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MAKNA PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG MENIKAH KEMBALI 

 

Abstrak 

 

Makna pernikahan bagi wanita memiliki andil yang besar dalam memberikan 

pengaruh pada keberhasilan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk 

memahami dan mendeskripsikan makna pernikahan bagi wanita yang menikah 

kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. 

Informan penelitian berjumlah 6 wanita yang diambil menggunakan teknik 

purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelurahan di kecamatan 

Kartoharjo kota Madiun. Bentuk wawancara semi terstuktur digunakan sebagai 

alat pengumpulan data penelitian dan dianalisis dengan analisis tematik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bagi wanita pernikahan merupakan hubungan 

yang harus dipertahankan seumur hidup dimana suami-istri harus memiliki rasa 

“saling”. Pernikahan menyatukan keluarga suami-istri yang berbeda sehingga 

ikatan tersebut harus disahkan secara agama, hukum, dan pengakuan sosial. 

Pernikahan berbeda dari jenis hubungan lain dimana wanita mendapat keamanan 

ekonomi, kenyamanan psikologis, penghormatan sosial, keturunan, dan 

bimbingan religi. Dinamika dalam pernikahan membuat wanita semakin berhati-

hati memutuskan perkara rumah tangga, dimana adaptasi dan komunikasi yang 

efektif dilandasi ketaatan pada Allah swt sebagai kunci menggapai kesuksesan 

pernikahan. Permasalahan sosial, ekonomi, seksual dan kekerasan memungkinkan 

terjadinya perceraian yang sama sekali tidak dicita-citakan wanita dalam 

penelitian ini. Pernikahan dimaknai sebagai hubungan kompleks yang dapat 

mengalami perubahan sejak sebelum menikah hingga menikah kembali 

dipengaruhi usia, pengalaman dalam hubungan interpersonal, usia pernikahan, 

peran dalam pernikahan, interaksi keluarga pranikah, dan kepemilikan anak. 

 

Kata kunci : Makna, Pernikahan, Wanita 

 

Abstract 

 

The meaning of marriage for women has a large share in influencing the success 

of the household. The purpose of this study is to understand and describe the 

meaning of marriage for women who remarry. This study uses a 

phenomenological qualitative approach. Research informants were 6 women who 

were taken using purposive sampling technique. This study was carried out in two 

villages in Kartoharjo sub-district, Madiun city. The semi-structured interview 

form was used as a research data collection tool and analyzed by thematic 

analysis. The results show that for women marriage is a relationship that must be 

maintained for life where the husband and wife must have a "mutual" feeling. 

Marriage unites different husband and wife families so that the bond must be 

legalized in religion, law, and social recognition. Marriage is different from other 

types of relationships where women get economic security, psychological 

comfort, social respect, ancestry, and religious guidance. The dynamics in 

marriage make women more careful in deciding household matters, where 
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effective adaptation and communication based on obedience to God Almighty is 

the key to achieving marital success. Social, economic, sexual and violent 

problems allow divorce to occur which is not dreamed of by women in this study. 

Marriage is defined as a complex relationship that can experience change from 

before marriage until remarriage is influenced by age, experience in interpersonal 

relationships, age of marriage, role in marriage, premarital family interaction, and 

child ownership. 

 

Keywords: Meaning, Marriage, Woman 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah swt begitu pun seorang 

wanita karena itu merupakan suatu fitrah bagi manusia untuk menikah dan 

membangun kehidupan berkeluarga. Pernikahan memberikan keluasan hak 

kepada individu suami atau istri untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan 

rumah tangga. Pernikahan secara hukum merupakan sebuah persetujuan 

perikatan yang dilegalkan oleh Undang-undang. Pernikahan secara adat dapat 

mengangkat derajat wanita lebih tinggi di masyarakat dibanding kondisi 

sebelumnya. Sedangkan pernikahan dalam agama dipandang sebagai ikatan 

suci dan sakral yang memiliki tujuan yang luhur (Kurnia&Martinelli, 2016). 

Hubungan pernikahan tidak selalu mulus, tidak jarang juga muncul 

masalah yang mana masalah tersebut terkadang berujung pada perceraian. 

Perceraian merupakan fakta akibat terjadinya perbedaan prinsip antara suami 

istri. Banyak hal yang dapat menyebabkan perceraian yakni tidak adanya 

tanggung jawab, himpitan ekonomi, tidak adanya keharmonisan, ada pihak 

ketiga, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan kecemburuan (Marzuki, 

2016). Masalah-masalah ini sering muncul dalam mahligai rumah tangga. 

Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam bangku musyawarah akan 

berakhir pada kata cerai. 

Perceraian dijadikan sebagai jalan keluar dalam permasalahan 

pernikahan. Data statistik dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah 

Agung (MA) mengungkap bahwa dalam kurun waktu tahun 2009-2014 

ditemukan angka perceraian mencapai 300.000 atau sekitar 15% dari 2 juta 

suami-istri yang terdaftar menikah disetiap tahunnya dimana lebih dari 70% 
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kasus perceraian tersebut gugatan cerai diajukan pihak perempuan, dimana 

hilangnya tanggung jawab laki-laki pada keluarga merupakan penyebab 

terbesarnya (Muhammad, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Muslimah (2012) mengungkap bahwa secara 

perlahan wanita janda berusaha untuk membangun citra positif bagi dirinya dan 

mereka ingin membahagiakan anaknya. Menikah kembali atau disebut 

remarriage menjadi pilihan untuk memperbaiki kehidupan berumahtangga dan 

untuk membuat tujuan-tujuan baru dalam pernikahan. Beberapa alasan yang 

mendorong wanita untuk menikah lagi antara lain untuk mendapatkan cinta dan 

persahabatan, pemenuhan kebutuhan biologis, ekonomi, etika, moral, dan 

norma sosial, faktor pemeliharaan atau pendidikan anak serta untuk 

memperoleh status sosial. Di sisi lain masyarakat lebih menerima pernikahan 

kembali laki-laki daripada perempuan (Valee&Nazery, 2016). Pernikahan 

kembali secara konsisten menunjukkan tingkat perceraian yang lebih tinggi 

(Jensen, Shafer, Guo&H Larson, 2015). Penyesuaian kembali dengan pasangan 

dan keluarga baru merupakan tantangan utama di dalam remarriage 

(Chiappori&Weiss, 2006). 

Makna pernikahan menjadi kunci dalam kesuksesan pernikahan, karena 

individu yang meyakini pernikahan sebagai gagasan seumur hidup maka 

perceraian bukan menjadi pilihan bagi individu tersebut (Ozygit, 2017). 

Mengingat fakta bahwa makna pasangan suami istri terhadap pernikahan 

mempengaruhi ekspektasi mereka, diyakini bahwa penentuan makna ini sangat 

penting. Menurut Hall (2006), makna pernikahan melibatkan proses kognitif 

terhadap pernikahan, yaitu proses informasi atau bagaimana seseorang berpikir 

tentang pernikahan dan memiliki pengalaman tertentu yang terkait dengan 

pernikahan. Menurut Ozygit (2017) makna pernikahan dapat diungkap melalui 

sumber-sumber pada tiga fase pernikahan yaitu fase pranikah, fase pernikahan, 

dan fase pascapernikahan. Fase pranikah mengacu pada pengetahuan diri, 

pilihan pasangan, memutuskan menikah dan upacara pernikahan. Fase 

pernikahan mencakup fungsi pernikahan, prinsip pernikahan, dan dinamika 

pernikahan. Fase terakhir, fase pasca pernikahan mencakup kemungkinan 
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alasan perceraian dan emosi yang menyertai perpisahan. Wanita tentu memiliki 

harapan pernikahan barunya dapat lebih baik dari pernikahan sebelumnya. 

Perbedaan harapan dan persepsi wanita terhadap pernikahan mulai dari 

sebelum menikah sampai setelah menjalani pernikahan tentu menimbulkan 

perilaku dan tujuan pernikahan yang berbeda pula. 

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, pemaknaan pernikahan 

menjadi menarik untuk ditelaah. Bagaimana proses pemaknaan pernikahan 

yang seharusnya dapat mencegah perceraian. Maka penelitian ini dilakukan 

untuk memahami dan mendeskripsikan makna pernikahan bagi wanita yang 

menikah kembali. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Informan 

penelitian berjumlah 6 wanita berinisial SL,SS, PR, KY, SWR dan ST yang 

diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria wanita berusia 

lebih dari 20 tahun, pernah mengalami perceraian hidup, dan pernah mengalami 

remarriage. Penelitian ini dilaksanakan pada dua kelurahan di kecamatan 

Kartoharjo kota Madiun. Bentuk wawancara semi terstuktur digunakan sebagai 

alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Peneliti dan informan melalui proses 

komunikasi tanya jawab yang bersifat terbuka yang didokumentasikan 

menggunakan voice recorder. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun peneliti sebelumnya. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan analisis tematik merujuk pada langkah-langkah analisis data 

menurut Creswell (2016) yaitu peneliti mempersiapkan dan mengorganisasikan 

data untuk analisis, kedua peneliti mengeksplorasi dan mengkode data (meng-

coding), setelah itu mengode untuk membangun deskripsi dan tema, 

merepresentasikan data kualitatif, dan langkah terakhir menginterpretasikan 

temuan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 6 informan wanita 

yang pernah cerai hidup dan menikah kembali mengenai makna pernikahan 

bagi mereka sebagai berikut: 

Aspek Pengetahuan Diri, Pengetahuan diri berisi mengenai kesiapan untuk 

menikah, status saat ini dan pengalaman masa lalu. Tiga informan pertama 

kali menikah sebelum usia 17 tahun dalam keadaan belum siap menikah. 

Sedangkan 3 informan lainnya siap menikah lalu pertama menikah saat usia 

20 tahun ke atas. Menurut lima informan wanita dikatakan siap menikah saat 

usia di atas 20 tahun. Menurut SL dan KY kesiapan dilihat dari kematangan 

berfikir, sedangkan SS berpendapat pada usia itu memang saatnya wanita 

menikah, menurut SWR kecantikan wanita terpancar diusia itu, dan ST 

menyoroti sisi mental wanita. Berbeda dengan PR yang tidak membatasi usia 

untuk siap menikah bagi wanita kecuali melihat pada pemahaman terhadap 

agama. 

Informan yang merasa belum siap menikah karena belum mempersiapkan 

diri dan pasangan secara matang seperti perjodohan, hamil di luar nikah, 

masalah ekonomi, dan ancaman serta keyakinan stigma perawan tua pada 

keluarga. Sedangkan informan yang telah siap menikah memutuskan sendiri 

pernikahan mereka dengan pertimbangan karakteristik pasangan, kecocokan, 

kedekatan, usia, dan tuntutan orangtua untuk segera menikah serta kesiapan 

calon pasangan melalui jalinan interpersonal dengan lawan jenis. Dua 

informan yang dijodohkan tidak memiliki hubungan dekat dengan teman laki-

laki sebelum menikah karena fokus bekerja. Lima dari 6 informan yaitu 

menjalin hubungan dekat dengan laki-laki antara 6 bulan sampai 1 tahun untuk 

saling mengenal sebelum menikah untuk kedua kali. Berbeda dengan SL yang 

tidak menjalin hubungan pra remarriage dan memilih untuk bekerja sebelum 

diminta rujuk oleh mantan suami pertama karena kasihan dengan anak 

sebelum akhirnya bercerai lagi. Seluruh informan kedua kali menikah saat usia 

diatas 20 tahun dan SL menikah untuk ketiga kalinya pada usia ±30 tahun, 
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lima informan memiliki anak dari pernikahan pertama dan kedua. PR dan SS 

menjalani pernikahan pertama selama ≥10 th sedangkan pernikahan 4 

informan lain ≤5 th. Sedangkan pernikahan selanjutnya 4 informan SL, SS, 

PR, dan SWR berlangsung ≥5 th. SL dan SWR menjalani status janda selama 

≥5 th sedang informan lain ≤5 th. 

Pilihan pasangan mencakup persamaan dan perbedaan seperti status 

ekonomi, latar belakang pendidikan, karakteristik, usia, pandangan agama, 

politik, dan etnis. Informan SL dan SWR sama sekali belum terbayang laki-

laki seperti apa yang akan dinikahi karena perjodohan. Seluruh informan 

merasa suami pertama tidak seperti yang diharapkan. Meskipun SS, PR, KY, 

dan ST pernah menilai pantas untuk menikah dengan laki-laki pilihan mereka 

sebelumnya. Pada pernikahan kedua semua informan merasa sudah memiliki 

suami seperti yang diharapkan, pernikahan ketiga khusus bagi SL. 

Sebelumnya SL juga tidak membatasi laki-laki seperti apa suaminya nanti 

menurut SL semua tergantung pada istri yang memiliki iman dan prinsip dan 

diawali dengan cinta sehingga SL menerima saja apa adanya suami sebagai 

pilihan SL dan jodoh dari Allah. 

Menurut empat informan SL, SS, KY, dan SWR usia pasangan siap 

menikah antara 25 sampai 30 tahun. Pada usia itu menurut  SL dan KY cara 

berfikir sudah matang sehingga bisa saling mengimbangi, sudah memiliki 

pekerjaan menurut SS selain itu usia juga berpengaruh pada pemikiran 

setidaknya wanita jangan lebih muda, SWR yang berpendapat memancarnya 

kecantikan sehingga jika pasangan dengan selisih usia 10 tahun akaan 

berpotensi terjadi perselingkuhan. Berbeda dengan PR dan ST yang tidak 

membatasi usia karena menurut PR tergantung religiusitas seseorang bahkan 

usia muda lebih berkah sedangkan ST mengutamakan kedewasaan, siap 

mental untuk menghadapi perbedaan ST tidak mempermasalahkan usia dan 

pendidikan. 

SL, SS, dan SWR berpendapat pendidikan itu penting karena 

mempengaruhi pola berfikir, pencarian pekerjaan atau berwirausaha. Semua 

informan setuju dengan berpengaruhnya faktor ekonomi dalam pernikahan. 
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Aqidah dan akhlaq hal terpenting bagi PR, dan ST sedangkan menurut SWR 

yang penting mengerti agama Islam. KY mengutamakan laki-laki yang 

bertanggungjawab, mengerti, dan menerima anak serta keluarga. Lain dengan 

SS yang mengutamakan proses pacaran untuk mengetahui sifat pasangan. ST 

juga mempertimbangkan asal daerah pasangan karena menurut orangtua akan 

mempengaruhi sikap. 

Keputusan menikah berkaitan dengan siapa memutusakan menikah, faktor 

fasilitatif dalam keputusan menikah dan perasaan-perasaan yang menyertai 

keputusan. SL merasa sakit hati kepada orang tua dan calon suami saat itu 

karena menikahkan SL. SL merasa tidak pas hati, tidak ada rasa suka karena 

belum mengerti sama sekali hal berkaitan dengan pernikahan begitu pula 

SWR merasa takut karena ancaman kakaknya sehingga keduanya patuh pada 

orang tua. Sedangkan SS, PR, KY, dan ST merasa senang karena akhirnya 

menikah dengan keputusannya sendiri meskipun SS juga menyesal karena 

putus sekolah dan ST belum mengenal calon pasangan. Pada pernikahan 

terakhir semua informan merasa senang dan bersyukur merasa dipertemukan 

dengan jodoh Allah. 

Keluarga merupakan pihak yang terlibat pada pernikahan pertama semua 

informan. Empat informan memiliki hak memutuskan, tidak bagi SL, SS, dan 

SWR namun pada pernikahan berikutnya keputusan menikah sepenuhnya 

pada informan bersama pasangan. Masyarakat sekitar menyayangkan 

keputusan orang tua SL untuk menikahkan  anak dibawah umur pada 

pernikahan pertama. Sedangkan keluarga dan masyarakat sekitarnya 

mendukung pernikahan pertama lima informan. Ibu SWR sebelumnya tidak 

menyetujui calon suami karena buta huruf namun SWR tetap menikah. 

Menurut SL tidak ada yang berhak ikut campur dalam urusan pernikahan 

kecuali suami istri karena risiko atau hasil mereka sendiri yang menanggung. 

Tetangga SS dan PR yang menggunjingkan kehamilan SS dan suami muda PR 

namun informan menerima saja karena memang tetangga ada suka dan tidak. 

Tidak ada yang ikut campur urusan KY dan SWR, hal itu urusan masing-

masing bagi keluarga KY sedangkan SWR merasa bisa menjaga diri sehingga 
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tidak ada campur tangan pihak lain. Berbeda dengan ST dimana lingkungan 

memiliki stigma buruk pada janda. 

Upacara pernikahan mengungkap pendapat tentang upacara pranikah. 

Menurut semua informan upacara pernikahan tidak harus mewah seperti 

resepsi besar, boleh saja namun tergantung kondisi keuangan calon pengantin 

yang terpenting ijab kabul secara sah menurut agama dan tercatat secara 

hukum. PR dan ST sepakat mematuhi prosedur hukum pernikahan di 

Indonesia, menurut ST agar wanita juga lebih terjamin secara hukum. 

Sedangkan bagi SWR menikah di KUA juga sudah sah di mata masyarakat. 

SL membolehkan pernikahan yang sah secara agama saja namun dalam 

kondisi khusus apabila laki-laki hendak menikahi wanita selain istrinya. SL 

dan KY tidak setuju dengan pertunangan karena tidak ada pertunangan di 

dalam Islam sehingga apabila cocok segera menikah. Menurut SL pertunangan 

boleh saja dilakukan untuk menjamin keseriusan antar keluarga pasangan. 

Fungsi pernikahan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat psikologis dan 

sosial. Empat informan yakni SL, SS, PR, dan SWR mendapat manfaat 

ekonomi setelah menikah dimana suami bertanggungjawab menafkahi 

informan. Setelah menikah KY dan SWR memiliki keturunan yang harus 

dirawat dan dibesarkan namun menurut KY hal itu mengurangi kebebasan 

bersosialisasi. Selain itu SL, SS, dan ST terhindar dari pembicaraan buruk 

tetangga mengenai informan saat janda, setelah menikah informan merasa 

lebih dihormati dan nyaman saat berpergian. SL dan ST juga merasa memiliki 

teman untuk berbagi cerita dan menjalani kehidupan. Berbeda dengan 

informan lain, PR merasa suami dapat mendidik agama dan menyayangi 

informan. Empat informan sepakat bahwa istri wajib mengurusi dan 

menyiapkan segala kebutuhan suami begitu pula dengan merawat anak. Bagi 

PR dan ST istri juga bekerjasama mengatur keuangan keluarga serta 

memahami suami dengan kasih sayang.  

Prinsip pernikahan membahas mengenai bagaimana seharusnya sebuah 

pernikahan. Bagi SL pernikahan akan memuaskan apabila keluarga 

menjalankan sholat lima waktu dan SL memegang prinsip itu, cukup secara 
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ekonomi juga membawa kebahagiaan menurut SL dan SWR. Bagi SS rumah 

tangga terasa tenteram bila pertengkaran tidak terjadi tiap hari meskipun 

ekonomi pas-pasan. Kenikmatan dalam rumah tangga bagi PR bukan berarti 

kaya raya namun sebatas kasih sayang tanpa diminta. Saling terbuka bagi KY 

dan SWR menjadi sumber kepuasan dalam pernikahan, selain itu menurut KY 

saling mengerti, menghargai serta menjalani rumah tangga apa adanya 

merupakan pernikahan yang memuaskan. Lain dengan ST pernikahan 

memuaskan dapat tercipta saat pasangan saling memahami dan mengambil 

pelajaran dari masa lalu. 

Pernikahan dapat bertahan untuk selamanya merupakan harapan SL, KY, 

dan ST karena harapan itu belum terwujud pada pernikahan pertama informan. 

Selingkuh merupakan hal perilaku fatal yang tidak dapat ditoleransi menurut 

lima informan, kekerasan secara fisik juga hal bagi SL, fatal bagi SL dan PR 

saat keluarga tidak menegakkan nilai agama. beribadah sholat, dzikir, dan 

memperdalam ilmu agama sedangkan tata krama dan hubungan timbal balik 

penting bagi semua informan. Seluruh informan juga menilai pernikahan 

kedua orang tua, dapat dicontoh atau tidak oleh informan. 

Dinamika pernikahan meliputi hubungan sosial dengan masyarakat, 

komunikasi dalam keluarga, anggaran keuangan, hubungan dengan keluarga 

asal, dan peran pasangan atau anggota keluarga lain. Interaksi semua informan 

dengan teman-teman berjalan dengan baik meskipun lebih terbatas setelah 

menikah. SL dan SWR mengaku tidak pernah bergaul dengan teman-

temannya karena sibuk bekerja. Hubungan semua informan dengan orang tua 

dan mertua berjalan dengan baik. Lima informan dapat sewaktu-waktu 

mengunjungi mertua karena jarak rumah yang dekat. Sedangkan PR 

menunggu suami untuk mengunjungi ibu mertua karena masih mengumpulkan 

rezeki. Hubungan lima informan dengan anak dari pernikahan pertama 

berjalan dengan baik. Semua informan sudah tidak memiliki hubungan dengan 

mantan suami. Namun anak dari pernikahan pertama SL, SS, dan PR masih 

berhubungan baik dengan ayahnya. 
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Semua informan saling bekerjasama dan membantu bersama suami untuk 

berperan dalam rumah tangga. Semua informan mendapat tanggapan baik dari 

suami seperti member nasehat saat berkeluh kesah dan bercerita pada suami. 

Dua informan menyelesaikan masalah dengan suami seketika itu masalah 

muncul dalam suasana dingin. Sedangkan empat informan menunggu suasana 

santai seperti menjelang tidur atau saat duduk santai bagi SWR karena waktu 

yang cukup panjang dan tidak didengarkan orang lain. 

Empat informan mengelola sendiri dana dalam rumah tangga sehingga apa 

saja keperluan suami dan pengeluaran rumah secara terbuka saling 

mengetahui. Berbeda dengan PR, dana dikelola suami sehingga keperluan PR, 

anak, sekolah anak dan rumah sudah diatur langsung oleh suami. Sedangkan 

SWR mengelola dana bersama dengan suami namun saling terbuka mengenai 

dana masuk dan pengelurannya. Semua informan bersyukur dengan keadaan 

ekonomi keluarga saat ini. 

Alasan Perceraian, Permasalahan yang muncul dalam pernikahan seperti 

masalah sosial, seksual, masalah keuangan, dan masalah lainnya diantara 

pasangan dapat berpotensi menjadi alasan perceraian. SL pernah mengalami 

masalah ekonomi yang dirasa sulit hingga menimbulkan pertengkaran dengan 

suami SL saat ini dalam membicarakan solusi. PR, KY, dan SWR tidak 

pernah merasa mengalami masalah sulit dalam pernikahan kedua. Informan 

SS merasa sulit menghadapi pembicaraan buruk beberapa tetangga yang 

terkadang membuat SS dan suami bertengkar, namun SS selalu teguh 

pendirian selama apa yang dibicarakan tidak benar serta meyakinkan suami 

untuk saling percaya. Masalah sulit yang dialami ST yaitu belum memiliki 

keturunan pada pernikahan kedua, ST dengan suami sudah berusaha sekarang 

dipasrahkan pada Allah. ST dan suami juga merasa sulit dalam mendidik 

anaknya karena selalu berbeda pendapat dengan ibu ST sehingga suami 

menyerahkan tanggungjawab untuk menasehati anak kepada ST. Meski begitu 

ST mengerti keadaan suami sehingga ketika suami sedang marah ST memilih 

untuk diam dan bercerita dilain waktu saat kemarahan reda, begitu pula 
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dengan suami jika ST marah-marah biasanya suami diam lalu mendiskusikan 

masalah saat suasana dingin. 

SL merasakan ketidakcocokan dengan mantan suami dipernikahan kedua 

karena tidak ada kebersamaan dan komunikasi yang intens di dalam keluarga 

sehingga ST menggugat cerai suami. SS diceraikan suami dengan ancaman 

senjata tajam, suami SS berselingkuh dan mengahamili kakak. Meskipun SS 

dan PR sudah berusaha mempertahankan, PR mengalami kekerasan fisik dan 

perselingkuhan akhirnya PR menggugat cerai bahkan tidak berfikir untuk 

mencari suami lagi. Begitu pula dengan suami KY yang sering melakukan 

kekerasan fisik dan verbal, berselingkuh, dan tidak menafkahi sehingga KY 

menggugat cerai suami. SWR memutuskan menggugat cerai mantan suami 

karena tidak dinafkahi, berbeda dengan ST menggugat cerai suami karena 

suami tidak bertanggungjawab menafkahi ST, mabuk, judi, dan main 

perempuan lain. 

Emosi pernikahan merupakan emosi yang menyertai seseorang setelah 

memutuskan untuk berpisah dengan pasangan. SL merasa biasa saja saat 

memutuskan untuk bercerai karena suaminya saat itu bukan permintaan atau 

harapan SL. Sedangkan SS merasa sakit hati atas perselingkuhan mantan 

suami dan tetap ingin mempertahankan pernikahan karena iba dengan anak-

anaknya, namun tidak bisa. PR merasa kasihan pada anak saat hendak 

menggugat namun juga sakit hati dengan perilaku suami saat itu karena PR 

sudah mencoba mempertahankan. Berbeda dengan KY yang merasa lega 

setelah berpisah karena bisa mengurus anaknya sendiri meskipun sempat 

khawatir tidak mendapat pengganti suaminya, namun KY tetap yakin dan 

berdo’a agar Allah memberi jodoh yang lebih baik. SWR juga merasa senang 

telah resmi bercerai karena SWR bisa bekerja keras membantu orangtua 

merawat adik-adiknya. SWR juga tidak ada niat untuk menikah lagi namun 

niat itu berubah setelah berfikir bahwa tidak mungkin selamanya hidup 

dengan orang tua. Sementara ST merasa iba kepada mantan suami yang tidak 

bisa mendidik anak namun dilain sisi ST percaya diri untuk bisa membesarkan 
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anak bersama orangtua ST, ST juga merasa senang karena lepas dari masalah 

yang berkaitan dengan perilaku buruk mantan suaminya. 

3.2 Pembahasan 

Makna Pernikahan pada fase Pra-nikah, Pernikahan harus disiapkan mulai dari 

mengenal karakter calon pasangan termasuk keluarga seperti status ekonomi 

calon pasangan. Selain itu usia dan stigma “perawan tua” dari masyarakat juga 

turut memberikan penilaian terhadap kapan waktu yang tepat bagi wanita 

untuk menikah. Sedangkan bagi tiga informan lain yang mengaku belum siap 

menikah pada pernikahan pertama, pernikahan dipandang sebagai hal yang 

dapat dijalani begitu saja. Pernikahan dijalani atas dasar ketaatan pada orang 

tua, memperbaiki kondisi keluarga agar lebih dihormati secara sosial karena 

hamil di luar nikah, dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Pada saat 

remarriage semua informan merasa memiliki kesiapan diri, pernikahan 

dianggap sebagai suatu hubungan yang perlu kesiapan, bukan sebatas kesiapan 

calon pasangan namun lebih pada kesiapan diri dan keluarga seperti 

kematangan berpikir, penerimaan calon pasangan terhadap keluarga, siap 

menerima konsekuensi untuk kembali menikah, dan beradaptasi kembali. 

Pernikahan harus dijalani dengan orang yang tepat sehingga mereka 

harus saling mengenal calon pasangan melalui masa pendekatan sebelum 

akhirnya memilih untuk menikah. Saat remarriage semua informan menyadari 

bahwa pernikahan harus dijalani bersama orang yang benar-benar saling 

mengenal dan menerima satu sama lain beserta anak dan keluarganya. Semua 

informan merasa perlu untuk menjalin kedekatan dengan calon pasangan 

untuk mengetahui karakteristik calon pasangan dan keluarga agar 

mendapatkan pasangan yang dapat diandalkan dalam pernikahan bagi diri 

informan, anak, dan keluarga. Pernikahan tidak lagi sebagai hubungan yang 

dapat berakhir kapan saja namun dapat bertahan selamanya. 

Wanita yang menikah kembali lebih memiliki pengetahuan diri untuk 

menikah kembali. Kesiapan untuk menikah dipengaruhi oleh hubungan yang 

terjalin dimasa sebelum menikah. Wanita yang memiliki hubungan dengan 

lawan jenis sebelum menikah lebih siap untuk menikah. Wanita yang sudah 
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mengenal pasangan lebih percaya diri untuk membawa hubungan ke jenjang 

pernikahan. Kesiapan untuk menikah seperti usia saat menikah dan berkaitan 

dengan hubungan yang terjalin sebelum menikah juga mempengaruhi usia 

pernikahan, dimana usia pernikahan mempengaruhi perubahan makna 

pernikahan pada seseorang. Perbedaan makna pernikahan juga dipengaruhi 

oleh pengalaman dari hubungan menjelang pernikahan kedua atau ketiga. 

Persamaan dan perbedaan ada dalam sebuah pernikahan sehingga 

memilih pasangan terbaik untuk pernikahan merupakan hal yang terpenting 

mengingat pernikahan dijalani bersama oleh dua orang yang berpasangan. 

Pada pernikahan pertama, pernikahan dianggap sebagai hubungan antara 

pasangan yang saling memiliki ikatan emosional seperti kasih sayang dan 

cinta dimana tidak terdapat perbedaan etnis atau persamaan tingkat 

pendidikan. Pernikahan merupakan suatu hubungan bersama, dijalani dengan 

pasangan yang berkepribadian baik dan perhatian. Pasangan yang jujur dan 

menyayangi keluarga bagi satu informan merupakan seseorang yang pantas 

dipilih untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pernikahan merupakan 

perjalanan yang memerlukan imam dan ketaatan seorang laki-laki terhadap 

Allah swt. Berbeda dengan informan yang tidak memiliki kesempatan untuk 

memilih pasangan karena perjodohan, pernikahan dipandang sebagai suatu hal 

yang sekedar perlu dijalani begitu saja bahkan dengan seseorang pilihan orang 

tua yang belum dikenal. Pemilihan pasangan pada pernikahan selanjutnya 

lebih kompleks dan selektif sehingga harapan terhadap pasangan dapat 

tercapai. Pernikahan dari sudut pandang pilihan pasangan juga dapat dimaknai 

sebagai ikatan dimana pasangan harus siap menghadapi perbedaan prinsip 

melalui kedewasaan dan keimanan terhadap Allah. Kehidupan yang terjalin 

dalam pernikahan juga harus dilalui bersama pasangan yang saling mencintai, 

tidak sekedar menerima diri informan namun juga menghargai dan menerima 

anak serta keluarga. 

Perluasan makna di atas dipengaruhi oleh adanya hubungan yang 

terjalin dengan lawan jenis sebelum menikah kembali dan peran individu 

dalam memilih pasangan. Pernikahan dipandang sebagai hubungan antara dua 
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insan yang memiliki perbedaan dan persamaan karakteristik maka sebelum 

menikah wanita wajib menetapkan pilihan pada laki-laki yang tepat untuk 

mendampingi perjalanan rumahtangganya dengan lebih hati-hati dan intensif. 

Peneliti menemukan faktor lain yang mempengaruhi makna pernikahan yang 

bersumber pada pilihan pasangan yaitu kepemilikan anak pada pernikahan 

sebelumnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa makna 

pernikhan bagi wanita yang menikah kembali merupakan hubungan yang 

harus dipertahankan seumur hidup dimana suami-istri harus memiliki rasa 

“saling”. Pernikahan menyatukan seluruh anggota keluarga suami-istri yang 

berbeda sehingga ikatan tersebut harus disahkan secara agama dan terjamin 

dalam hukum serta memerlukan pengakuan masyarakat. Hal tersebut karena 

pernikahan berbeda dari jenis hubungan lain dimana wanita mendapat 

keamanan ekonomi, kenyamanan psikologis, penghormatan sosial, keturunan, 

dan bimbingan religi dari suami yang tidak didapat dari hubungan lain. 

Adaptasi dan komunikasi yang efektif dilandasi ketaatan pada Allah swt 

sebagai kunci menggapai kesuksesan pernikahan. Pernikahan dimaknai 

sebagai hubungan kompleks yang mengikat semua unsur kehidupan wanita 

dan pasangan, makna ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena 

pengaruh dari usia, pengalaman dalam hubungan interpersonal, usia 

pernikahan, peran dalam pernikahan, interaksi keluarga pranikah, dan 

kepemilikan anak. 
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