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Abstrak 

 Perceraian merupakan berakhirnya hubungan pernikahan. Saat sepasang suami istri 

memutuskan untuk bercerai di situlah tidak adanya solusi untuk permasalahan rumah tangga 

yang sedang terjadi. Perceraian memang sesuatu hal yang halal dilakukan namun sangat dibenci 

oleh ajaran agama manapun, dan selalu mendapat pandangan yang berbeda dari masyarakat 

pengenai perceraian itu sendiri. Perceraian mengubah status pasangan suami istri menjadi janda 

dan duda. Janda berperan sebagai kepala rumah tangga pasca perceraian yang harus bekerja dan 

menghidupi keluarga serta bertanggung jawab atas segala urusan baik dalam sosial, ekonomi, 

dan keluarga besar. Serta dampak yang disebabkan dari percerian tersebut salah satunya label 

atau cap yang diberikan oleh masyarakat terhadap janda sebagai kepala rumah tangga, oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Strategi Adaptasi Kepala Rumah 

Tangga Perempuan Pasca Perceraian di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan mengguanakan paradigma dari definisi sosial, memfokuskan pada strategi 

adaptasi dan peran extended family perempuan kepala rumah tangga pasca perceraian. 

Menggunakan teknik purposive, observasi, wawancara mendalam untuk pengambilan data yang 

selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini  menunjukan 

strategi adaptasi yang dilakukan oleh perempuan kepala rumah tangga pasca perceraian guna 

menghadapi perubahan dalam kehidupan barunya dan persiapan mental untuk dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perceraian salah satunya label yang diberikan oleh. kepala rumah tangga 

perempuan yang bertanggung jawab dalam keluarga dan memfokuskan diri pada keluarga serta 

pentingnya peran extended family dalam membangun motivasi dan semangat dalam menjalani 

kehidupan selanjutnya. 

Kata Kunci: Kepala Rumah Tangga Perempuan, Extended Family, Pasca Pereraian 
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Abstract 

Divorce is the termination of the relationship of marriage. When a husband and wife 

decide to divorce that's where the absence of a solution to the problems of households that are 

happening. Divorce is indeed something that is allow to do but very hated by the teachings of 

any religion, and always got a different view of society about the divorce itself. Divorce change 

the status of husband and wife becomes a widow and a widower. Widow role as the head of 

household after divorce who have to work and support the family as well as responsible for all 

the affairs of both in the social, economic, and a large family. As well as the impact caused from 

a divorce one label or the stamp given by the society to the widow as head of household, 

therefore, researchers interested in conducting research entitled the Strategy of Adaptation of the 

Head of Household of Women After Divorce in the City of Kediri. 

 This study uses a qualitative research by using the paradigm of social definitions, 

focusing on adaptation strategies and the role of extended family the female head of household 

after divorce. Using purposive technique, observation, in-depth interviews to collect data that 

was then analyzed by qualitative descriptive method. The results of this study indicate adaptation 

strategies done by the female head of the household after a divorce in order to face the changes 

in her new life, and mental preparation for the impact of the divorce one of them is the label 

given by. the head of the household women are responsible for family and focuses on family and 

the importance of the role of extended family in building motivation and passion in life next. 

 

Keywords: The Head Female Household, Extended Family, Post-Divorce 

Pendahuluan 

 Keluarga merupakan unit terkecil 

dari kelompok sosial yang ada di 

masyarakat. Keluarga menjadi lembaga 

paling penting dalam membangun 

keharmonisan dan bertanggung jawab atas 

kesejahteraan anggota keluarga serta 

melestarikan keturunan biologis mencakup 

kehidupan yang layak, mendidik hingga 

menjadi dewasa. Definisi keluarga menurut 

(Narwoko dan Suyanto, 2004) keluarga 

adalah lembaga sosial dasar dari mana 

semua lembaga atau pranata sosial lainnya 

berkembang. Di masyarakat mana pun di 

dunia, keluarga merupakan kebutuhan 

manusia universal dan menjadi pusat 

terpenting dari kegiatan dalam kehidupan 

individu. Di dalam keluarga proses 

penyesuaian yang di dalamnya 

membutuhkan kesiapan dalam pengambilan 

keputusan yang tepat guna mendapat 

kesepakatan. Namun dalam proses 

penyesuaian tersebut banyak perpecahan 

dalam keluarga yang mengakibatkan 
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perceraian dalam rumah tangga karena 

persoalan kecil hingga persoalan yang besar 

sekali pun. 

 Menurut (Bachtiar, 2004), 

perkawinan adalah pintu bagi bertemunya 

dua hati dalam naungan pergaulan hidup 

yang berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama, yang di dalamnya terdapat berbagai 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh masing-masing pihak untuk 

mendapatkan kehidupan yang layak, 

bahagia, harmonis serta mendapat 

keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan 

yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta 

yang sangat mendalam dari masing-masing 

pihak untuk hidup bergaul guna memelihara 

kelangsungan manusia di bumi. 

 Perceraian (divorce) merupakan 

suatu peristiwa perpisahan secara resmi 

antara pasangan suami-istri dan mereka 

berketetapan untuk tidak menjalankan tugas 

dan kewajiban sebagai suami istri. Terdapat 

dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan 

cerai gugat, perceraian ini termasuk cerai 

dan juga terdapat cerai mati yaitu cerai yang 

menjadikan seseorang janda atau duda 

karena salah satu pasangan meninggal dunia.

 Adaptasi merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan, yang dilakukan dengan cara 

mengubah atau melakukan penyesuaian 

(perilaku, sifat, sikap, gaya hidup) dalam 

rangka mengatasi hambatan dan kesulitan 

yang dihadapi di lingkungan sekitarnya. 

Dengan melakukan tindakan-tindakan yang 

melibatkan orang sekitar, seseorang tersebut 

telah membangun hubungan sosial dengan 

baik dengan lingkungan sekitar. 

 Terdapat dua fokus penelitian dalam 

penelitian ini, yaitu yang pertama bagaimana 

strategi adaptasi perempuan pasca 

perceraian dan bagaimana peran extended 

family terhadap kelangsungan hidup 

keluarga perepuan pasca perceraian. 

Penelitian ini pada intinya bertujuan untuk 
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mengetahui strategi atau tindakan yang 

sudah direncanakan oleh kepala rumah 

tangga perempuan pasca perceraian dan 

mengetahui peran yang dilakukn oleh 

extended family terhadap   kepala rumah 

tangga perempuan pasca perceraian. 

Metodologi 

 Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan sesuai 

dengan judul penelitian ini yaitu Strategi 

Adaptasi Kepala Rumah Tangga Perempuan 

Pasca Bercerai, maka setting sosial dalam 

penelitian ini di seluruh Kota Kediri. Kota 

Kediri dipilih oleh peneliti karena banyak 

kasus pengajuan cerai baik gugat maupun 

talak di Pengadilan Agama Kota Kediri 

dengan berbagai latar belakang 

permasalahan penyebab perceraian. 

Peningkatan jumlah perkara percraian yang 

diajukan di Pengadilan Agama Kota Kediri 

setiap tahunnya meningkat. 

 Data yang didapat berasal dari data 

perceraian Pengadilan Agama Kota Kediri 

tahun 2017. Penentuan subjek penelitian dari 

tiga kecamatan di Kota Kediri dilakukan 

secara acak dalam hal jumlah setiap 

kecamatan. Namun peneliti memiliki kriteria 

untuk subjek penelitian antara lain; 1) 

Perempuan yang sudah bercerai. 2) 

Memiliki pekerjaan atau tidak memiliki 

perkerjaan. 3) Warga Kota Kediri. Dalam 

menentukan subjek penelitian, peneliti harus 

memilah data yang diperoleh dari 

Pengadilan Agama, kemudian disortir 

menurut kriteria yang telah disebutkan. 

Hasil 

1. Strategi Adaptasi yang Dilakukan 

Oleh Kepala Rumah Tangga 

Perempuan 

 Adaptasi dan penyesuaian diri selalu 

mempunyai akibat positif. Perlu 

diperhatikan satu factor social dapat 

mempunyai akibat negative terhadap fakta 
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social lain (Ritzer, 2004: 140). Melihat 

bagaimana struktur social memberikan 

tekanan kepada individu satu dan lainnya, 

mode alternatif perilaku harus didahului 

dengan pengamatan bahwa orang mungkin 

beralih dari salah satu alternatif yang lain 

karena mereka terlibat dalam berbagai 

bidang kegiatan social (Merton, 1968: 194).  

Menurut Merton, tipe adaptasi tipe 

konformitas adalah tipe yang sesuai dalam 

tujuan dalam budaya yang dilembagakan, 

dalam adanya perubahan sosial individu 

mampu menyesuaikan diri dalam memenuhi 

tujuan budaya dan menerapkan perubahan 

tersebut. Dalam bentuk adaptsi ini janda 

yang telah diwawancara oleh peneliti 

mengaku tetap menjalani kehidupannya 

seperti biasa, seperti sebelum bercerai. 

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

perceraian dirasakan oleh mereka, sehingga 

mereka dapat menyesuaikan dan 

menempatkan diri guna mencapai tujuan 

yang diinginkan yaitu ketenangan batin dan 

tetap diterima oleh masyarakat dengan status 

mereka sebagai janda. 

 Menurut Merton dalam Ritzer, (2004: 

139) fungsi didefinisikan sebagai 

“konsekuensi-konsekuensi yang dapat 

diamati yang menimbulkan adaptasi atau 

penyesuaian diri dari sistem tertentu.  

Perubahan selalu dialami oleh setiap orang, 

setiap pergerakan menimbulkan perubahan. 

Dalam perubahan dalam penyesuaian diri 

setelah perceraian yang dialami oleh 

perempuan di Kota Kediri yang bertujuan 

untuk tetap bertahan hidup dan 

menyesuaikan dengan keadaan baik dalam 

hal ekonomi, sosial dan psikologis. Semua 

informan dalam penelitian ini berstatus 

sebagai janda dan kepala rumah tangga 

untuk keluarganya. Kepala keluarga yang 

bertugas bertanggung  jawab atas semua 

kebutuhan yang  ada di keluarga termasuk 

sandang, pangan dan papan. Selain itu janda 

sebagai kepala rumah tangga ini memiliki 

peran ganda yaitu selain bekerja mencari 
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nafkah juga bekerja di sektor domestik. 

Sektor domestik sebagai ibu rumah tangga 

yang mengurus anak, kebutuhan rumah, 

membersihkan rumah, memasak dan lain 

sebagainya sebagaimana ibu rumah tangga 

pada umumnya. Kepala rumah tangga 

perempuan yang bekerja di penelitian ini 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

keluarganya terutama anak-anak yang masih 

membutuhkan perhatian orang tua dan 

dukungan finansial untuk kebutuhan 

pendidikan. 

 Dalam penyesuaian diri yang 

dilakukan informan bertujuan untuk 

membentuk kepribadian yang lebih baik dari 

sebelum perceraian terjadi. Memahami 

perbedaan keadaan dahulu dan sekarang 

dalam menyesuaikan diri, setiap individu 

berbeda. Menurut beberapa informan yang 

telah diwawancarai, mereka lebih 

mementingkan kondisi anak baik menjaga 

dalam lingkungan tempat tinggal maupun 

sekolah. Namun menurut informan, dari 

perspektif anak sendiri, anak mereka sudah 

terbiasa dengan kondisi orang tuanya 

tersebut dan dapat mengendalikan dirinya 

namun tetap mendapat nasehat dari 

informan untuk tetap bersabar. 

 Hal ini menunjukan tanggung jawab 

yang besar menjadi seorang kepala rumah 

tangga yang memegang banyak peran 

penting untuk kelangsungan hidup dan 

kebahagaian keluarganya. Hingga saat ini 

informan selalu menjadi penyemangat 

anaknya dengan tujuan agar anak tidak 

merasa kesepian karena perceraian orang 

tuanya. Kemudian pernyataan dari informan 

tentang penyesuaian yang dilakukannya 

mengenai kondisi psikis anak yang 

membuatnya semakin berpikir keras untuk 

meyakinkan dan membuat perasaan anaknya 

tenang. Kesiapan mental yang dimiliki 

informan, belum sepenuhnya siap karena 

dirinya belum dapat meyakinkan anak-

anaknya sehingga anak pertama tidak bisa 

menunjukkan perasaan sedihnya saat dirinya 
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dan suaminya bercerai. Serta anak tidak 

ingin membuat informan merasa sedih 

karena perasaan kecewa yang dirasakan oleh 

anaknya. Dari keterangan informan, dia 

terpaksa mengatakan hal yang tidak 

sebenarnya terjadi. Hal ini metupakan salah 

satu beban mental untuk informan untuk 

terbuka terhadap anak, namun terpaksa 

berbohong karena usia anak yang tidak 

memungkinkan untuk diajak untuk berbicara 

dengan pikiran terbuka. 

Informan lainnya menjelaskan 

mengenai psikologis anak setelah 

perceraiannya. Informan mengaku bahwa 

anaknya sering mendapat ejekan bahwa 

perlakuan ayahnya tidak baik sehingga 

menjadi bahan olokan di lingkungan sekitar 

yang membuat anaknya menjadi tertekan 

dan malu. Namun berkat ketegaran hatinya, 

dia mampu membangun semangat anaknya 

untuk tidak pengeruh oleh ejekan tersebut 

dan mengajarkan kepada anaknya untuk 

berlapang dada menerima kenyataan bahwa 

memang ayahnya tidak baik. 

 Adaptasi adalah penyesuaian diri dan 

cara mengubah diri agar sesuai dengan 

kondisi lingkungan saat ini baik dalam hal 

perilaku, sifat, sikap dan gaya hidup. Dalam 

proses beradaptasi yang dilakukan oleh 

perempuan sebagai kepala rumah tangga 

pasca perceraian di Kota Kediri, cara 

adaptasi yang dilakukan oleh beberapa 

informan yang telah diwawancarai oleh 

peneliti yang menjelaskan beragam cara 

yang dilakukan untuk tetap bertahan hidup. 

 Cara adaptasi juga temasuk  

perlakuan umum seseorang yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengahadapi 

permasalahan yang ada di lingkungan demi 

keselarasan diantara masyarakat dalam 

lingkungan sosial. Perubahan status dari 

seorang istri menjadi janda, tentunya berat 

untuk diterima, terlebih jika kehidupan 

sebelum bercerai kurang baik dalam hal 

sosial dan ekonomi. Dalam strategi adaptasi 
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perempuan sebagai kepala keluarga, seorang 

ibu untuk tetap mengurus anak dalam sektor 

domestik dan bekerja mencari nafkah untuk 

kelangsungsungan hidup keluarganya. 

Informan lainnya menyebutkan bahwa 

berhati-hati dalam arti tidak menjauh dengan 

orang-orang di sekitarnya melainkan lebih 

selektif dalam pergaulan dan menyesuaikan 

diri pada lingkungan dengan menyandang 

status baru yaitu seorang janda. 

Pembelajaran dari masa lalu ini dijadikan 

kesempatan untuk memperbaiki diri di 

masyarakat, dengan citra yang biasanya 

dipandang remeh. Informan membuktikan 

bahwa dirinya kini lebih berhati-hati 

sehingga adaptasi di lingkungan berjalan 

tanpa hambatan. Informan tetap berusaha 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

membuktikan bahwa menjadi janda tidak 

semuanya buruk. Justru membuktikan 

bahwa kebanggaan menjadi janda adalah dia 

dapat menjadi orang yang dibanggakan oleh 

anak dan keluarganya. 

   Pekerjaan dan gaji dalam pekerjaan 

sangat berpengaruh bagi kehidupan karena 

penyesuaian ekonomi sanagat penting untuk 

kelangsungan hidup manusia. Bahasan 

mengenai kepala rumah tangga perempuan 

yang menata ulang dirinya setelah 

perceraian serta keadaan finansial atau 

ekonomi untuk kehidupan selanjutnya yang 

lebih baik. Menata diri yang dimaksud 

adalah adaptasi yang dilakukan untuk 

mengatur ulang kegiatan dan kebiasaan saat 

sebelum perceraian dan sesudah perceraian. 

Perbedaan keadaan membuat informan harus 

siap dalam berbagai keadaan setelah 

perceraian. Menjadi orang tua tunggal, 

tulang punggung dan kepala rumah tangga 

serta ibu rumah tangga bukan lah pekerjaan 

yang mudah, selain harus dapat membagi 

waktu untuk bekerja, mengurus rumah dan 

anak juga harus dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitar. 

Pekerjaan yang sudah ditekuninya 

sejak sebelum bercerai menjadi penyelamat 
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keluarganya saat ini. Informan menjelakan 

dirinya bercerai dengan suaminya karena 

faktor ekonomi, dimana suaminya tidak 

bekerja dan tidak dapat memberikan nafkah 

kepada keluarga. Setelah perceraian, dia 

mengaku dapat bertahan hidup dengan tetap 

bekerja dan gaji dari hasil dia bekerja 

digunakan untuk menghidupi keluarganya. 

Saat ini, dia hanya berfokus pada pekerjaan 

dan anaknya. Selama ini, setelah 

perceraiannya informam bertahan hidup 

tidak bergantung pada siapapun termasuk 

orang tuanya. Karena dia merasa 

bertanggung jawab penuh atas anaknya dan 

bertangung jawab sebagai kepala rumah 

tangga. 

Menurut pernyataan dari inforan lain, 

dia merasa lega karena sudah bercerai 

dengan suaminya yang selama bertahun-

tahun tidak bekerja dan sejak dulu sudah 

menjadi kepala rumah tangga yang 

menghidupi keluarganya. Dia merasa 

bersyukur pada keadaan saat ini karena 

merasa tidak terikat oleh suaminya. 

Bersyukur atas tidak adanya pertengkaran 

antar suami istri. Dengan tidak adanya 

pernikahan yang mengikat dan 

mengharuskan untuk memenuhi kebutuhan 

suaminya, saat ini informan dapat leluasa 

mengatur keuangannya. Bahkan dia 

mengaku sudah dapat menabung setiap 

bulannya. 

Pernyataan yang diterangkan oleh 

informan dalam wawancara adalah usahanya 

dalam beradaptasi dengan lingkungan 

masyarakat dengan cara menahan diri dan 

tidak membuat permasalahan yang 

memancing gunjingan orang. Menjaga sikap 

dalam bertindak dan tetap mengharga orang 

yang mendukungnya setelah percerian 

membuat dirinya tetap mempertahankan 

sikapnya tersebut. Informan mengaku 

sikapnya tidak berubah setelah perceraian. 

Bahkan dia lebih berhati-hati dalam 

bertindak karena dengan stastusnya sebagai 

janda ini sangat mudah untuk mendapat 
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komentar negatif dari masyarakat. Informan 

menjelasakan bahwa dia mendapat banyak 

dukungan dari keluarga, tetangga dan 

lingkungan kerja karena dia sudah berhasil 

bertahan selama bertahun-tahun hidup dalam 

ketidak nyamanan menjadi seorang istri dan 

informan menghargai usaha itu. Sebagai 

balasan untuk dukungan tersebut, informan 

tidak berhenti menghargai, berbuat baik dan 

mengabaikan gunjingan negatif dari 

masyarakat. 

Menurut informan bersikap baik sudah 

menjadi keharusan. Berusaha untuk selalu 

berbuat baik kepada masyarakat, 

menghormati dan menghargai sesama adalah 

cara dia untuk tetap diterima di masyarakat. 

Dia tidak terlalu mempedulikan gunjingan 

negatif yang ditujukan kepadanya. 

Menurutnya, sesuatu yang tidak berguna 

untuk ditanggapi. Perlakuan baik dari 

masyarakat yang dia balas dengan kebaikan, 

namun perlakuan buruk dia abaikan. Untuk 

hidup yang lebih tenang, dia memfokuskan 

dirinya untuk keluarga dan bekerja guna 

kelangsungan hidup keluarganya. 

 Salah satu cara beradaptasi dengan 

lingkungan agar tetap diterima oleh 

lingkungan yaitu tetap menjaga sikap baik, 

dan juga terkadang janda-janda tersebut 

acuh karena memang tidak ingin ada 

interaksi yang menyakitkan seperti 

mendengar gosip dan lain sebagainya. 

Sebisa mungkin mereka menjaga sikap dan 

mengetahui waktu yang tepat kapan harus 

bergabung dengan tetangga dan masyarakat 

luas. Setelah perceraian, menurut janda-

janda tersebut banyak yang mengalama 

perubahan pada kebiasaan mereka, yang 

sebelumnya memiliki suami dan sekarang 

tidak. Salah satu cara yang dilakuka janda-

janda tersebut adalah menahan diri agar 

tidak terpancing oleh masyarakat mengenai 

permasalahan perceraian, dalam adaptsi ini 

sebisa mungkin menjadikan dirinya diterima 

baik oleh masyarakat dengan stastus mereka. 

Dalam keadaan finasial, mereka lebih 
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memikirkannya karena perubahan dari hidup 

berkecukupan menjadi kurang dan juga ada 

yang sebaliknya, dalam adaptasi ini 

perempuan sebagai kepala rumah tangga 

tetap bekerja mencari nafkah untuk 

kehidupan keluarga dan dirinya sendiri. 

Menata keuangan agar cukup untuk 

kehidupannya setiap hari harus tetap 

dipikirkan, semua dari janda dalam 

penelitian ini bekerja untuk kehidupan yang 

lebih baik. 

2. Label yang Diberikan Oleh 

Masyarakat 

 Mengacu pada pemikiran Goffman 

(1961) Link & Phelan dalam Scheid 

menjelaskan labeling adalah pembedaan dan 

memberikan label atau penamaan 

berdasarkan perbedaan-perbedaan yang 

dimiliki anggota masyarkat tersebut. 

Sebagian besar perbedaan individu tidak 

dianggap relevan secara sosial, namun 

beberapa perbedaan yang diberikan dapat 

menonjol secara sosial. Pemilihan 

karakteristik yang menonjol dan penciptaan 

label bagi individu atau kelompok 

merupakan sebuah prestasi sosial yang perlu 

dipahami sebagai komponen penting dari 

stigma. Berdasarkan pemaparan di atas, 

labeling adalah penamaan berdasarkan 

perbedaan yang dimiliki kelompok tertentu. 

 Adanya stigma membuat seseorang 

atau sebuah kelompok negatif dan 

diabaikan, sehingga mereka disisihkan 

secara sosial. Pada penelitian ini labelaing 

diberikan kepada perempuan yang sudah 

bercerai, namun dengan statusnya sebagi 

janda, mereka juga sebagai kepala rumah 

tangga yang menghidupi keluarganya. 

Goffman menyajikan konsepsinya tentang 

kehidupan sosial, menurutnya teori labeling 

adalah perspektif yang lahir dari 

interaksionisme simbolik. Teori labeling 

kurang tertarik pada cara-cara di mana orang 

dapat mempengaruhi interpretasi orang lain 

tentang diri mereka sendiri dibandingkan 

jenis-jenis intraksi di mana tidak ada 
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kesempatan tersebut, teori ini tertarik pada 

fakta bahwa manusia kadang-kdang menjadi 

korban interpretasi atau label orang lain 

selama identitas sosial mereka dapat 

dipengaruhi, atau bahkan menentang 

kehendak mereka. 

 Berdasarkan teori ini dapat dijelaskan 

bahwa perempuan yang sudah bercerai 

menyadari keberadaannya sebagai orang 

yang diberbeda dalam arti perceraian yang 

dipandang sebagai salah satu kesialan dalam 

fenomena di masyarakat dimana sebuah 

perkawinan yang dianggap sakral oleh 

masyarakat dapat terpisah. Perceraian 

mrupakan salah satu temuan sosial yang 

termasuk pengalaman pada keluarga di 

masyarakat luas. Seseorang memilih untuk 

mengakhiri perceraian karena menurut 

mereka ajalan jalan keluar yang baik, yang 

sebelumnya mencari jalan keluar dari 

permasalahan rumah tangga tidak di 

temukan titik temu. 

 Dari ketujuh janda yang telah peneliti 

wawancara, semuanya mendapatkan 

perlakukan yang berbeda dalam hal negatif 

dan positif. Label yang diberikan juga 

berbeda-beda. Label yang diberikan oleh 

masyarakat, merupakan perspektif dari 

masyarakat sendiri yang kemudian 

disampaikan dan disebar luaskan. Terkadang 

juga label yang diberikan sesuai dengan 

realitas yang ada sehingga masyarakat 

memberikan label kepada orang tersebut. 

 Mereka yang telah bercerai tidak 

berhasil menjadikan pernikahan dan 

keluarga yang harmonis namun kebanyakan 

dari janda yang telah diwawancara oleh 

peneliti mengaku bahwa mereka justru lebih 

berbahagia setelah bercerai. Hal ini lah yang 

menimbulkan label dari masyarakat 

mengenai label “janda” itu sendiri. Beberapa 

dari mereka mengaku bahwa sering 

mendengar cibiran negatif yang membuat 

sakit hati dan kehilangan simpati kepada 

masyarakat. Kemudian mereka memilih 
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untuk diam dan tidak menimpali cibiran 

tersebut. mereka menyadari bahwa mereka 

janda namun mereka tidak berarti perlakuan 

mereka buruk dan mengganggu kenyamanan 

masyarakat. 

 Kembali lagi telah Goffman 

menjelaskan bahwa label dapat terjadi 

karena cara pandang setiap orang berbeda-

beda sehingga membuat penilaian yang 

berbeda pula. Menurut janda-janda ini, 

sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa 

yang sedang terjadi. Sehingga mereka 

memberi penilaian yang tidak nyaman untuk 

didengar sehingga menyakiti perasaan orang 

yang dituju. Label baik positif atau negatif, 

menurut Goffman merupakan salah satu dari 

cara pandang individu yang beda, dari 

labeling ini kemudian muncul stigma yang 

melekat pada mereka. 

 Sebagai contoh label yang 

memunculkan stigma pada penelitian ini 

adalah janda miskin yang menurut janda itu 

sendiri, mereka memang menyadari 

keadaanya sehingga tidak banyak berbuat 

apapun selain diam dan melanjutkan hidup 

layaknya masyarakat biasa. Label positif 

juga melekat pada janda-janda dalam 

penelitian ini karena masyarakat mengetahui 

bahwa dirinya sebelum bercerai sudah 

menjadi kepala keluarga dan hingga 

perceraian terjadi janda tersebut tetap 

menjadi kepala keluarga dan selalu berbuat 

baik, masyarakat mengapresiasi dan 

memberi label bahwa dirinya orang baik. 

 Penghalang yang berasal dari 

keluarga, lingkungan masyarakat, dan 

lingkungan kerja informan. Sesuatu yang 

buruk seperti berita yang tidak sesuai fakta 

yang dapat menggangu kehidupan seseorang 

yang dapat menjatuhkan mental. Kendala-

kendala yang dialami oleh informan pada 

pasca perceraian terjadi. Beberapa hal 

dijelaskan oleh informan yang mengalami 

kendala pada masa adaptasi menjadi seorang 

janda yang menghidupi keluarganya. Label 

merupakan cap yang diberikan orang lain 
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kepada seseorang yang diberkan cap. 

Perempuan yang sudah bercerai, statusnya 

berubah menjadi seorang janda. Janda 

diketahui banyak mengandung makna 

negatif dari masyarakat, namun tidak semua 

janda berperilaku negatif. Namun penilaian 

yang diberikan masyarakat tetap 

menganggap bahwa janda tetap dipandang 

sebelah mata karena hancurnya sebuah 

keluarga. 

Penjelasan informan bahwa dirinya 

mendapat label negatif dari masyarakat 

menganai status jandanya saat ini. Namun 

label negatif sudah melekat pada dirinya 

sejak sebelum bercerai karena tuntutan 

pekerjaannya sebagai sales yang sering 

didatangi tamu mayoritas laki-laki datang ke 

rumahnya untuk konsultasi mengenai 

produk yang ditawarkannya. Informan lebih 

sering mengabaikan omongan negatif dari 

lingkungan karena dirinya merasa tidak 

melakukan sesuatu yang salah. Informan 

juga menjelaskan bahwa dia merasakan 

tetangga dekat tidak pernah berpikir negatif 

mengenai dirinya. Tetangga dekat sekitar 

rumah informan mengetahui apa yang telah 

terjadi pada keluarganya sebelum perceraian 

terjadi. 

Informan menjelaskan bahwa 

menghindari kontak dengan tetangga karena 

dia merasa pada saat-saat pasca perceraian 

seperti ini pasti banyak orang yang ingin 

tahu mengenai permasalahan rumah 

tangganya secara detil. Dengan begitu  tidak 

merasa sakit hati karena omongan dari 

tetangga. Sebisa mungkin  menghindar dan 

sesekali bergabung dengan tetangga untuk 

saling menyapa. Salah satu informan 

menjelaskan dirinya merupakan orang yang 

acuh namun tetap memperhatikan 

lingkungan sekitar, jika mengetahui sesuatu 

dia lebih memilih diam dari pada ikut 

campur meskipun itu menyangkut tentang 

dirinya. Tidak hanya itu dia juga sangat 

menghargai lingkungan terdekat dan 

keluarganya karena dukungan dan simpati 
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yang diberikan kepadanya tidak berlebihan 

sehingga dia dapat melakukan apa yang dia 

seharusnya lakukan. 

Pernyataan dari informan tersebut 

mengenai label yang diberikan oleh 

masyarakat, dia lebih dikenal sebagai orang 

yang tegas. Tegas dalam rumah tangga dan 

bermasyarakat. Menurut penjelasannya, dia 

masih sering diikuti oleh mantan suami di 

media sosial, dia merasa terganggu dengan 

hal itu sehingga dia sering mengabaikan. 

Karena mantan suami mesih sering 

berkomentar buruk tentangnya maka 

memilih tidak berhubungan lagi dengan 

mantan suaminya tersebut. Dirinya merasa 

risih karena kehidupannya sekarang masih 

sering diikuti oleh mantan suaminya, yang 

dia rasa sudah tidak penting lagi 

berkomunikasi dengan mantan suaminya 

selama permasalahannya sudah selesai. 

Dalam sebuah usaha yang dilakukan 

oleh seseorang mustahil jika dirinya 

melakukannya sendiri. Manusia tidak dapat 

hidup sediri, dan selalu membutuhkan orang 

lain untuk tetap dapat bertahan hidup. 

Extended family merupakan keluarga besar, 

keluarga di luar keluarga inti meliputi orang 

tua, nenek, kakek, sepupu, paman, bibi, cucu 

dan lainnya yang masih termasuk dalam 

keluarga. Peran extended family dalam 

adaptasi perempuan yang telah bercarai 

sangat berpengaruh untuk menaikan 

kepercayaan diri serta mental yang 

sebelumnya terguncang karena 

permasalahan perceraian. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses adaptasi adalah 

keluargam lingkungan masyarakat dan 

lingkungan kerja. 

 Peran keluarga sanagat penting 

dalam  membantu seseorang dalam  

menyelesaikan masalah. Komunikasi yang 

baik dilakukan oleh antara anggota keluarga 

yang membuat hubungan antarkeluarga 

menjadi harmonis. Sikap terbuka serta 

menjadi tempat yang nyaman untuk 

berkeluh kesah. Extended family yang terdiri 
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dari keluarga inti yang ditambah dengan 

orang tua, nenek, kakek, adik, kakak, 

paman, bibi, keponakan, sepupu hingga 

cucu. Dalam pernyataan yang dipaparkan 

oleh informan, orang tuanya tidak banyak 

berperan dalam permasalahan yang dialami 

oleh informan, namun orang tuanya selalu 

mendukung dengan memberi motivasi dan 

memberinya waktu untuk memikirkan 

masalahnha baik-baik sehingga dapat 

menyelesaikan masalah dengan baik serta 

mendapat solusi tanpa merugikan siapa pun. 

Setiap ada permasalahan, informan selalu 

mendatangi orang tuanya untuk menengkan 

diri serta mendapatkan motivasi. 

Begitu pula sama halnya yang 

disampaikan oleh informan lainnya, yaitu 

menjelaskan mengenai orang tuanya 

berperan penting dalam kehidupannya saat 

ini yang tergolong susah untuk keadaan 

ekonomi. Saudara-saudaranya juga menjadi 

penyemangatnya serta membantu jika 

informan mendapatkan masalah. Dia 

memberikan keterangan bahwa dirinya anak 

terakhir. Informan dalam dalam penelitian 

ini mendapat dukungan dari orang tua 

mereka. Orang tua bagi mereka sangat 

penting karena orang tua mereka tempat 

untuk brkeluh kesah dan teampat 

menenangkan pikiran. Semua pendapat yang 

diungkapkan hampir semuanya sama jika 

mereka selalu mendapat dukungan dari 

orang tua. Meskipun tidak banyak 

membantu dalam hal yang berwujud, namun 

motivasi merupakan pemberian paling besar 

diantara yang lainnya. Salah satu dari 

informan diatas mengaku masih meminta 

bantuan orang tua dalam hal ekonomi. Jika 

memang terpaksa, dia meminta bantuan 

kepada saudara-saudara yang dia akui penuh 

dengan rasa sungkan atau tidak enak, namun 

keadaan memaksanya melakukan hal itu. 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses adaptasi perempuan kepala rumah 

tangga pasca perceraian adalah pihak-pihak 

yang membantu informan dalam bertahan 
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hidup. Pihak-pihak yang terlibat seperti yang 

sudah dijelaskan diatas, yaitu extended 

family, lingkungan pertemana, lingkungan 

kerja dan tetangga dekat. Bantuan yang 

diberikan berupa dukungan psikologis dan 

finansial. Usaha yang telah diberikan pihak-

pihak yang terlibat dalam proses adaptasi 

pasca perceraian menurut informan yang 

paling sering adalah dukungan psikologis, 

informan merasa terbantu saat mendapat 

dukungan motivasi dari pihak-pihak yang 

senantiasa membantunya, tidak jarang yang 

memberikan dukungan berupa material dan 

finansial. Informan diatas memberikan 

perjelasan mengenai pihak-pihak yang 

terlibat seperti orang tua, saudara dan yang 

lainnya lebih sering memberikan motivasi 

kepadanya untuk tetap bersabar dalam 

menjalani hidup dan motivasi-motivasi yang 

membangun semangatnya kembali. Motivasi 

yang pihak-pihak tersebut berikan yang 

berdampak pada mental informan serta 

merasakan lebih tenang dalam pikiran dan 

perasaan pada saat pasca perceraian. Mereka 

terus bersyukur karena telah memiliki 

orang-orang disekitarnya yang bersedia 

membantu pada masa terpuruk dan dapat 

membangkitkan semangatnya. Motivasi 

untuk kesehatan mental dan pembelajaran 

agar tetap kuat menjalani kehidupan yang 

lebih berat kedepannya. 

Kesimpulan 

 Pemberian label baik positif atau 

negatif merupakan perspektif dari 

masyarakat sendiri tanpa tahu keadaan janda 

yang sebenarnya. Perilaku perempuan yang 

telah bercerai tersebut juga dapat memicu 

adanya label yang dapat melekat kepadanya. 

Dengan adanya label tersebut, janda merasa 

tertekan dengan keadaan yang terjadi pada 

saat pasca perceraian. Bentuk tekanan psikis 

yang terjadi pada dirinya sendiri maupun 

pada anak dan keluarga besarnya. 

Perempuan kepala rumah tangga dalam 

penelitian ini tidak ada satupun yang 

menimpali label tersebut, tindakan mereka 
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hanya diam dan acuh dengan apa yang 

terjadi. Perempuan yang bekerja juga 

sebagai kapala rumah tangga ini merasa 

bertanggung jawab pada keluarga yang 

bergantung kepadanya sehingga mereka 

merasa tidak ada waktu untuk menimpali 

apa pendapat masyarakat tentang dirinya. 

Janda sebagai kepala rumah tangga ini selain 

bertanggung jawab kepada keluarga juga 

harus tetap menjaga sikap mereka kepada 

masyarakat baik tetangga ataupun 

lingkungan kerja karena mereka memiliki 

tujuan untuk tetap melindungi nama baiknya 

dan keluarga. Selain itu menjaga sikap juga 

agar masyarakat tidak terus menerus 

menggunjingkan keadaannya. Meskipun 

mereka tetap mendengar sesuatu yang 

menyakitkan hati, mereka tetap berpikiran 

positif guna menghindari stres dan agar 

masyarakat tidak memiliki pandangan lain 

terhadapnya. Peran keluarga menjadi yang 

terpenting dalam proses adaptasi karena 

lingkungan keluarga dan teman dekat 

membengaruhi mental perempuan kepala 

rumah tangga pasca bercerai. Dukungan 

berupa motivasi dan ekonomi di dapat dari 

keluarga mereka. Dengan bantuan-bantuan 

tersebut mereka menjadi lebih tabah 

menjalani kehidupan yang sekarang ini. 

Menyelesaikan masalah bersama keluarga 

merupakan satu cara yang baik daripada 

harus menyimpannya sendiri. Menyayangi 

keluarga yang senantiasa bersedia untuk 

membantu dalam meredakan tekanan yang 

dirasakan oleh perempuan kepala rumah 

tangga pasca bercerai.  
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