dengan 

kemalangan hidup dengan sedikit gangguan terhadap kehidupan mereka. 

Resiliensi dianggap sebagai karakteristik kepribadian yang merupakan hasil dari 

efek negatif stres dan menunjukkan adaptasi. Selain memiliki karakteristik 

kepribadian tertentu, individu tangguh sering mengandalkan faktor perlindungan 

untuk membantu menyesuaikan diri dengan masa-masa sulit. Model resiliensi 

menurut Richardson menjabarkan jika individu yang mengalami masalah di 

kehidupan, mereka akan bergantung pada faktor pelindung internal. Seperti 

kemandirian dan kesehatan yang baik. Serta faktor pelindung eksternal, seperti 

hubungan dengan orang lain untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup 

mereka. Proses ini disebut reintegrasi sebagai tangguh (Wells, 2010). Tahap akhir 

telah tiba ketika orang berduka memperbarui minat pada kegiatan sehari-hari. 

Kenangan orang yang meninggal membawa perasaan suka bercampur dengan 

kesedihan daripada rasa sakit dan kerinduan (Papalia & Feldman, 2014). 

Dalam studi lain, Boerner dkk melakukan wawancarai 1.532 orang dewasa 

yang sudah menikah dan kemudian melakukan tindak lanjut wawancara dengan 

185 orang (161 perempuan dan 24 laki-laki) yang pasangannya telah meninggal. 

Wawancara berlangsung selama 6 bulan setelah kehilangan dan sekali lagi saat 2 

tahun setelah kehilangan (Papalia & Feldman, 2014). Sejauh ini pola yang paling 

umum (ditunjukkan 46 persen sampel) adalah ketangguhan; tingkat distres yang 
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rendah dan secara bertahap berkurang. Orang yang berduka dengan tangguh 

menyatakan menerima kematian sebagai proses alami. Setelah kehilangan mereka, 

mereka menghabiskan waktu yang relatif sedikit berpikir dan berbicara tentang 

hal itu atau mencari makna didalamnya, meskipun mayoritas memang melaporkan 

beberapa kerinduan dan kepedihan emosional selama 6 bulan pertama (Boerner 

dkk dalam Papalia & Feldman, 2014).  

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Widyowati (2013) dengan 

judul “Resiliensi pada lansia yang ditinggal mati pasangan hidupnya”, 

menyatakan bahwa lansia yang ditinggal mati pasangan hidupnya merasakan 

kesepian selain itu lansia juga merasa mengalami keterasingan di dalam 

keluarganya. Hasil dari penelitian tersebut adalah perbedaan aspek resiliensi yang 

membentuk perilaku resiliensi pada lansia berbeda-beda. Lalu faktor dari 

pembentukan resiliensi bersumber dari dukungan orang terdekat seperti anak dan 

teman sebaya. Selanjutnya penelitian lain yang berjudul “Resilient widowed older 

adults and their family and friend relations”, menyatakan bahwa janda yang 

ditinggal pergi pasangan hidup dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan dukungan 

dari keluarganya. Hasil peneltian adalah hubungan sosial dan pertemanan janda 

mempengaruhi bagaimana resiliensi dibentuk dalam kehidupannya (Kang & Ahn, 

2015). 

Gaugler, Kane dan Newcomer (2007) juga melakukan penelitian yang 

berjudul “Resilience and Transitions From Dementia Caregiving”, menghasilkan 

bahwa hubungan sosial dan pertemanan janda mempengaruhi bagaimana resiliensi 

dibentuk dalam kehidupannya. Dan judul penelitian lain yang terkait adalah “The 
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Impact Of Youth-Adult Relationships On Resilience” menyatakan bahwa latar 

belakang resiliensi dipahami sebagai lebih dari satu kompetensi individu di bawah 

tekanan. Di sinilah terletak salah satu alasan untuk masalah konseptualisasi 

ketahanan. Dan hasil dari penelitian adalah bahwa individu yang mengalami stres 

karena masalahnya akan membutuhkan bantuan dari orang lain disekitarnya. 

Selain itu agar individu tersebut tidak melakukan perilaku maladaptif (Ungar, 

2013).  

Pada empat penelitian diatas yang pernah dilakukan sebelumnya tentang 

resiliensi, terdapat kelemahannya yaitu kurang memperhatikan sisi lain yang 

mempengaruhi kehidupan janda. Misalnya faktor lain dari teori yang 

mempengaruhi resiliensi dan kebahagiaan pada janda cerai mati. Lalu sebagian 

penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, karena pada 

dasarnya berinteraksi dengan kehidupan subjek secara langsung dapat lebih 

mendapatkan informasi tentang resiliensi tersebut. Misalnya dengan melakukan 

wawancara, observasi, dokumentasi atau checklist.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang disertai dengan fenomena dan 

beberapa penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan, maka dapat diutarakan 

bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan karena kehilangan orang 

yang dicintainya dan respon setiap orang pada saat kehilangan tersebut juga pasti 

berbeda-beda. Sehingga resiliensi sangat dibutuhkan oleh individu, khusunya pada 

janda cerai mati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan oleh karena itu dapat dijabarkan rumusan masalahnya adalah 



10 
 

 
 

“Bagaimana resiliensi pada janda cerai mati?”. Dengan demikian peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Resiliensi pada Janda Cerai Mati”. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui resiliensi pada janda cerai 

mati.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat terhadap perkembangan ilmu psikologi, khususnya ilmu yang 

berkaitan dengan resiliensi.  

2. Manfaat praktis  

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bahwa pembaca, terutama 

janda yang ditinggal mati pasangannya, dapat mengetahui gambaran resiliensi 

pada janda yang ditinggal mati pasangannya dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga dapat memikirkan langkah yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi masalah yang dialaminya. 

 


