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ABSTRAKSI  

Fenomena tentang duda pada usia dewasa tengah sering kali memunculkan pertanyaan-
pertanyaan, berkaitan dengan kebahagiaan dan aktifitas seksual yang terhenti. Hal tersebut bisa 
juga menimbulkan stres pada duda karena dihadapkan pada kondisi yang tidak sama ketika 
masih memiliki istri. Apalagi seseorang pada usia dewasa tengah akan lebih membutuhkan kasih 
sayang dari pasangan, oleh karena itu duda cenderung lebih cepat mengambil keputusan untuk 
menikah lagi. Namun ada juga duda yang memutuskan untuk tetap menjadi duda, dan hal inilah 
yang menarik, karena untuk itu diperlukan suatu penyesuaian diri pada duda tersebut agar 
kehidupan mereka dapat selaras dan berjalan dengan baik seperti harapan mereka. Namun pada 
kenyataanya tidak semua duda pada usia dewasa tengah dapat menyesuaikan diri, tergantung 
bagaimana duda tersebut dapat menerima kenyataan atau tidak, serta adanya faktor pendukung 
atau penghambat penyesuaian diri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
penyesuaian diri pria yang menduda pada usia dewasa tengah dan mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang mendukung atau menghambat penyesuaian diri pada usia dewasa tengah. 
Penelitian ini menggunakan jenis metode diskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan 
datanya melalui wawancara semi terstruktur. Sedangkan uji keabsahan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan metode triangulasi sumber, yaitu mengecek kepada orang-orang terdekat 
subyek. Subyek penelitian ada dua, mereka adalah duda usia dewasa tengah yang telah menjadi 
duda lebih dari lima tahun, agar dapat mengetahui penyesuaian diri duda tersebut selama kurun 
waktu tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek yang menjadi duda karena istrinya meninggal 
tersebut, dapat menyesuaikan diri karena telah memenuhi kriteria penyesuaian diri yang baik dan 
ada dukungan dari lingkungan sosial. Sedangkan subyek yang bercerai, tidak dapat 
menyesuaikan diri karena disamping tidak ada dukungan, subyek juga tidak dapat memenuhi 
kriteria penyesuaian diri yaitu ketidak seimbangan antara penyesuaian pribadi dengan 
penyesuaian sosial.    

ABSTRACT  

Phenomena about widower in mid-mature age often raised questions, especially related with 
happiness and stopped-sexual activities. It could raise stress to widower since he was faced to 
unfamiliar condition, different when he was with his wife. Moreover, somebody in mid-mature 
age needed attachment from partner, that s why widower often took short decision to marry 
again. But there also widower who decided to be a widower, it would be interesting since it 
needed self-adjustment to make the life harmony and run well as they expected. In fact, not all 
widower in mid-mature age could adjust themselves, depend on how the widower accept the 



reality, also supporting and inhibiting factors in self-adjustment. The research purpose was to 
find out self-adjustment for widower in mid-mature age, also find out what factors supporting or 
inhibiting self-adjustment in mid-mature age.  
The research used qualitative descriptive method with data method through semi-structured 
interview, while data validation in this research used source triangulation. Subject was widower 
in mid-mature age who became widower for more than five years to find out the widower s self-
adjustment in that time.  
The research showed that subject became widower since his wife passed away, could adjust 
himself since he had fulfilled good criteria for self-adjustment and there was social support, 
while divorced subject, couldn t adjust himself since he could not fulfilled self-adjustment 
criteria, so that there was imbalance between personal adjustment with social adjustment 


