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ABSTRAK 

Novelyna Yusraningdayh, 111311133019, Makna Perkawinan Poligami bagi 

Istri yang Pernah Menjanda, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga, 2017. xx+ 136 halaman,8 lampiran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna pernikahan janda 

yang melakukan pernikahan kembali (remarried) dalam pernikahan poligami. 

Penelitian ini juga berusaha mencari informasi penting lainnya yang terjadi pada 

kehidupan selama menjanda dan kehidupan dalam perkawinan ke dua. Penelitian 

ini melibatkan dua orang subjek, subjek 1 berusia 49 tahun dan subjek 2 berusia 

54 tahun.  Kedua subjek merupakan mantan janda yang masih bertahan dalam 

pernikahan poligaminya selama 8-15 tahun. Penggalian data pada subjek 

penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). IPA memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi makna pernikahan poligami melalui sudut pandang subjek 

penelitian dan sudut pandang peneliti. Data yang diperoleh dari proses wawancara 

kemudian diberikan tema berdasarkan pernyataan yang diberikan subjek 

penelitian. Tema-tema yang memiliki kesamaan antar subjek penelitian kemudian 

digunakan untuk menjelaskan pengalaman dan makna pernikahan janda yang 

menikah kembali dalam poligami. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang janda yang kemudian 

memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami memaknai pernikahannya 

sebagai bentuk keyakinan bahwa bahwa menikah merupakan bentuk ibadah untuk 

mendapatkan pahala,  meyakini bahwa sikap tidak taat pada suami adalah 

perbuatan dosa, keyakinan terhadap rasa syukur yang dapat membuat kehidupan 

pernikahan menjadi bahagia dan keyakinan bahwa suami tidak akan 

membohonginya. Selain itu, terdapat pandangan bahwa istri harus asertif dan bisa 

sabar dalam menghadapi sikap suami serta menerima bahwa sikap suami yang 

kasar merupakan sebuah qodar. Secara keseluruhan, subjek dalam penelitian ini 

memperoleh rasa keterbukaan dan kebahagiaan dari pernikahan poligaminya.  
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