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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikatan pernikahan merupakan bentuk status dimana pria dan wanita secara 

legal hidup bersama, membentuk keluarga yang di dalamnya terjalin hubungan 

emosional.  Hidup bersama yang dijalini pasangan yang sudah menikah membuat 

mereka harus berbagi segalanya, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan. 

Hubungan emosional yang melibatkan perasaan dan kesetiaan ini kemudian 

membuat individu berharap pernikahan akan berlangsung selamanya. Harapan ini 

jarang sekali dapat terjadi, tidak semua pasangan menikah mampu bersama 

sampai akhir hayat. 

Berpisahnya individu yang mengakibatkan berakhirnya pernikahan terjadi 

karena dua hal, perceraian atau kematian pasangan. Menurut Cavanaugh dan 

Fields (2006), penyebab perceraian pada saat ini difokuskan pada kegagalan 

individu menangani konflik. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat antara 

dua individu yang terikat hubungan pernikahan. Akhirnya untuk mengakhiri 

konflik, salah satu solusi yang digunakan adalah bercerai, namun individu yang 

mengalami perceraian masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan 

yang telah putus dengan pasangannya dan masih dapat mengharapkan bantuan 

dari pasangan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan keperluan anak 

(Mitchell, 1992). Hal ini juga berkaitan dengan peraturan di beberapa negara 

bahwa masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. 

Bagi manusia, mati adalah misteri yang akan tetap misterius. Kita tidak 

akan pernah mengerti mangapa mati, mengapa saat kematian tidak bersamaan, 

mengapa seorang kita cintai yang diharapkan berumur panjang justru mati pada 

saat yang tidak kita inginkan, mengapa pula seorang yang jahat terhadap 

sesamanya tidak kunjung mati, atau justru mati pada saat yang tidak kita 

inginkan, mengapa pula orang tua renta yang sudah lumpuh masih juga tidak 

segera dipanggil oleh Yang Maha Esa. 



2 
 

 

Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah oleh siapapun dan itu 

akan terjadi pada setiap makhluk hidup yang bernyawa. Secara garis besar 

tahap/jangka waktu bila kehilangan suami (mati) menurut Conroy ( dalam, 

Hurlock, 1997) terbagi atas: 

Hilang semangat hidup apabila orang tersebut tidak sanggup menerima 

kenyataan atas kematian satu-satunya yang dicintai. Hidup merana yang ditandai 

dengan usaha untuk terus mengenang masa silam dan ingin sekali untuk 

melanjutkannya. Depresi karena kesadaran bahwa suaminya telah tiada dan 

mendorongnya untuk mencari kompensasi seperti obat-obatan dan alkohol. Dan 

bangkit kembali kemasa biasa dimana ia telah menerima dengan rela kematian 

suami yang dicintainya dan mencoba membangun pola hidup baru dengan minat 

dan aktivitas untuk mengisi kekosongan. 

Berbeda dengan mereka yang sudah berusia tua yang sesuai dengan tugas 

perkembangannya telah mempersiapkan diri akan kematian pasangan hidupnya, 

maka usia dewasa awal sebagian besar masih berfikir tentang kesenangan dan 

tidak mempersiapkan diri secara matang dan kemungkinan terburuk yaitu 

perpisahan akibat kematian. 

Beberapa pendapat menyebutkan, kehilangan pasangan lebih banyak 

dialami oleh wanita. Hal ini dikarenakan wanita mempunyai harapan hidup yang 

lebih lama daripada pria, dan wanita cenderung menikahi pria yang lebih tua dari 

dirinya (Hurlock, 1999). Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wibowo (dalam Laksono, 2008) bahwa perbandingan jumlah duda dengan 

janda di Indonesia adalah 100:469, artinya jumlah duda hanya seperlima dari 

jumlah janda. 

Masa menjanda merupakan masalah yang lebih serius bagi wanita, 

sehingga wanita kurang dapat beresiliensi dengan baik terhadap hilangnya suami. 

Masalah-masalah masa menjanda tersebut diantaranya kesehatan mental 

(misalnya selalu merasa kesepian, depresi sampai bunuh diri), kehidupan sosial 

(misalnya kurangnya kesempatan untuk tertarik kegiatan diluar rumah, maupun 

kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya), ekonomi (relatif tidak mencukupi) 

dan kesehatan fisik (Hurlock, 1999). Masalah yang timbul karena pada saat 

wanita kehilangan suaminya ia harus menjalani 2 peran sekaligus, misalnya 
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mengurus anak dan menafkahi mereka, serta melakukan pekerjaan rumah tangga 

yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, seperti memperbaiki saluran air atau 

memperbaiki atap rumah, dan lain-lain. 

Dalam www.celebrity.okezone.com (19 februari 2011) Jakarta – Aktor 

sekaligus politikus Adjie Massaid telah pergi untuk selamanya. Bagi sang istri, 

Angelina Sondakh tidak mudah menjalani kehidupan tanpa suami tercinta. Berat 

pun mulai dia rasakan sekarang. “Setiap hari saya berusaha bangkit, saya selalu 

ingat Mas Adjie pas Keanu bangun. Dulu bisa berbagi, tapi sekarang tidak.Dulu 

kita saling bergantian, tapi sekarang mulai terasa berat karena tidak gampang 

harus saya lalui satu demi satu,” kata Angelina Sondakh saat ditemui di Gedung 

Nusantara 1, DPR/MPR, Jakarta Pusat, Jumat (18/2/2011). Tidak hanya berat 

dalam menjalani kehidupan tanpa Adjie, akan tetapi perempuan kelahiran 28 

Desember 1977 ini juga harus membangkitkan semangat anak-anaknya.  

“Dulu saya selalu berdua di mana pun sama Mas Adjie, baik itu di rumah 

atau di kantor. Tetapi sekarang, semuanya berbeda dan ini sangat 

berat.Tapi saya harus bangkit lagi demi anak-anak,” lanjutnya. Meski 

Adjie telah tiada, namun Angelina merasa sang suami selalu ada di 

sisinya setiap kali menjalani aktivitas. “Ini yang membuat kita terus 

bersemangat.Kita tidak boleh bersedih terus,” tutupnya. 

Seperti diketahui, Adjie Massaid meninggal karena serangan jantung di Rumah 

Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, usai bermain sepak bola di kawasan Lebak 

Bulus, 5 Februari 2011. 

 Karena permasalahan tersebut wanita tidak bisa larut terlalu lama dalam 

kesedihan, mereka dituntut untuk lebih tegar dalam menghadapi masalah 

hidupnya, seperti tanggungan anak yang butuh banyak biaya, pekerjaan yang 

tidak dapat diabaikan terlalu lama, dan agar dapat membuka diri untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan. Permasalah di atas membuat seorang wanita 

yang ditinggal pasangannya karena kematian harus bisa menyelasaikan 

masalahnya dan bangkit dari keterpurukan atau yang disebut dengan resiliensi. 

Menurut Matthews (1995), resiliensi yaitu kemampuan seseorang untuk 

bangkit kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari element positif dari 

lingkungannya, untuk membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala 

http://www.celebrity.okezone.com/


4 
 

 

keadaan dan mengembangan seluruh kemampuannya, walau berada dalam 

kondisi hidup tertekan, baik secara eksternal atau internal. Individu yang mampu 

bertahan setelah pasangannya meninggal adalah mereka yang mampu mengontrol 

emosinya sehingga ia tidak berlarut dalam kesedihan, melanjutkan aktivitas 

kehidupannya tanpa pasangan, mampu menentukan tujuan hidupnya setelah 

pasangannya meninggal (seperti mengambil pekerjaan baru atau menjalani 

pendidikan kembali), serta tidak menutup diri dan mau mengembangkan 

hubungan yang lebih luas dengan teman-teman atau orang baru. 

Orang yang resilien menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih dari 

cukup ketika menghadapi kesulitan. Pada wanita yang berkecimpung secara aktif 

di sektor publik, karena keluasan wawasannya akan lebih mudah menerima 

kenyataan dibandingkan mereka yang hanya berkutat dalam segi domestik saja. 

Hal ini yang menyebabkan seseorang sering kali tidak dapat menerima kematian 

orang yang dicintainya karena ketidaksiapan mental untuk menghadapi kematian 

itu sendiri, sehingga menimbulkan dampak yang sangat komplek dalam 

kehidupannya. 

Kegagalan beresiliensi terhadap kematian pasangan terjadi pada seorang 

wanita di Jawa Barat. Wanita yang bernama Ipong ini menderita gangguan 

schizophrenia setelah ditinggal mati oleh suaminya. Suami Ipong meninggal 

ketika ia mengandung anak pertamanya. Sejak ditinggal suaminya, kondisi 

emosional Ipong tidak stabil dan ia menolak berinteraksi, bahkan dengan 

keluarganya sendiri (Iskandar, 2009). Lain halnya dengan Trisnawati, janda 

dengan satu anak ini berhasil mengelola bisnis dan rumah tangganya disaat 

bersamaan, walaupun harus menjalani sendiri (Laksono, 2008). 

Janda yang usianya lebih muda, menurut Hoyer dan Roodin (2003), 

cenderung untuk menunjukkan reaksi grief lebih sering. Wanita pada saat dewasa 

dini masih merasa banyak hal yang harus dilakukan berdua dengan pasangannya, 

seperti membesarkan anak dan membangun perekonomian keluarga bersama, 

sehingga kehilangan pasangan menjadi peristiwa yang sangat sulit.mereka akan 

lebih sering mengingat suaminya dan berharap suaminya akan kembali. 

Sejumlah penelitian yang mempelajari wanita pada paruh kehidupan telah 

menemukan bahwa pekerjaan memainkan peranan penting dalam kesehatan 
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psikologis wanita (Baruch dan Barnett dalam Santrock, 2002). Pekerjaan rumah 

tangga seperti mengurus kebersihan rumah dan memenuhi kebutuhan setiap 

orang yang ada di rumah, memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan 

pekerjaan di luar. Pekerjaan rumah tangga membuat lebih banyak energi yang 

terbuang, lingkungan sosial wanita lebih sempit, dan ketergantungan terhadap 

suami lebih tinggi. Situasi tersebut membuat pekerjaan ibu rumah tangga lebih 

mudah menimbulkan stres daripada pekerjaan di luar. Pekerjaan wanita di luar 

pekerjaan rumah memberikan manfaat ketika istri kehilangan suaminya. Wanita 

yang tidak terlalu tergantung pada suaminya tetap akan merasa kesepian setelah 

kematian suaminya, namun gaya hidup mereka tidak akan berubah banyak. 

Mereka tetap memiliki aktivitas rutin yang dapat menjadi pengalihan perhatian 

dan energi secara positif. 

Berdasarkan penelitian CLOC (Changing Liver of Older Couples) 

janda/duda yang selama masa kehidupan pernikahannya sangat tergantung 

kepada pasangannya cenderung akan cemas dan dalam jangka waktu yang lama 

sering mengingat akan pasangannya yang telah meninggal pada 6 bulan setelah 

kematian pasangannya, daripada mereka yang tidak terlalu bergantung pada 

pasangannya selama masa pernikahan. Bagi ibu rumah tangga yang tidak 

memiliki aktivitas rutin di luar rumah (pekerjaan), dalam kehidupan sehari-

harinya hanya mengurus kebutuhan rumah tangga termasuk mengurus anak dan 

suami. Kondisi tersebut membuat ibu rumah tangga memiliki ketergantungan 

yang lebih terhadap suaminya, sehingga pada saat suaminya meninggal mereka 

akan mengalami periode duka cita yang lebih lama daripada ibu bekerja, yang 

dapat mempersulit proses resiliensi setelah kematian suami. 

Dari hasil survey yang sudah dilakukan pada tanggal 4-april-2011 oleh 

peneliti ditemukan bahwasanya wanita yang kondisi psikologi pasca kematian 

pasangan hidupnya mengalami kesedihan dan kehidupan yang berbeda setelah 

kehilangan pasangan hidupnya, wanita yang mengalami kematian pasangan 

hidup akan merasakan perasaan kesepian apabila melakukan aktivitas sehari-hari, 

hal ini disebabkan semasa bersama dengan passangan hidupnya subjek selalu 

melakukan aktivitas sehari-hari bersama-sama dengan pasangan hidupnya. Selain 

itu mereka juga cenderung untuk menarik diri dari lingkungannya, dan kemudian 
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melanjutkan hidup dengan sanak keluarganya. Wanita telah yang ditinggalkan 

oleh pasangan hidupnya akan memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai seorang 

ayah dan ibu, mereka mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan 

menyekolahkan anaknya, hal ini yang membuat mereka harus mampu bertahan 

dan bekerja kesar, tidak boleh terus-menerus meratapi nasibnya dan harus 

melanjutkan kehidupannya walaupun tanpa pasangan hidupnya.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, adanya Aspek-aspek I 

Am, I Have, I Can yang mempengaruhi seseorang untuk beresiliensi, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan “Resiliensi pada Wanita yang 

Mengalami Kematian Pasangan Hidup”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana kondisi psikologis pasca kematian pasangan hidup? 

2. Bagaimana proses resiliensi pada wanita pasca kematian pasangan hidup? 

 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui kondisi psikologispasca kematian pasangan hidup pada wanita 

2. Untuk mengetahui proses resiliensi pada wanita pasca kematian pasangan 

hidup 

 

D. Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat : 

1. Manfaat teoritis 

Kajian tentang masalah dampak kematian pasangan hidup ini dapat 

menambah khasanah pengetahuan, khusunya bagi psikologi perkembangan 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk; 

a. Sebagai gambaran dan memberi informasi dalam mensikapi situasi atas 

kematian pasangan hidupnya. 
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b. Sebagai masukan bagi masarakat bahwa begitu pentingnya dukungan 

sosial bagi mereka yang ditinggalkan oleh pasangannya. 
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