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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang  

Kondisi dan situasi yang terjadi dalam kehidupan tidak selalu berjalan 

sesuai dengan harapan manusia. Dalam sebuah perkawinan, kehilangan pasangan 

adalah kondisi yang tidak dapat dicegah (Hurlock, 1999). Pada wanita, menjalani 

kehidupan setelah kematian pasangan bukanlah hal yang mudah. Karena wanita 

cenderung hidup lebih lama dibanding pria dan lebih muda dari suami mereka, 

kecenderungan menjanda menjadi lebih besar. Setelah pasangannya meninggal, 

pria berada dalam status ekonomi yang lebih unggul daripada wanita. Berbanding 

terbalik dengan wanita, kondisi keuangan tidak berpengaruh pada pria setelah 

kematian pasangan. Kematian pasangan juga dikaitkan dengan peningkatan gejala 

depresi bagi wanita. Pria juga lebih memiliki kemungkinan untuk menikah lagi

daripada wanita (Li dkk., 2005 )

Dibandingkan mereka yang berusia lebih tua, wanita muda kemungkinan 

menghadapi kematian suami yang tak terduga dan tidak memiliki persiapan atau

panutan untuk menjadi janda. Walaupun hal tersebut berdampak besar, namun 

setelah sekitar 18 bulan dari kematian pasangannya, para janda tersebut akan

membentuk kembali kehidupan mereka (Donelson, 1999).

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, wanita berusia 20-44 

tahun yang menjadi janda karena kematian pasangan di Indonesia berjumlah 

730.650 jiwa dengan 127.702 jiwa di Jawa Timur (Penduduk Berumur 10 Tahun 
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Keatas Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan, 2010). Data Susenas 

tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh wanita 

mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 

juta penduduk. Jika dibandingkan dengan data tahun 2001 yang kurang dari 13%, 

data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai 

oleh wanita rata-rata 0.1% per tahun (Survei SRTP 2011: Mempelajari Perempuan 

Kepala Rumah Tangga di Pedesaan, 2013).

Kondisi menjanda adalah salah satu tantangan emosional yang mungkin 

dihadapi manusia, khususnya wanita. Kematian suami memicu pasangan yang 

masih hidup untuk mengatasi tekanan kesedihan dan emosional serta 

mendefinisikan kembali suatu realitas sosial yang mencerminkan status baru 

mereka sebagai janda (Utz dkk., 2004). Nani Zulminarni, Koordinator Nasional 

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Pusat 

Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) menyatakan bahwa sebutan janda 

adalah suatu aib, tanpa memandang peringkat kelas sosial seseorang. Wanita yang 

menjanda menerima berbagai stigma yang diperolehnya dari masyarakat. Beban 

sosial yang ditanggung oleh janda yang bercerai atau karena kematian pasangan 

sama beratnya. Masyarakat cenderung untuk menghina dan memberi label buruk 

terhadap kaum janda tanpa mau melihat faktor penyebab dan berbagai kondisi 

yang dialami oleh mereka. Apabila ada wanita janda yang masih muda dan 

berpenampilan menarik, wanita lain akan merasa terancam dengan keberadaannya. 

Ia juga mengemukakan bahwa masyarakat lebih menghormati perempuan yang 
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menjanda karena kematian suami daripada yang menjadi janda karena bercerai 

(Memimpin Desa Nisanulan ala PEKKA, 2011).

Pada fase-fase awal kematian, pasangan yang ditinggalkan yang berusia 

lebih muda mengalami kesedihan yang jauh lebih intens, sedangkan yang berusia 

lebih tua dapat menyesuaikan dengan lebih baik tetapi mengalami kesedihan yang 

mendalam pada bulan-bulan berikutnya setelah kematian. Wanita yang menjanda 

akan mencari dukungan sosial dari perempuan lain yang juga kehilangan 

pasangannya. Janda muda lebih sering mencari dukungan sosial dan memperoleh 

dukungan yang mereka butuhkan dari jaringan yang lebih luas, serta memiliki 

masalah penyesuaian diri, seperti depresi dan perilaku adiktif yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan janda yang berusia lebih tua (Blieszner & Hatvany, 1996; 

Parkes, 1993 dalam Hoyer & Roodin, 2003). Walaupun untuk menghilangkan 

atau mengatasi rasa sedih dan sakit akibat kehilangan orang yang dicintai

membutuhkan waktu yang tidak cepat, namun pasangan yang ditinggalkan akan 

membangun kembali kehidupan mereka. Seperti kisah Petronela Peni Loli atau 

biasa disebut Ibu Nela yang diambil dari media elektronik. Ia menikah saat 

berumur 28 tahun dan memiliki seorang anak. Ia harus merawat anak seorang diri 

karena suaminya dibunuh oleh sekelompok orang yang sampai saat ini tidak dapat 

diungkap oleh polisi. 

“Hari itu saya, suami, dan bapak Mertua, seperti biasanya kerja 
kebun di ladang. Siang hari saya pulang ke rumah untuk ambil 
makanan. Ketika kembali suami dan Bapak Mertua sudah 
dibunuh. Saya juga membayangkan kalau saya tidak ke rumah 
ambil nasi itu, pasti saya juga ikut menjadi korban. Saya tidak 
ingin balas dendam, karena saya ingin melanjutkan hidup 
saya. Biarlah Tuhan yang membalas semuanya dengan setimpal”.
(Membongkar Sebuah Dunia Tanpa Suami, 2005)
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Setelah kematian suami, Bu Nela beserta anaknya kemudian pergi 

meninggalkan desa tersebut dan pindah ke desa asalnya. Ia kemudian bergabung 

dengan organisasi Pekka dan sampai saat ini menjadi salah satu kader yang 

potensial. Kisah berbeda dialami oleh Nurlaila yang berusia 37 tahun. Ia harus 

merasakan hidup sebagai janda dan tinggal di rumah yang tidak layak bersama 

dengan dua orang anak setelah suaminya yang seorang pejuang kelompok gerilya 

di Aceh meninggal dunia. Untuk menghidupi keluarga, ia bahkan rela bekerja 

menjadi buruh kasar. 

“Beginilah kondisi saya, tiap hari harus banting tulang untuk 
menghidupi  rumah tangga dan menyekolahkan dua anak saya. 
Begitulah memang saya jalani selama ini, habis bagimana lagi 
saya melakukannnya, kalau saya tak kerja seperti ini, saya 
bersama dua anak saya makan apa?”.
(Nurlaila janda korban konflik belum rasakan nikmatnya perdamaian, 
2010)

Kematian pasangan menimbulkan dampak pada setiap bidang kehidupan 

bagi yang ditinggalkan. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah penurunan 

kesehatan fisik dan mental yang serius. Beberapa orang bahkan mengalami 

depresi (Mendes de Leon, Kasl, & Jacobs, 1994; Zisook, 1994 dalam Li dkk., 

2005). Pasangan yang ditinggalkan kehilangan teman, sahabat, pendukung dan 

pelindung. Mereka ditantang untuk mengejar peran baru, hidup dengan status baru, 

dan mengatasi hilangnya pasangan yang merupakan sumber pendukung utama 

(Blieszner & Hatvany, 1996 dalam Hoyer & Roodin, 2003).

Bagi wanita muda yang memiliki anak kecil, dampak terbesar dari 

kematian pasangan adalah dalam hal keuangan (Corden & Hirst, 2008). Janda 

yang mendiang suaminya adalah pencari nafkah utama akan mengalami kesulitan 
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ekonomi dan hal tersebut bisa membuatnya jatuh miskin (Hungerfold, 2001 dalam 

Papalia dkk., 2008). Tidak sedikit dari mereka yang menjadi beban keluarga asal. 

Walaupun ada beberapa wanita yang bekerja, kehilangan salah satu sumber 

penghasilan bagi keluarga merupakan suatu pukulan. 

Karena dihadapkan pada tantangan untuk membesarkan anak-anak yang 

masih kecil, janda muda cenderung menghabiskan waktu untuk bekerja dan 

mengasuh anak, sehingga tugas mereka untuk melakukan pekerjaan rumah tangga 

menjadi terganggu. Beberapa dari mereka tidak dapat terlibat kembali dalam

hubungan sosial, bahkan persahabatan dengan orang lain berkurang setelah

kematian pasangan. Berbeda dengan janda berusia tua yang umumnya sudah 

pensiun dan tidak lagi harus mengurus anak setiap hari karena sebagian besar 

anak-anak mereka sudah dewasa dan tinggal jauh dari rumah. Mereka tidak harus 

membagi waktu antara tuntutan dari pekerjaan, membesarkan anak, dan mengatur 

rumah tangga. Mereka juga bergantung pada anak-anak yang sudah dewasa untuk 

membantu kehidupan sehari-hari (misalnya pekerjaan rumah tangga), terutama 

pada saat dibutuhkan (Utz dkk., 2004).

Di tengah banyaknya persoalan yang terjadi pada wanita dewasa awal 

pasca kematian pasangannya yang meliputi kesulitan finansial, kesulitan dalam 

mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta adanya stigma dan 

label buruk dari masyarakat, maka diperlukan kemampuan diri agar mereka bisa 

bangkit dari tekanan dan cobaan hidup yang dihadapi. Kemampuan untuk 

mengatasi kesedihan serta menyikapi kondisi diri dan lingkungan dibutuhkan 
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sehingga para wanita yang kehilangan pasangannya dapat menjalani kehidupan 

dengan lebih baik.

Banyaknya permasalahan yang dialami saat menjanda membuat para 

wanita membutuhkan kemampuan resiliensi untuk menghadapi segala persoalan.

Untuk dapat berkembang secara positif dari situasi stres, trauma dan penuh risiko, 

manusia membutuhkan kemampuan resiliensi yang meliputi: kecakapan untuk 

membentuk hubungan sosial, keterampilan dalam memecahkan masalah, 

keterampilan mengembangkan otonomi, dan perencanaan dan pengharapan di 

masa depan (Werner & Smith, 1992 dalam Desmita, 2012). 

Resiliensi sudah didefinisikan dalam berbagai arti, diantaranya 

kemampuan untuk bangkit kembali atau pulih dari stres, untuk beradaptasi dengan 

situasi atau keadaan stres, mampu bertahan meskipun menghadapi kesulitan yang 

cukup berat, dan dapat  berfungsi di atas normal meskipun stres atau kesusahan 

(Carver, 1998; Tusaie & Dyer, 2004 dalam Smith dkk., 2008). Resiliensi tidak 

dapat didefinisikan secara abstrak atau diterapkan kepada individu tanpa adanya 

pengalaman yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan. Orang-orang yang 

sedang sedih dan berduka akan mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan atau 

tugas sehari-hari, namun bagaimanapun juga mereka akan berjuang dan perlahan-

lahan mulai kembali ke keadaan semula selama 1 atau 2 tahun setelah peristiwa. 

Sebaliknya, orang-orang yang menunjukkan kemampuan resiliensi dapat 

melanjutkan hidup mereka dengan sedikit atau tidak ada gangguan berarti dalam 

menjalani kehidupan normal (Mancini & Bonanno, 2009). Resiliensi akan 

membuat seseorang berhasil menyesuaikan diri ketika menghadapi kondisi-
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kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, dan tekanan 

hebat sekalipun. Tanpa ada resiliensi, tak akan ada keberanian, ketekunan, 

rasionalitas dan insight (Desmita, 2012).

Windle (1999, dalam Kalil, 2003) berpendapat bahwa resiliensi muncul 

dari interaksi yang signifikan antara faktor risiko dan faktor pelindung. Faktor 

risiko adalah mediator atau variabel yang memfasilitasi terjadinya masalah 

perilaku (Luthar, 1999, dalam Kalil, 2003). Sedangkan faktor pelindung 

didefinisikan sebagai proses yang memperbaiki efek negatif dari suatu kesulitan,

tetapi hanya jika individu dihadapkan pada faktor risiko, dengan sedikit atau tidak 

ada paparan faktor risiko, faktor protektif tidak terwujud (Rutter, 1985, dalam

Reich dkk., 2010 ). Faktor protektif yang berasal dari dalam atau luar diri individu 

dibutuhkan pada wanita dewasa awal yang kehilangan pasangan dalam 

menghadapi berbagai permasalahan hidup.  

Berdasarkan pemaparan diatas itulah yang membuat penulis ingin meneliti 

secara lebih menyeluruh mengenai resiliensi pada wanita dewasa awal yang 

menjadi janda yang ditinggal mati oleh pasangan. Hal ini dikarenakan kematian 

pasangan yang dihadapi oleh para wanita muda biasanya terjadi secara tidak 

terduga. Mereka juga merasakan duka yang mendalam dan membutukan perhatian 

serta dukungan dari orang-orang disekitarnya. Walaupun kematian pasangan 

adalah hal yang traumatis, mereka ditantang untuk segera bangkit dari kesedihan 

dan berhadapan serta melaksanakan tugas dan peran baru dengan membangun 

kemampuan resiliensi agar hidupnya menjadi lebih kuat dan dapat mengatasi serta 

belajar dari segala kondisi-kondisi tidak menyenangkan yang sedang dihadapi. 
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1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian seperti berikut

“Bagaimana resiliensi pada janda dewasa awal yang ditinggal mati pasangannya?”. 

Pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan tersebut diturunkan menjadi sub-

sub pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor risiko internal dan eksternal yang dimiliki oleh masing-

masing subjek?

2. Apa saja faktor protektif internal dan eksternal yang dimiliki oleh masing-

masing subjek?

3. Bagaimana interaksi kedua faktor tersebut?

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penulis menemukan cukup banyak literatur yang membahas tema wanita 

yang menjanda. Namun, literatur-literatur tersebut umumnya membahas mengenai 

wanita yang berumur lebih tua dan jarang ditemui literatur yang mengupas 

persoalan wanita muda yang menjanda. Dari pencarian yang dilakukan oleh 

penulis, sedikit jumlah penelitian yang khusus membahas dan menjadikan wanita 

janda pada usia dewasa awal sebagai subjek, baik di Indonesia maupun di luar 

negeri. Walaupun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa 

dengan tema penelitian ini, yaitu tentang wanita muda yang menjanda. Dalam 

jurnal berjudul “Work life and mental wellbeing of single and non-single working 

mothers in Scandinavia” diketahui bahwa ibu tunggal memiliki skor yang lebih 
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rendah secara signifikan dibanding dengan non-ibu tunggal dalam hal kepuasan 

hidup dan kebahagiaan. Ibu tunggal juga memiliki masalah kesehatan mental yang 

lebih tinggi dibandingkan non-ibu tunggal. Ibu tunggal memiliki angka stres 

dalam hal keuangan yang lebih tinggi, padahal masalah finansial merupakan 

prediktor dan berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. 

Dalam jurnal berjudul “Social Support in Widowhood: A Mixed Methods 

Study” didapatkan bahwa para janda akan merasa kecewa bila dukungan sosial 

yang diharapkan tidak tersedia, dan ketika dukungan tersebut diberikan, mereka 

akan merasa senang dan puas. Mereka juga menyadari bahwa seiring berjalannya 

waktu, dukungan yang diberikan akan berkurang meskipun mereka masih ingin 

atau membutuhkannya.

Jurnal lain yang berjudul “Parenting After the Death of a Spouse” 

diketahui bahwa kematian berdampak pada berubahnya pola pengasuhan anak dan 

hubungan yang dihadapi pasangan yang masih hidup dengan orang lain dan diri 

sendiri. Saat yang paling sulit adalah transisi menjadi orangtua tunggal yang 

terjadi setelah kematian pasangan. Meskipun mereka dapat mengambil tanggung 

jawab pengasuhan anak sewaktu pasangan belum meninggal, tidak adanya salah 

satu orang tua membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan keluarga. 

Memahami peran dalam keluarga adalah salah satu masalah bagi para 

orang tua. Mereka harus mengetahui peran mereka sebagai orang tua tunggal dan 

harus mengambil peran dari pasangan yang telah meninggal dalam keluarga.

Kehilangan pasangan berarti matinya mimpi serta harapan dan pasangan yang 
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masih hidup merasa bahwa tanpa pasangan, mereka adalah orang yang berbeda. 

Hal ini membuat harga diri dan kepercayaan diri menjadi berkurang. 

Jurnal-jurnal yang telah disebutkan diatas tidak menggunakan subjek yang 

fokus pada janda di rentang usia dewasa awal. Oleh karena itu, penulis memilih 

untuk memfokuskan subjek penelitian pada janda dewasa awal. Adanya data dari 

Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa jumlah janda muda meningkat 

setiap tahunnya membuat persoalan ini penting untuk dikaji karena mereka juga 

memiliki permasalahan yang sama atau bahkan lebih berat dengan janda berusia 

lebih tua. 

Penulis menemukan sejumlah penelitian yang membahas mengenai 

resiliensi, namun belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai resiliensi 

pada wanita dewasa awal pasca kematian pasangan. Walaupun tidak mudah, 

mereka dituntut untuk harus segera pulih dari masa-masa sulit dan kondisi penuh 

tekanan serta mengembalikan keadaan keluarga yang berubah pasca kematian 

pasangan dengan mengembangkan kemampuan resiliensi agar kekuatan 

emosional dan psikologis dapat terbangun dengan baik.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

resiliensi pada wanita dewasa awal pasca kematian pasangannya untuk dapat 

bangkit dari segala persoalan yang mereka hadapi serta berbagi pengalaman hidup 

sebagai janda di usia muda. 
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1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Memperluas wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang 

psikologi, terutama psikologi perkembangan. 

b. Memberi pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangsih untuk kajian 

penelitian ilmu psikologi selanjutnya. 

c. Memberi informasi dan masukan bagi penelitian lain yang ingin 

mengangkat tema dan mengembangkan informasi dari penelitian sejenis, 

yakni mengenai resiliensi pada wanita dewasa awal yang menjadi janda.

1.5.2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat penelitian yang dapat diaplikasikan secara praktis adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap 

wanita yang menjadi janda agar mampu menjalani hidup dengan baik.

b. Memperkaya dan menambah pemahaman baru bagi masyarakat 

mengenai segala permasalahan yang dihadapi oleh para wanita yang 

menjanda sehingga mereka dapat memberikan dukungan. Dengan 

bertambahnya pemahaman baru mengenai wanita yang berstatus janda, 

masyarakat bisa lebih empati dan mengubah pandangan buruk mereka 

tentang wanita janda. 
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