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A. Latar Belakang Masalah 

Wanita seringkali mengalami kecemasan, hal ini dapat terjadi ketika 

menghadapi sesuatu yang besar dalam hidupnya yaitu pernikahan atau 

perceraian, atau keduanya dalam kurun waktu tertentu. Perceraian adalah suatu 

pilihan dimana pihak wanita atau istri memutuskan untuk menggugat cerai 

suaminya dengan alasan adanya ketidakharmonisan atau tidak ada 

tanggungjawab seorang suami untuk keluarganya. Ketidakharmonisan dapat 

terjadi karena adanya kekerasan fisik atau psikis yang dilakukan suami terhadap 

istri, kekerasan fisik dapat berbentuk suatu penganiayaan atau kekerasan dengan 

tamparan dan pukulan, sedangkan kekerasan psikis terjadi ketika suami 

melontarkan kata kasar, pemaksaan kehendak untuk melayani nafsu seksual 

suami, dan perasaan dieksploitasi secara ekonomi. Ketidakharmonisan juga 

disebabkan karena kecemburuan suami yang tidak rasional terhadap istri dan 

ketidaksetiaan suami dengan memiliki wanita idaman lain. Tidak ada 

tanggungjawab suami terhadap istri karena suami tidak memberikan nafkah 

secara lahir batin dan sifat malas sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap. 

Pada dasarnya factor-faktor yang menyebabkan perceraian adalah masalah 

biologis, ekonomis, psikologis dan perbedaan pandangan hidup. Kecemasan 

merupakan suatu respon terhadap stres, seperti putusnya suatu hubungan yang 



penting yaitu suatu perceraian. Bagi mereka yang melakukan perceraian, berpisah 

dan bercerai merupakan suatu hal yang kompleks dan melibatkan emosi (Bursik, 

dalam Santrock & John. W, 2002).  

Kehidupan menjanda adalah suatu hal yang tidak di inginkan oleh wanita. 

Bukan hanya larut dalam kesedihan, tetapi banyak hal yang harus dilakukan oleh 

wanita yang mempunyai status baru sebagai janda, salah satu diantaranya adalah 

menikah lagi. Janda adalah status yang diberikan oleh masyarakat untuk wanita 

yang tidak bersuami. Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian 

mengenai kecemasannya menghadapi pernikahan yang kedua.  

” saya (22 tahun) menikah karena dijodohkan sama orangtua saya 
dengan anak laki-laki teman ayah saya, yah... saya sebagai anak pertama yaa.. 
saya musti manut kata orangtua saya, kata orangtua dulu anak kan mikul dhuwur 
mendem jero, hehehe... maksud saya sebagai anak ya musti nurut lah, biar ndak 
di bilang anak durhaka, mesti sekarang jamannya bukan siti nurbaya” 

 
Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan, mengenai 

mengapa subjek bercerai dengan suaminya? Dibawah ini jawaban subjek: 

”ehm... karena ketidakcocokan ja kuk, biasa kan klo di dalam 
rumahtangga tuh klo ndak da saling mengerti dan komunikasi yang baik... 
jadinya sering bertengkar, adu mulut, dan kata cerai yang terlontar karena emosi 
yang selalu di dahulukan. Saya dah bahagia dengan kehidupan saya yang 
sekarang kuk, saya dah menemukan seseorang yang sangat mengerti dan 
mencintai saya apa adanya. Saya berencana menikah dengannya, namun masih 
rencana, karena saya harus menyelesaikan kuliah saya dan baru menikah 
dengannya, keluarganya sangat baik pada saya dan menerima saya apa adanya 
dengan status saya sebagai janda, keluarga saya juga sudah merestui hubungan 
kami”. 

 
”Kadang saya takut untuk memikirkan kehidupan setelah menikah 

dengannya, apakah akan sama nasibnya dengan pernikahan pertama saya. 
Sangat menguras tenaga dan pikiran ketika saya memutuskan akan menikah 
dengannya, seperti perceraian saya baru terjadi kemaren. Terkadang saya selalu 
mimpi buruk dan keluar keringat dingin klo mengingat kegagalan pernikahan 
saya. Pokoknya saya tuh kadang ndak nyangka klo bakal merid lagi, scara saya 
dah nggak prawan lagi dan pernah menikah, tapi masih da laki-laki yang baik 



yang mau menikahi saya. Tapi saya kuatir klo saya ndak bisa jadi istri yang baik 
ato ndak bisa membahagiakan dia. Yah... semua musti saya jalani, enak ato tidak 
enak semua dah da yang ngatur kuk...” 

 
Menikah kembali bagi seorang janda bukan suatu kesalahan, terutama 

ketika anak dilibatkan didalamnya.  Karena anak-anak membutuhkan waktu 

untuk menyembuhkan kesedihan dan menemukan stabilitas setelah perceraian 

orantuanya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk memutuskan menikah 

kembali,  karena berkencan tidaklah sama dengan kehidupan pernikahan setelah 

perceraian. Perubahan nilai psikologi yang dramatis dan perubahan emosional 

sering terjadi pada anak-anak setelah pernikahan kembali terjadi oleh orangtua 

dengan orangtua tiri. Pada wanita yang telah mengalami kegagalan dalam 

perkawinan, akan mengalami kecemasan bahwa perkawinan kedua belum tentu 

berjalan dengan baik, maka akan lebih baik ketika melihat kegagalan sebagai 

pelajaran, dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.  

Subjek yang lain menjelaskan kekhawatirannya ketika akan menikah 

kembali, hasil wawancaranya sebagai berikut: 

”Ketika pernikahan pertama saya (30 tahun) gagal, saya banyak belajar 
dari pengalaman tersebut. Saya menyadari bahwa pernikahan saya sebelumnya 
penuh konflik karena saya dan mantan suami tidak mampu mengkomunikasikan 
keinginan masing-masing. Mungkin waktu pacaran kami kurang membahas hal-
hal penting. Alhasil tiga tahun pertama cekcok sampai saya memutuskan pergi 
dari rumah dan bercerai. Saya akan menikah lagi dengan seorang duda yang 
bekerja sebagai akuntan, dan saya bekerja sebagai staf marketing di perusahaan 
periklanan, saya mempunyai 1 orang anak dari pernikahan saya yang pertama” 

 
”Ketakutan saya akan pernikahan kedua terkadang membuat saya untuk 

berfikir ulang apakah saya telah siap untuk menjadi seorang istri yang dapat 
membahagiakan calon suami saya nanti. Ketakutan akan perceraian yang kedua 
mungkin saja membuat saya beribu-ribu kali menanyakan pada diri saya sendiri 
tentang keputusan yang telah saya ambil. Saya takut pasangan saya tidak dapat 
menjadi ayah tiri yang baik buat anak saya, terkadang saya merenung dalam 
sujud saya apakah pernikahan kedua saya adalah jalan yang terbaik buat saya 



dan anak saya. Terkadang saya merasa pusing dan penat klo saya terlalu keras 
untuk memikirkan apakah pernikahan saya nanti bahagia, direstui oleh keluarga 
dan masyarakat, ato dapat membahagiakan anak saya” 

 
Kegagalan dalam suatu pernikahan memberikan pengalaman yang tidak 

menyenangkan bagi sebagian wanita, adanya konflik yang tak terselesaikan 

menyebabkan gagalnya suatu pernikahan, ketika janda akan menikah kembali 

akan ada hal yang dipelajari dari pengalaman tersebut. Harapan akan pernikahan 

kedua menjadikan wanita berusaha keras untuk tidak mengulangi kesalahan yang 

sama dari pernikahan yang sebelumnya, namun menyatukan dua keluarga 

menjadi satu tidaklah mudah. Pernikahan kedua memiliki dua misi yaitu 

membina hubungan yang dekat dengan pasangan sekaligus menjalin kedekatan 

emosional dengan anak (anak tiri dan anak kandung). Dengan demikian kualitas 

kepribadian kedua orangtua menentukan apakah pernikahan kedua akan dapat 

dijalani dengan mulus atau tidak. Orangtua yang memutuskan menikah kembali 

harus memiliki pribadi yang matang secara emosi dan didukung matang secara 

finansial. Kemandirian finansial memang diperlukan pada pernikahan yang kedua 

karena kebutuhan keluarga semakin beragam. Namun kematangan diri orangtua 

akan lebih banyak membantu dalam penyesuaian diri dengan peran baru di 

pernikahan kedua. Kunci keberhasilan pada pernikahan kedua adalah komunikasi 

dan pemecahan masalah. Proses pernikahan kedua dapat menjadi lebih mudah 

ketika komunikasi terjalin dengan baik yaitu adanya penyampaian kebutuhan 

dengan pasangan dengan cara yang tepat, mengalah kemudian menyampaikan 

pendapat pada saat yang tepat, berani menghadapi konflik untuk kemudian 



mengatasinya bersama dengan pasangan, dan mengetahui cara-cara kreatif untuk 

mendekatkan hubungan antar anggota keluarga.  

Hasil wawancara dengan subjek yang lain, yang mengalami kecemasan 

ketika akan menikah kedua kalinya, hasilnya sebagai berikut: 

”Saya (usia 40 tahun) dan anak perempuan saya (20 tahun) ditinggalkan 
begitu saja oleh mantan suami saya 10 tahun yang lalu, dia pergi ntah kemana 
waktu itu saya masih berusia 30 tahun musti berjuang sendiri untuk kehidupan 
saya dan anak saya yang pada saat itu masih kelas 5 SD. Saya harus pontang- 
panting nyari uang untuk biaya sekolah dan makan kami selanjutnya, pada saat 
itu juga saya bekerja di sebuah pabrik bagian administrasi, yah... lumayan bisa 
menutup kebutuhan dan menyekolahkan anak saya sampai SMA saja, dan anak 
saya bekerja di bogor setelah dia lulus SMA 2 tahun yang lalu. Untung kedua 
orangtua saya masih mau menerima saya kembali ke rumah dan masih 
mengijinkan kami untuk tinggal setelah saya bercerai dengan mantan suami 
saya” 

 
”Selama 10 tahun saya menjanda, tidak ada pikiran untuk menikah lagi, 

padahal teman-teman saya yang masih bujang tua dan duda menyukai saya, 
namun saya takut untuk menikah lagi karena pengalaman saya yang tidak 
menyenangkan dengan perkawinan saya. Suatu hari da seorang duda yang di 
tinggal mati istrinya mengatakan pada saya ingin menikahi saya. Namun saya 
minta pertimbangan anak saya yang sudah beranjak dewasa dan sudah saatnya 
dia menikah, dan anak saya menyutui saya untuk menikah lagi dengan 
pertimbangan saya bahagia dan anak saya juga akan merasakan kebahagiaan 
yang saya rasakan. Saya juga berfikiran klo nanti anak perempuan saya 
menikah, saya ingin ada bapak yang menjadi walinya walaupun ayah 
kandungnya masih hidup ato sudah mati kami tak menganggapnya lagi. Ketika 
dia meninggalkan saya dan anak saya, saya telah menganggapnya mati di hati 
saya. Saya sangat benci pada mantan suami saya namun sekarang sudah 
berangsur sedikit demi sedikit saya dapat melupakan kebencian saya padanya” 

 
 
”Saya akan menikah di awal tahun dengan segala perencanaan yang 

telah saya siapkan, walaupun di adakan secara sederhana yang penting sah di 
mata hukum dan agama, saya di kenalkan dengan keluarga calon suami saya ini, 
meminta restu akan pernikahan kami, calon suami saya mempunyai 2 anak, anak 
pertama laki-laki (19 tahun) dan anak perempuannya (17 tahun). Saya takut 
apakah saya bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak tiri saya, dan 
membahagiakan calon suami saya ini, keputusan menikah lagi adalah keputusan  
yang amat berat untuk saya ambil, saya terkadang malu dengan umur saya ini, 
yang harusnya sudah mantu, tapi malah saya sendiri yang akan menikah. Ya, 



gimana lagi... mungkin sudah jalannya musti seperti ini yah,,,, dijalani saya, ya 
tho mbak? (menanyakan pada interviewer)” 

 
 Optimisme dan dukungan social sangat dibutuhkan bagi 

perempuan yang mengalami perceraian, dan ketika akan memutuskan kembali 

menikah dengan pertimbangan kebutuhan adanya figure seorang ayah bagi anak-

anaknya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologis dan social 

anak. Pada saat inilah muncul konflik-konflik dan masalah-masalah yang 

menyebabkan kecemasan pada wanita yang hendak menikah kembali pasca 

perceraian. Keterbukaan dalam membuka diri dan berpikiran positif mungkin 

dapat mengurangi tekanan psikologis yang dialami oleh sebagian perempuan 

yang akan menikah kembali. Sebagian wanita yang akan menjalani pernikahan 

keduanya menjadi pencemas. Kecemasan yang muncul sering dihubungkan 

dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang sebelumnya pernah 

terjadi yaitu kegagalan dalam pernikaha kembali.  

 Caplin (1997) mengatakan kecemasan dalam berbagai arti, yang pertama 

adalah perasaan campuran berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-

masa mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. Kedua, rasa takut 

atau khawatir kronis pada tingkat yang ringan. Ketiga, kekhawatiran atau 

ketakutan yang kuat dan meluap. Keempat, adalah dorongan sekunder mencakup 

suatu reaksi penghindaran yang dipelajari. Sebagian wanita yang akan menjalani 

pernikahan keduanya menjadi pencemas. Kecemasan yang muncul sering 

dihubungkan dengan adanya kekhawatiran dalam menghadapi situasi yang 

sebelumnya pernah terjadi yaitu kegagalan pada pernikahan sebelumnya, yang 



wanita khawatirkan adalah pikiran-pikiran apakah kebahagiaan yang mereka 

inginkan dapat tercapai setelah menikah kembali.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi kecemasan pada wanita 

yang hendak menikah kembali beserta gejala yang menyertainya. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ”Kecemasan Pada Wanita Yang Hendak Menikah Kembali” 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pada 

wanita yang hendak menikah kembali. 

2. Untuk memahami gejala-gejala yang menyertai kecemasan pada wanita 

yang hendak menikah kembali. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya-upaya 

pemecahan problem psikologis baik secara teoritis, maupun praktis bagi pihak-

pihak seperti di bawah ini: 

1. Manfaat praktis 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



a. Bagi informan, diharapkan mampu mengetahui cara 

mengatasi kecemasan yang dihadapi ketika hendak 

menikah kembali  

b. Bagi peneliti, diharapkan mampu menggali faktor yang 

mempengaruhi serta gejala yang menyertai kecemasan 

pada wanita yang hendak menikah kembali.  

c. Bagi calon suami yang akan menikahi seorang janda, 

diharapkan mengetahui kecemasan yang dihadapi oleh 

calon istrinya tersebut. 

d. Bagi keluarga sang janda, diharapkan memberikan 

dukungan secara moral terhadap kecemasan yang dialami 

seorang janda yang akan menikah kembali.   

e. Bagi masyarakat pada umumnya, dapat memberikan 

informasi dan pemahaman mengenai kecemasan yang 

dihadapi oleh wanita yang hendak menikah lagi.  

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para 

ilmuan psikologi khususnya bidang psikologi klinis dan memberi 

sumbangan teoritik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

memperkaya khasanah ilmu psikologi klinis. 

 

 

 


