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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penemuan makna hidup pada 

wanita dewasa madya yang mengalami kematian suami secara mendadak dengan 

menggunakan analisis logoterapi dan wawancara mendalam. Partisipan penelitian 

ini adalah dua orang wanita yang mengalami kematian suami secara mendadak di 

usia dewasa madya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa kematian 

suami secara mendadak adalah sumber makna hidup yang dapat menjadikan 

kedua partisipan memiliki kehidupan yang lebih bermakna setelahnya. Terdapat 

beberapa hal yang menjadi makna hidup mereka, yaitu anak-anak, nilai-nilai 

agama, kebaikan pada sesama, dan aktivitas serta pekerjaan sehari-hari. 

Kata kunci: Wanita Dewasa Madya, Kematian Suami Secara Mendadak, 

Makna Hidup, Logoterapi 
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Abstract 

 

This study aims to determine the process in discoverig the meaning of life in the 

life of women who experienced the sudden death of their husband. This study is 

conducted by using Logotherapy method and in-depth interviews. The participants 

of the study are two women who have lost their husband due to a sudden death in 

the middle of their adulthood age. The results showed that the experience of 

losing a husband because of a sudden death occurrence does become their source 

to find their meaning of life and thus, makes them have meaningful life 

afterwards. Those who become the new meaning of their lives are: their children, 

religious values, kindness to others, and day-to-day activities.  

Keywords: Middle Adulthood Women, Husband In Sudden Death, The 

Meaning of Life, Logotherapy. 
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PENDAHULUAN 

Menurut Hurlock (2003), usia dewasa madya adalah seseorang yang 

berusia antara 40-60 tahun atau disebut juga “middle age”. Havighurst dalam 

Mappiare (1983) mengatakan bahwa terdapat beberapa tugas perkembangan 

dewasa madya, yaitu diantaranya mengembangkan kegiatan pengisi waktu 

senggang yang sesuai dengan orang dewasa, menciptakan hubungan diri dengan 

suami atau isteri sebagai pribadi, serta menerima dan menyesuaikan diri dengan 

adanya perubahan-perubahan fisiologis dalam masa setengah baya. Sementara 

menurut Papalia (2014) hubungan merupakan kunci paling penting untuk 

kesejahteraan bagi individu usia dewasa madya.  Hubungan dapat menjadi sumber 

utama kesehatan dan kepuasan salah satunya pernikahan (Lachman, 2004). 

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara seorang pria dan wanita 

yang diakui secara sosial untuk mensahkan hubungan seksual, memperoleh 

legitimasi status kelahiran anak dan pembagian tanggung jawab peran antara 

suami istri (Duvall dan Miller dalam Mardhika, 2013). Pernikahan merupakan hal 

yang paling membahagiakan bagi setiap manusia. Walau demikian, bukan berarti 

selama masa pernikahan mereka akan selalu menikmati kebahagiaan seperti yang 

diimpikan saat masa pacaran (Dariyo, 2003). Schneiders dalam Muchlisah (2012) 

menyatakan bahwa penyesuaian pernikahan adalah suatu seni dalam hidup yang 

terbingkai dalam kerangka tanggung jawab, hubungan, dan harapan yang 

merupakan hal-hal mendasar dalam hidup pernikahan. 

Lasswel dan Lasswel (dalam Christina & Matulessy, 2016), mengatakan 

bahwa penyesuaian pernikahan juga merupakan suatu proses memodifikasi, 
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mengadaptasi dan mengubah individu dan pola perilaku pasangan serta adanya 

interaksi untuk mencapai kepuasan yang maksimum dalam perkawinan. Mudah 

atau sukarnya penyesuaian pasangan dalam hidup pernikahan akan bergantung 

pada banyak faktor. Beberapa faktor yang berperan utama dalam hal ini adalah 

citra mengenai pasangan yang ideal, pengalaman-pengalaman masa muda, 

kesamaan latar belakang, minat-minat bersama, kesamaan nilai-nilai yang dianut, 

pandangan-pandangan mengenai peranan, dan penyesuaian pola-pola hidup 

(Hurlock, 2006). 

Purnomo (dalam Indrawati & Fauziah, 2012) menyatakan bahwa 

penyesuaian diri pada laki-laki dan perempuan sebetulnya sama saja, tetapi ada 

anggapan bahwa perempuan lebih banyak menyesuaikan diri dengan peranannya 

dalam pernikahan. Setelah menikah perempuan akan berperan sebagai istri, ibu, 

bahkan wanita bekerja. Istri juga memegang peranan yang lebih besar dalam 

urusan rumah tangga. Berdasarkan faktor penyesuaian pernikahan yang 

dipaparkan oleh Hurlock (2006), penyesuaian pola hidup akan terbentuk seiring 

berjalannya waktu ketika pasangan suami istri memulai kehidupan pernikahan. 

Pola-pola hidup yang sudah terbentuk itu kemudian akan kembali mengalami 

perubahan ketika salah satu pasangan mengalami kematian. Saat peristiwa 

kematian terjadi dalam sebuah pernikahan, pasangan yang ditinggalkan menjadi 

sangat sulit untuk membangun kembali kehidupan tanpa pasangannya (Duvall & 

Miller dalam Mardhika 2013). Ditinggal suami karena meninggal memiliki nilai 

perubahan pada kehidupan individu, terutama pihak yang ditinggalkan. Kematian 

pada pasangan hidup merupakan peristiwa yang paling berat sehingga dapat 
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menimbulkan stres pada individu yang ditinggalkannya (Holmes & Rehe dalam 

Atkinson, 2010). 

Pada wanita, menjalani kehidupan setelah kematian pasangan bukanlah hal 

yang mudah. Hilangnya pasangan khususnya karena kematian, menimbulkan 

banyak masalah penyesuaian diri bagi pria dan wanita usia madya. Hal ini lebih 

menyulitkan secara khusus bagi wanita. Wanita usia madya yang suaminya 

meninggal, biasanya mengalami rasa kesepian yang dalam sekali (Hurlock, 2006). 

Kondisi menjanda adalah salah satu tantangan emosional yang mungkin dihadapi 

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). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Glazer dkk., (dalam 

Naufaliasari & Andriani, 2013), diketahui bahwa kematian berdampak pada 

berubahnya pola pengasuhan anak dan hubungan yang dihadapi pasangan yang 

masih hidup dengan orang lain dan diri sendiri. Menurut Atchley (dalam 

Setyowati, 2014) kehilangan pasangan, sebagai peristiwa hidup yang signifikan 

memiliki dampak yang kuat pada sosial dan personal terhadap penyesuaian, 

kesehatan dan kepuasan kehidupan seseorang. Ketika pasangan meninggal korban 

tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan hilangnya menutup hubungan, tetapi 

juga untuk mengelola keputusan dan tanggung jawab sehari-hari yang dulunya 

dikelola bersama. Menjanda dapat dianggap sebagai posisi baru yang melibatkan 

perubahan besar dalam diri perempuan baik peran dalam tujuan keluarga ataupun 

dalam masyarakat, dia harus memberlakukan peran baru, seperti peran pencari 
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nafkah atau peran pemimpin dalam kehidupan yang sebelumnya menjadi tugas 

seorang suami. 

Dalam masyarakat Indonesia status janda masih dianggap sebagai citra 

buruk bagi seorang perempuan dan dianggap bekas pakai, dan tidak layak menjadi 

seorang istri lagi karena atas kegagalan rumah tangganya dahulu. Fenomena ini 

secara tidak langsung menunjukkan bahwa posisi perempuan selalu menjadi 

subordinat dengan laki-laki (Hidir, 2017). Oleh karena adanya bias persepsi dalam 

masyarakat seperti itu, tampaknya telah  menyebabkan kaum perempuan untuk 

menjadi takut berstatus janda. Ketakutan ini cukup beralasan, selain karena faktor 

budaya  juga terkadang secara ekonomi pun perempuan seringkali sangat 

tergantung pada suaminya. Hasil penelitian Kasto (1982) menunjukkan bahwa 

perempuan yang cerai atau ditinggal karena kematian suaminya cenderung untuk 

hidup menjanda. Kalaupun hendak menikah lagi, mereka lebih menyukai laki-laki 

yang pernah kawin (duda). 

Kekosongan makna hidup akan sangat terasa dalam kehidupan seseorang 

saat orang tersebut mengalami kejadian yang sangat mengecewakan di dalam 

kehidupannya, misalnya pasangan yang mengalami kehilangan karena meninggal 

dunia (Setyowati, 2014), tidak terkecuali wanita yang menjanda karena  kematian 

harus bisa menerima hidup dan memikirkan hidup untuk melanjutkan kehidupan 

tanpa seorang pasangan (suami). Memikirkan hidup merupakan langkah awal 

menuju kehidupan yang lebih baik karena itu mencari dan memilih kehidupan 

adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia, salah satunya adalah 

hasrat untuk hidup bermakna yang merupakan motivasi utama dalam kehidupan 

ini. Bastaman (2007), mengemukakan makna hidup adalah hal-hal yang dianggap 
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sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang 

sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose of life). Pengertian 

mengenai makna hidup menunjukkan bahwa dalam makna hidup terkandung juga 

tujuan hidup yakni hal- hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Mengingat antara 

makna hidup dengan tujuan hidup tidak dapat dipisahkan, maka untuk keperluan 

praktis mengenai makna hidup dan tujuan hidup dapat disamakan. 

Menurut Barnes (dalam Prihastiwi, 1994) makna hidup adalah suatu 

kualitas penghayatan individu terhadap apa yang telah dilakukan sebagai upaya 

mengaktualisasikan potensinya, nilai-nilai dan tujuan melalui kehidupan yang 

penuh kreativitas dalam rangka pemenuhan diri (self fulfillment). Kebermaknaan 

hidup disebut sebagai kualitas penghayatan individu terhadap seberapa besar ia 

dapat mengembangkan dan mengaktualisasi potensi-potensi serta kapasitas yang 

dimilikinya dan terhadap seberapa jauh ia telah berhasil mencapai tujuan-tujuan 

hidupnya dalam rangka memberikan arti kepada kehidupannya (Frankl, 2006). 

Menemukan makna hidup dan menetapkan tujuan hidup merupakan upaya untuk 

mengembangkan hidup yang bermakna. Hasrat untuk hidup bermakna merupakan 

motivasi utama setiap orang yang selalu mendambakan hidup yang bermakna dan 

bahagia (Bastaman, 2007).  Pengertian mengenai makna hidup menunjukkan 

bahwa dalam makna hidup terkandung juga tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu 

dicapai dan dipenuhi. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting 

dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak 

dijadikan tujuan dalam kehidupan (the purpose in life). Bila hal itu berhasil 

dipenuhi akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti dan 

pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia (happiness). 
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Menurut Frankl (2003), ada beberapa ciri orang yang merasaan hidup 

bermakna yaitu : a. Menjalani kehidupan sehari-hari dengan semanat dan penuh 

gairah serta jauh dari perasaan hampa; b. Tujuan hidup, baik jangka pendek dan 

jangka panjang jelas; c. Tugas dan pekerjaan sehari-hari merupakan sumber 

kepuasan dan kesenangan tersendiri, sehingga dalam pengerjaannya semangat dan 

bertanggung jawab; d. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan; e. 

Menyadari makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan betapapun buruknya 

keadaan, menghadapinya dengan tabah dan menyadari bahwa hikmah selalu ada 

dibalik penderitaan; f. Kemampuan untuk menentukan tujuan pribadi dan 

menentukan makna hidup sebagai sesuatu yang sangat berharga dan tinggi 

nilainya; dan g. Mampu mencintai dan menerima cinta kasih orang lain serta 

menyadari bahwa cinta kasih merupakan salah satu nilai hidup yang menjadikan 

hidup ini indah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2014), mengatakan bahwa 

kebermaknaan hidup yang dirasakan janda juga didukung dengan hubungan 

positif yang dijalaninya dengan lingkungannya. Meskipun masih ada yang 

dikeluhkan oleh janda mengenai hubungannya dengan orang di sekitar 

lingkungannya akan mengalami pandangan yang kurang baik, akan tetapi mereka 

berusaha untuk menghilangkan pandangan tersebut dan memperbaiki keluhan 

tersebut. Seorang janda dalam memaknai kehidupannya ia memandang 

kehidupannya dengan keadaan yang baik, selalu menerima takdir hidupnya, 

merasakan hidup itu menyenangkan, menerima dengan ikhlas, tidak berputus asa 

dengan kondisi sekarang, tetap berusaha untuk hidup lebih baik tetap berkarya 

demi kebahagian diri sendiri, anak serta keluarga. Hasil penelitian Mardhika 
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(2013) mengatakan bahwa kematian suami secara mendadak menyebabkan wanita 

yang berstatus janda kehilangan makna hidupnya, dan kehadiran anak-anak serta 

support dari orang-orang terdekatnya membantu mereka dalam proses 

menemukan makna hidupnya kembali. 

Penulis menggunakan landasan teoritis dari Frankl (2003) mengenai 

Logoterapi yang memaparkan bahwa Logoterapi memfokuskan pencarian 

eksistensi manusia sebagaimana pencarian seseorang untuk makna serupa, dalam 

upaya mengetahui proses penemuan makna hidup pada wanita dewasa madya 

yang mengalami kematian suami secara mendadak yang sebelumnya dalam 

keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang serius. Pada awalnya, 

Logoterapi adalah suatu metode yang digunakan untuk menangani orang-orang 

yang kehidupannya kehilangan arti atau makna (Schultz, dalam Mardhika, 2013). 

Oleh karena itu, melalui pendekatan Logoterapi peneliti ingin mengeksplorasi 

proses penemuan makna hidup pada wanita yang mengalami kematian pasangan 

secara mendadak di usia 40-60 tahun dengan kriteria pasangan (suami) tidak 

mengidap penyakit kronis, sebelumnya berada dalam keadaan yang sehat, dan 

tidak melakukan tindakan bunuh diri. 
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METODE 

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus 

intrinsik. Hal tersebut dikarenakan bahwa penelitian tentang gambaran makna 

hidup pada wanita dewasa madya yang mengalami kematian suami secara 

mendadak dilakukan atas dasar ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus 

khusus, berusaha untuk memahami kasus secara utuh, tanpa dimaksudkan untuk 

menghasilkan konsep atau teori atau tanpa upaya menggeneralisasikannya 

(Poerwandari, 2007). 

Penelitian ini melibatkan dua partisipan, P1 dan P2 dengan beberapa 

karkteristik tertentu. Pertama, partisipan penelitian ini ialah wanita yang 

mengalami kematian suami secara mendadak. Hal tersebut didasarkan pada 

penjelasan Aldwin dan Levenson (dalam Mardhika, 2013) yang menyatakan 

bahwa wanita yang mengalami kematian pasangan seringkali lebih menunjukkan 

perasaan kesedihannya dibandingkan pria. Definisi kematian mendadak adalah 

kematian yang disebabkan oleh kecelakaan, tindak kekerasan, kematian tiba-tiba 

tanpa ada riwayat penyakit. Kematian yang terjadi bukan karena terjadinya 

penyakit tertentu yang telah lama diderita atau kematian yang sebelumnya 

mendapatkan perawatan kesehatan dalam jangka waktu tertentu (Aiken dalam 

Mardhika, 2013). P1 mengalami peristiwa kematian pasangan mendadak karena 

mengalami kecelakaan kerja, sementara P2 mengalami kematian suami secara 

mendadak disebabkan karena adanya serangan jantung secara mendadak. 

Karakteristik kedua adalah wanita dewasa madya yang berusia antara 40-

60 tahun. Definisi tersebut mengacu pada karakteristik rentang usia dewasa 
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madya yang dikemukan oleh Hurlock (2006). Dalam penelitian ini, P1 berusia 41 

tahun dan P2 berusia 52 tahun saat mengalami kematian suaminya. Karakteristik 

yang ketiga, kematian suami telah terjadi sekitar 1-3 tahun dan terjadi pada saat 

pasangan (pihak wanita) berada dalam rentang usia 40-60 tahun. Dalam penelitian 

ini, P1 sudah ditinggal oleh suami selama 2 tahun 9 bulan dan P2 sudah ditinggal 

oleh suami selama 3 tahun 1 bulan. 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti mencakup 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati bahasa tubuh 

atau gerak gerik partisipan, ekspresi serta perubahan air muka, termasuk dengan 

melakukan catatan lapangan segera setelah proses wawancara dilakukan. Tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian 

dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut 

(Poerwandari, 2007). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pedoman umum, hal ini dimaksudkan agar ketika wawancara berlangsung peneliti 

dapat mengarahkan pembicaraan pada hal-hal atau aspek tertentu dari 

kehidupan/pengalaman partisipan sehingga memungkinkan untuk mendapat data 

yang lebih mendalam. Ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Banister dkk. 

(dalam Poerwandari, 2007) juga mengungkapkan wawancara adalah percakapan 

dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara 

kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan 

tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topic 

yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.  
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Untuk menguji keabsahan data yang didapat, peneliti melakukan 

triangulasi metode dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda untuk 

meneliti suatu hal yang sama yaitu dengan melakukan wawancara semi formal 

ketika pengambilan data berlangsung, dan juga wawancara informal untuk 

memastikan partisipan memberikan jawaban yang konsisten. Selain itu juga 

peneliti melakukan observasi terhadap gesture patisipan, ekspresi muka, juga 

intonasi suara, dan mencatat hal-hal yang telah di observasi tepat ketika proses 

wawancara selesai. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Marshall dan Rossman 

(dalam Poerwandari, 2007), triangulasi mengacu pada upaya mengambil sumber-

sumber data yang berbeda, dengan cara berbeda, untuk memperoleh kejelasan 

mengenai suatu hal tertentu. 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa 

tahapan. Pertama, melakukan koding pada data. Proses koding data dilakukan 

dengan cara peneliti menyusun transkrip verbatim dan catatan lapangan, 

melakukan penomoran secara urut pada baris transkrip dan catatan lapangan 

tersebut, memberikan nama untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu 

(Poerwandari, 2007). Setelah itu, membaca transkrip secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan pemahaman tentang kasus yang terjadi dan menemukan kata kunci 

serta tema-tema yang ada. Kemudian, peneliti melakukan analisis pada masing-

masing subjek berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan 

melalui observasi. Pada penyajiannya, peneliti menguraikan analisis dalam 

beberapa tema, selanjutnya peneliti menuliskan hasil dan pembahasan penelitian 

dalam bentuk narasi deskriptif. 
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HASIL PENELITIAN 

Tema besar dari hasil analisis data terdiri dari 6 bagian yaitu: 1. Hubungan 

partisipan dengan suami sebelum mengalami kematian; 2. Fase dukacita yang 

dilalui oleh partisipan; 3. Perubahan peran yang dialami oleh partisipan; 4. 

Pengalaman subjektif tentang perubahan peran yang dialami oleh partisipan; 5. 

Support system yang dimiliki oleh partisipan; dan 6. Penemuan makna hidup. 

1. Hubungan Partisipan dengan Suami Sebelum Mengalami Kematian 

Kedua partisipan memiliki hubungan yang dekat dengan suaminya 

sebelum mengalami kematian mendadak. Mereka memiliki hubungan 

yang akrab, maupun menggantungkan segala sesuatu pada sosok suami, 

sehingga kematian suami secara mendadak menyebabkan timbulnya 

perasaan dukacita bagi partisipan, serta kehilangan makna hidup. 

Berikut beberapa kutipan kedua partisipan mengenai kedekatan 

dengan alm. suami : 

(P1/W1/366-370) : “Ya biasanya kan bapak kan suka begini kadang-

kadang suka ya lagi guyonan apa gitu tuh. Apalagi kalau yang kecil kan 

seumpama nya hey jajan es aja ceunah sini sini sini. Ya es nya sih diminta 

diminum dianya (tertawa sambil berkaca-kaca)” 

(P2/W1/173-174) : “E tipikalnya seperti apa, tante tuh orangnya 

ter…bergantung sekali sama suami…” ; dan (P2/W1/176-180) : “Semua, 

e mulai anak-anak, ngurusin anak sekolah, usaha juga (dikelola) si om, 

ngurus surat-surat, ngurus bank semua tuh si om. Jadi waktu si om gak 

ada itu waktu…ya sadarnya setelah sehari menyadari bahwa, bahwa si 

om tuh sudah gak mungkin kembali lagi.”. 

 

 

2. Fase Dukacita yang Dilalui oleh Partisipan 

a. Aspek Emosional 

Kedua partisipan mengalami emosi yang dirasakan ketika 

mengetahui suaminya mengalami kematian secara mendadak 
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seperti rasa takut, panik, bingung, kalut, kaget, sedih dan juga 

merasa tidak percaya. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan 

oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/174-176) : “Pas gitu tuh, tenang aja Ka jeh (katanya) e 

lagi dibawa ke rumah sakit. Ai pas diituin dibilangin ngga ada 

ya…ya kaget sih ya (berkaca-kaca)” ; (P1/W1/403-404) : 

“Tadinya sih gak mau, (mau) di emak aja. Ya sambil nangis sambil 

meluk bae ke emak.” ; (P2/W1/109-112) : “Terus udah mulai kalut 

ya…kita udah berpelukan. Maksudnya soalnya kan si om sehat-

sehat aja, pikir tante gak mungkin…terus kita berpelukan, terus 

dokter datang ya…terus histeris lah. Seperti gak percaya…” ; 

(P2/W1/121-122) : “He’eh, jadi waktu itu juga tante dalam 

keadaan…seperti apa ya…orang…antara sadar dan tidak ya…” 

 

b. Cara Menghadapi Emosi Negatif 

Dalam menghadapi emosi negatif yang dirasakan kedua partisipan 

cenderung mempunyai cara yang sama untuk menghadapinya, 

yaitu dengan melakukan kegiatan sehari-hari, bekerja sebagai 

Asisten Rumah Tangga (ART) pada P1 dan berwirausaha pada P2. 

Selain itu P1 dan anak-anaknya juga sering berbincang dan 

bercerita untuk mengurangi emosi negatif yang dirasakan serta 

berdoa jika mengingat alm. suaminya. Sementara pada P2, selain 

mengurus usaha rumah makannya ia juga berdoa dan mendekatkan 

diri pada Tuhan. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh 

kedua partisipan : 

(P1/W1/662-666) : “Ya..di kadang-kadang sih anak-anak kan 

dibawa (diajak) ngobrol (suara mengecil dan mata berkaca-kaca). 

Kalo apa nih kalo umpamanya sebelum tidur kadang-kadang 

ya…ya minta sama yang di Atas (Allah) aja supaya di (tertawa 

sedih) minta kekuatan.” ; (P1/W1/690-693) : “Namanya juga, 

he’eh ngasuh anak kan lamun ceuk sunda na mah (kalau kata 

bahasa sunda nya sih) ngabeberahkeun (menghibur diri sendiri). 

Ya da lamun (kalau) sedih bae terus nantinya anak-anak gimana 
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(tertawa).” ; (P2/W1/209-213) : “Mereka juga masa depannya 

masih panjang. Mau tidak mau tante harus mulai, e…belajar, 

sedikit demi sedikit apa…e mulai belajar misalnya kaya tadinya 

gak bisa…tante tadinya gak bisa nyetir mobil, akhirnya belajar 

karena kebutuhan. Mau tidak mau ada mobil…”  

 

c. Cara Mengekspresikan Rasa Duka 

Kedua partisipan mempunyai cara yang berbeda untuk 

mengekspresikan rasa duka yang dialaminya. Pada P1 ia hanya 

berdoa jika mengingat kembali alm. suaminya, sementara pada P2 

rasa duka diekspresikan dengan mengurung diri selama 2 bulan 

dan menutup usaha yang dimiliki selama 4 sampai 5 bulan. Berikut 

beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/711-712) : “Ya sedih sih ya sedih cuma ya kita sama-

sama mendoakan aja.” ; (P1/W1/717-718) : “Ya sama-sama 

namanya tuh kalo udah inget mah udah kirim doa aja udah 

begitu.” ; (P2/W1/227-228) : “Tante mengurung diri, tante udah 

gak mau hidup. Makan aja susah tante.” ; (P2/W3/33-35) : “Ini 

rumah makan ini. Gak buka waktu itu. Tante udah gak mikir 

gimana mau cari uang atau gimana…pokoknya vakum aja selama 

4 apa 5 bulan itu.” 

 

d. Fase Denial 

Kedua partisipan mengalami fase kedukaan denial yang sama yaitu 

merasa kaget dan tidak percaya jika suaminya mengalami kematian 

secara mendadak karena suami masih dapat beraktivitas seperti 

biasa dan dalam keadaan yang sehat. Berikut beberapa kutipan 

yang diungkapkan oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/174-176) : “Pas gitu tuh, tenang aja Ka jeh (katanya) e 

lagi dibawa ke rumah sakit. Ai pas diituin dibilangin ngga ada 

ya…ya kaget sih ya (berkaca-kaca)” ; (P2/W1/109-112) : “Terus 

udah mulai kalut ya…kita udah berpelukan. Maksudnya soalnya 

kan si om sehat-sehat aja, pikir tante gak mungkin…terus kita 

berpelukan, terus dokter datang ya…terus histeris lah. Seperti gak 

percaya…” 
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e. Fase Anger 

Fase anger hanya dialami oleh P2 dengan mengungkapkan 

emosinya serta mempertanyakan mengapa suaminya mengalami 

kematian secara mendadak. Berikut kutipan yang diungkapkan 

partisipan : 

(P2/W2/209-219) : “Emosi nya kita pokoknya kita 

pengennya…mengapa, pertanyaan selalu sama Tuhan, Tuhan 

kenapa ini semua terjadi sama diri saya? (berkaca-kaca) Padahal 

saya tuh masih membutuhkan kan…membutuhkan suami, sama-

sama mendidik membesarkan anak-anak gitu. Tugasnya kan suami 

belum selesai, karena anak-anak tante kuliahnya belum selesai, 

belum berumah tangga, sebagai orang tua kan pasti kan ingin 

anak-anaknya selesai dulu baru tugasnya udah selesai ini kan 

istilahnya kita sebagai orang tua tuh tugasnya belum selesai gitu. 

(penekanan sambil menggebrak meja pelan).” 

 

f. Fase Depression 

Sama seperti fase anger, fase depression pun hanya dialami oleh 

P2. Partisipan sempat merasa putus asa, kehilangan makna hidup, 

dan merasa tidak ingin melanjutkan hidupnya lagi, serta subjek 

mengurung diri dan tidak melakukan aktivitas selama kurang lebih 

dua bulan. Berikut kutipan yang diungkapkan oleh partisipan : 

(P2/W1/189-190) : “Seperti sudah putus asa, sudah tidak 

ada…gak pingin idup lagi lah kaya gitu tuh…” ; (P2/W1/227-228) 

: “Tante mengurung diri, tante udah gak mau hidup. Makan aja 

susah tante.” ; (P2/W3/181-188) : “Iya. Kayanya dunia sudah…ah 

ngapain nih…kayanya sudah, sudah gak mau meneruskan hidup 

lagi. Sebetulnya, saya juga kalau bisa mau nyusul gitu. Ngapain 

hidup tuh udah gak ada artinya, karena tante tuh kan tadinya 

bergantung sekali sama si om. Apa-apa selalu berdua, masalah 

apa aja kita pecahkan berdua. Jadi seperti gak ada yang…limbung 

lah seperti kakinya tante hilang satu gitu, mau jatoh.” 
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g. Fase Acceptance 

Kedua partisipan menunjukkan penerimaan atas kematian 

suaminya dengan tidak terus menerus berlarut dalam kesedihan. 

Hal ini ditunjukkan oleh kedua partisipan dengan kembali 

menjalani hari-harinya seperti biasa dan melakukan kegiatan serta 

aktivitas sehari-hari. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan 

oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/704-706) : “Ya cuma udah ada setahun udah ada kesiniin 

udah ya udahlah terus mau namanya juga istilahnya yang udah 

gak ada ya.” ; (P1/W2/223-224) : “Harus menerima, ya kalau 

kata orang jowo mah ya legowo ya. (tertawa).” ; (P2/W1/217-219) 

: “Kaya terus ngurus-ngurus surat. Surat-surat e usaha…bayar 

pajak…ya semua sudah bisa. Ya ternyata sih sesudah 

dijalanin…bisa gitu.” ; (P2/W3/97-111) : “E waktu itu kan tante 

tuh yang tante itu kan ijin usaha…kan itu biasanya ada 

perpanjangan…perpanjang surat ijin usaha, itu kan harus ke 

kantor dinas, kantor dinas apa namanya…perdagangan. Ya sama 

sekali biasanya si om yang atur-atur semua yang ngurus-ngurus 

semua. Terus perpajakan juga, bikin NPWP. Makanya tante sampe 

stress sendiri, ini bagaimana usaha, kalau tante gak jalanin lagi 

gimana anak-anak mau sekolah gitu. Tapi akhirnya, sampe tante 

waktu itu (akan) tanya-tanya konsultan pajak juga, tapi kalau 

konsultan pajak itu, waktu itu tuh mahal…pikir tante mahal sekali. 

Makanya tante e dengan keberanian ya dengan itu doa… Tuhan 

tolong saya,  mudahkan saya, mampukan bisa melewati ini semua. 

Ternyata sesudah tante jalanin, tidak sesulit yang tante bayangkan 

lah gitu.” 

 

3. Perubahan Peran yang Dialami oleh Partisipan 

a. Perubahan Ekonomi 

Pada P1 perubahan yang terjadi adalah ia mengalami kesulitan 

ekonomi sejak meninggalnya suami, namun di sisi lain ia juga 

mengalami perubahan lain karena dipercaya oleh majikannya dan 

diangkat menjadi ART tetap karena sebelumnya hanya ART 
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panggilan saja. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh 

partisipan : 

(P1/W1/346-348) : “Biasanya ya dari segi ekonomi ya (tertawa 

kecil) namanya juga engga yang ada yang ini nya gak ada suami. 

Ya penghasilan otomatis kan” ; (P1/W2/164-170) : “Mangga sok. 

Terus ya meureun ditingali meureun saminggu 2 minggu…cocok. 

Nya tos Ka ceunah di ieu bae nya entos. Nya mangga tadina kan 

sambatan abdi teh. (Silakan. Terus ya mungkin dilihat seminggu 2 

minggu…cocok. Ya sudah Ka katanya di sini aja kerja di rumah 

saya sudah. Ya silakan tadinya kan saya itu hanya panggilan 

saja).” 

 

b. Perubahan Aktivitas 

Perubahan aktivitas hanya terjadi pada P2 dengan adanya beberapa 

kegiatan baru yang diikuti oleh partisipan seperti mengikuti 

persekutuan. Sementara pada P1 tidak ada perubahan aktivitas. 

Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh partisipan : 

(P2/W3/245-249) : “Engga…sebelumnya kan tante kan e…cuma 

ikutan paduan suara aja waktu masih ada si om, semenjak si om 

gak ada beberapa rekan ngajakin tante persekutuan kaya gitu. 

Sempet sih beberpa kali…seminggu bisa dua kali pergi ya.” 

 

c. Peran dan Hubungan dalam Keluarga Inti 

Kedua partisipan mengalami perubahan dalam hubungannya 

dengan keluarga inti (antara partisipan dan anak-anak), mereka 

semakin dekat satu sama lain. Kedua subjek selalu meluangkan 

waktu untuk bersama anak-anak mereka dan menghabiskan waktu 

bersama dengan bercerita atau pergi jalan-jalan dan juga 

melakukan video call. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan 

oleh kedua partisipan : 

(P1/W3/453-460) : “Kadang-kadang jam 8 lebih, ya mungkin 

tenaga juga udah lelah. Yaa nongton-nongton tipi paling…pulang 

tuh makan…nya kalo mau kiyeng (niat) cuci piring kalo gak capek 
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banget cuci piring, kalo engga apa kata besok. Ya yang penting 

nya sih makan udah beres-beres mandi apa udah solat tinggal 

makan terus bari (sambil) rebahan aja nongton tipi, guyonan aja 

sama anak…terus nanyain ada PR enggak…gitu itunya sih pas di 

waktu luang.” ; (P2/W3/212-222) : “E…biasanya sih mereka ya 

ngajak tante pergi… Ya itu lah pergi, biar tante juga nggak 

sumpek di rumah. Hayu mah kita makan…di mana gitu, cari 

suasana baru. Yaa tapi tetep aja waktu itu walaupun diajak 

kemana juga suasana hati kan beda ya, gak bisa dipungkirin. 

Cuma tante sebisa mungkin juga tidak menolak ajakan anak-anak. 

Kalau misalnya ya itu…kadang-kadang kalo, jadi bagaimana 

ya…ada saat-saat yang memang…sedih banget gitu. Tapi nanti 

Tuhan selalu membisikkan saya, jangan seperti itu…nanti kamu 

gimana (perasaan) anak-anak kalau liat kamu menangis 

terus…gitu.” ; (P2/W2/88-89) : “Oh paling bagi waktu maksudnya 

yaa tip malem sih selalu kita video call…” 

 

4. Pengalaman Subjektif tentang Perubahan Peran 

a. Emosi yang Dirasakan Ketika Mengalami Perubahan Peran 

Kedua partisipan merasa sedih akibat adanya perubahan peran 

yang dialami setelah kepergian suaminya karena mereka menjadi 

orang tua tunggal yang harus mendidik anak-anaknya sekaligus 

tulang punggung keluarga yang diharuskan untuk mencari nafkah. 

Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua partisipan : 

(P1/W3/98-102) : “Ya kadang-kadang suka…ya Allah ngenes ya 

(tertawa sambil berkaca-kaca). Kata saya tuh uang segitu, 

wayahna ya a mamahnya ngasih sedikit. Ya, ya kalau mau banyak-

banyak ya aa nya itu sendiri, kudu (harus) bisa cari sendiri lah, ai 

(kalau) mamah kan bisanya sedikit…” ; (P2/W2/147-154) : 

“Pernah yaa…sering, sering tante alami ya misalnya ketika anak 

mengadu ke tante masalahnya, tante sendiri seperti tidak 

bisa…bagaimana nih…bisa tidak bisa mengambil keputusan juga 

tidak bisa e memberikan solusi (berkaca-kaca) gitu. Kalo ada si 

om kan seenggak-enggak nya kita bisa tuker pendapat, kan 2 

kepala kan bisa saling apa memberikan masukan ini begini 

begini…nah itu yang biasanya kendala tante itu.”  
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b. Hambatan yang Dirasakan saat Mengalami Perubahan Peran 

Kedua partisipan juga mengalami hambatan yang dirasakan setelah 

meninggalnya suami khususnya hambatan dalam mendidik anak-

anak. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua 

partisipan : 

(P1/W1/531-535) : “Ya Lutfi nya ya, jadi apa gak mau itu 

(nerusin) sendiri sih anaknya. Jadi ya kalau udah gak mau kan 

keder (bingung) orang tua ya. Dari rumah berangkat, sampe sana 

gak ada. Kan lagi pas, sebelumnya 17 Agustus nih si anak udah 

gak masuk.” ; (P2/W2/147-154) : “Pernah yaa…sering, sering 

tante alami ya misalnya ketika anak mengadu ke tante masalahnya, 

tante sendiri seperti tidak bisa…bagaimana nih…bisa tidak bisa 

mengambil keputusan juga tidak bisa e memberikan solusi 

(berkaca-kaca) gitu. Kalo ada si om kan seenggak-enggak nya kita 

bisa tuker pendapat, kan 2 kepala kan bisa saling apa memberikan 

masukan ini begini begini…nah itu yang biasanya kendala tante 

itu.” 

 

c. Cara Mengatasi Hambatan 

Kedua partisipan mempunyai cara yang berbeda untuk mengatasi 

hambatan yang dialami sejak kepergian suaminya. Pada P1 yang 

dilakukan adalah mencoba untuk memberikan pengertian kepada 

anaknya, sementara P2 memotivasi dirinya sendiri untuk bisa lebih 

tegar dan mandiri dalam menghadapi hambatan yang dialaminya. 

Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/867-870) : “Iya he’eh. Ya kadang-kadang begitu kadang-

kadang Fi namanya juga orang kerja, namanya guyonan ya masa 

iya sih begitu terus kamu keluar (kerja). Ya gak mau jeh Lutfi nya. 

Ya (tertawa miris) ya udahlah susah atuh.” ; (P2/W2/272-281) : 

“Memang sih keliat orang, kamu keliatannya kamu tegar… 

Mereka gak tau e kalo malem tante masih suka nangis asih inget si 

om, kan mereka gak tau… Karena, masa sih tante di depan mereka 

tante akan nangis-nangis selalu, mereka juga lama-lama eh sebel 

amat nih (penekanan) gitu, lebay gitu loh (tertawa). Tadinya juga 

tante gak ngerti, namanya kalau ketemu selalu nangis cerita, oh 

gini gini… Cuma kalo dipikir-pikir lagi kan lama-lama kita juga 
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kalau liat orang kaya gitu kan lama-lama kita sebel amat gitu 

lebay amat gitu aja nangis terus gitu kan…” 

 

5. Support System 

Komponen sosial antara kedua partisipan memiliki kesamaan dan juga 

perbedaan. Persamaan antara keduanya adalah P1 maupun P2 

mendapatkan dukungan dari keluarga, tetangga, dan teman-teman. 

Pada P1 bantuan yang didapatkan berupa materi dan juga sembako, 

sementara pada P2 bantuan yang didapat berupa support dan kehadiran 

orang-orang terdekat. Namun perbedaannya, pada P1 tetangga tetap 

bisa bersosialisasi dengan baik dan tidak memandang P1 dengan 

sebelah mata karena statusnya sebagai janda. Sementara P2 lebih 

berhati-hati dengan apapun yang dilakukannya dan lebih menjaga 

sikapnya karena beberapa tetangga tidak begitu dekat dan di 

lingkungannya status janda masih kerap dipandang sebelah mata. 

Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua partisipan : 

(P1/W1/734-736) : “Itu ya tetep tiap bulan. Ya ngasih, ya entah 

100(ribu) kadang-kadang kalo dia ada rejeki lebih suka ditambahin. 

Suka ya ngebantu per bulannya sih.” ; (P1/W2/59-61) : “Ya kadang-

kadang gak tentu kalo panen tuh kadang-kadang ai pas lagi 

kabenerannya (kebetulan) ini ya, ngasih ya lumayan.” ; (P1/W3/850-

851) : “He’eh, jadi ya tetangga juga ya ngedukung…namanya tuh ya 

positip nya apa itunya respon nya baik sih ke bu Ika.” ; (P2/W1/396-

397) : “Ooh temen-temen iyaa ada banyak, temen-temen gereja 

biasanya, itu termasuk tante Yani.” ; (P2/W2/296-301) : “Sebisa 

mungkin tante nggak terlalu malem pulangnya karena memang kan, 

kalau orang-orang kan gak tau kalau itu mobil, mobil gereja kan yaa 

gak ada plat nya itu kan tante nya diliat orang, aduh sama sapa tuh ya 

laki-laki, padahal kan itu supir gereja nganter tante… Ya se apa…kita 

nya aja bisa bawa diri lah gitu.” 
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6. Penemuan Makna Hidup 

Bagi P1, pemahaman makna hidup menurutnya adalah usaha serta 

tantangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan 

jasmani. Selain itu P1 juga menganggap bahwa makna hidup adalah 

usahanya untuk tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya semampu 

yang dia bisa usahakan, juga mengusahakan seimbang antara 

pendidikan akademis dan rohani anak-anaknya. Sementara bagi P2 

makna hidup baginya adalah sebuah perjuangan untuk terus maju dan 

tidak terpuruk dalam kesedihan serta rasa kehilangan dan menjalani 

hidupnya dengan tegar. Selain itu P2 juga berpendapat makna 

hidupnya saat ini adalah untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan 

dalam hidupnya dan juga untuk mendampingi anak-anaknya, serta 

melakukan tugas sebagai seorang kepala keluarga dan juga pengelola 

usaha. Berikut beberapa kutipan yang diungkapkan oleh kedua 

partisipan : 

(P1/W2/199-202) : “Kalo seumpamanya kita ya sedih aja nengok ke 

belakang aja yak an kita semakin ke depan semakin hari semakin… 

(berkaca-kaca) ya namanya kebutuhan anak gede-gede kan ya.” ; 

(P1/W1/811-812) : “Pengennya nyekolahin anak ya sebisa mungkin, 

udah. Pengen anak sekolah.” ; (P1/W2/217-218) : “Kita kan bisa ya 

asal bisa makan, pendidikan kita harus bisa juga.” ; (P1/W2/252-253) 

: “Sama aja engga biar kudu bisa seimbang kalau itunya sih ya 

(tertawa kecil).” ; (P2/W2/229-236) : “Paling penting ya…jadi 

sekarang tante e apa, mengikuti…yang Tuhan mau buat tante. Apa sih 

rencana Tuhan? Memang kalau sekarang tante selalu tanya, e selalu 

tanya sama Tuhan… Pasti apapun yang terjadi itu kan sudah rencana 

Tuhan, jadi tante yakinin…kejadian om pergi juga itu juga sudah 

rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang…yang baik, yang buat 

tante akan terima gitu…” ; (P2/W2/114-117) : “Ya sekarang e 

semenjak si om gak ada tante kayanya lebih harus lebih e fokus lagi ke 

usaha tante karena mau tidak mau kan anak-anak sekarang jadi 

e…fokus utama tante kan…” ; (P2/W2/242-245) : “Adalah anak-anak 

iya. Anak-anak…sebagai tanggung jawab seorang ibu. Yang mendidik, 
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membesarkan, menjadi orang tua tunggal. Menjadi seorang ibu dan 

seorang ayah untuk mereka.” 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kematian adalah salah satu 

faktor yang menyebabkan timbulnya dukacita bagi pihak yang ditinggalkan. 

Menurut Jeffreys (2005) dukacita adalah sebuah perasaan, pikiran, dan perilaku 

yang dipicu ketika seseorang diperhadapkan dengan peristiwa kehilangan, yaitu 

kematian yang dikasihi. Dukacita yang dirasakan oleh setiap individu tidak selalu 

sama, hal ini dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing individu terkait 

dukacita dan proses yang dilaluinya ketika mengalami rasa duka dan kehilangan. 

Kedua partisipan memahami dukacita yang dialaminya sebagai hal yang 

menyedihkan yang juga membuatnya kehilangan makna hidup ketika orang yang 

dikasihinya mengalami kematian secara mendadak. 

Komponen dukacita yang dialami oleh partisipan sesuai seperti penuturan 

Jeffreys (2005) bahwa ada empat komponen dukacita pada kehidupan individu, 

yaitu komponen psikologis yang terbagi menjadi aspek emosional dan aspek 

kognitif, komponen fisik, komponen sosial dan komponen spiritual. Komponen 

dukacita mempengaruhi hidup partisipan dan memperlihatkan bagaimana 

perubahan yang terjadi pada diri partisipan. 

Aspek emosional yang dirasakan oleh partisipan pada saat dukacita terjadi 

adalah perasaan yang dialami kedua partisipan yaitu rindu kepada alm. suami, rasa 

sedih karena kehilangan, merasa tidak percaya bahwa suaminya mengalami 

kematian secara mendadak, sedih dan bingung, serta putus asa memikirkan 

bagaimana melanjutkan hidup partisipan sebagai orang tua tunggal dan kepala 
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keluarga. Secara menyeluruh perasaan yang dialami oleh partisipan 

menggambarkan aspek emosional menurut Jeffreys (2005). Komponen psikologis 

berdasarkan aspek emosional yang dirasakan oleh partisipan ini juga sesuai 

dengan penelitian sebelumnya dalam Lawole (2012), ia mendapatkan hasil ada 

reaksi internal (pikiran dan perasaan) berupa rasa sedih, rindu, rasa kehilangan, 

rindu sengsara, serta beban pikiran bagi individu yang mengalami kedukaan, juga 

seperti yang diungkapkan oleh Atwater (1999) reaksi psikologis seperti merasa 

kesepian, putus asa dan takut, dan hal tersebut merupakan hal yang normal bagi 

seseorang yang mengalami kehilangan karena kematian. 

Dukacita juga mempengaruhi komponen fisik dan komponen spritiual 

yang terlihat dari proses berpikir partisipan setelah kematian suami. Adanya 

pengaruh dukacita pada komponen fisik terlihat khususnya pada P2 yang sempat 

mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan dan tidak bisa 

beraktivitas selama dua bulan. Sementara pengaruh dukacita pada komponen 

spiritual terlihat dari cara partisipan menghadapi emosi negatif yang dirasakan. 

Pada kedua partisipan mereka menghadapi emosi negatif yang dirasakannya 

dengan mengobrol dan bercerita dengan anak-anaknya serta berdoa jika 

mengingat alm. suami nya dan mendekatkan diri pada Tuhan untuk meminta 

kekuatan dan ketegaran. 

Kehidupan sosial partisipan memperlihatkan adanya perubahan dalam diri 

partisipan seperti peran sosial. Kedua partisipan memiliki peran yang sama di 

dalam keluarga yaitu kedua partisipan kini menjadi kepala keluarga, juga orang 

tua tunggal bagi anak-anaknya serta sebagai tulang punggung keluarga. Selain 

peran, hubungan yang dimiliki kedua partisipan dengan keluarga juga mengalami 
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perubahan. Keduanya menjadi lebih dekat dengan anak-anaknya. Di samping 

kedekatan dengan anak-anaknya partisipan juga mengalami penghiburan dari 

lingkungan sosial khususnya pada P2. Hal ini sesuai dengan pemaparan Jeffreys 

(2005) yaitu beberapa individu kemudian mencari orang yang berduka dan 

menawarkan kepada mereka bantuan berupa nasehat-nasehat dan memberi 

pengarahan bagi mereka mengenai bagaimana cara memberi semangat bagi diri 

sendiri setelah peristiwa kehilangan. 

Proses dukacita yang dialami oleh kedua partisipan juga menunjukkan 

cara partisipan mengekspresikan dukacitanya setelah kematian suaminya secara 

mendadak. Perilaku kedua partisipan yang merupakan upaya partisipan untuk 

mengurangi penderitaan atau kesedihan saat mengalami dukacita ini sesuai 

dengan dengan pendapat Turner & Helms (1995) yaitu jika seseorang meninggal 

dunia, peristiwa kematian tersebut tidak hanya melibatkan dirinya sendiri namun 

juga melibatkan orang-orang yang ditinggalkan, kematian dapat menimbulkan 

penderitaan bagi orang-orang yang mencintai orang yang meninggal tersebut. 

Partisipan berusaha mencari kegiatan lain yang bertujuan untuk tidak terfokus 

pada kesedihan akan dukacitanya. 

Kubler-Ross (dalam Wiryasaputra, 2003) mengungkapkan saat individu 

mengalami dukacita ada beberapa tahap yang dialami, yaitu : fase penyangkalan 

(denia)), fase marah (anger), fase tawar menawar (bargaining), fase depresi 

(depression) dan fase penerimaan (acceptance). Pada P1 fase yang dialami adalah 

fase penyangkalan dan fase penerimaan, sementara pada P2 mengalami fase 

penyangkalan, marah, depresi, dan fase penerimaan. Fase penyangkalan yang 

dialami oleh P1 yaitu pada saat ia merasa kaget dan tidak percaya ketika dikabari 
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bahwa suami nya sudah meninggal saat dibawa ke RS. P2 juga melakukan 

penyangkalan dengan merasa tidak percaya ketika dokter menyatakan bahwa 

suami nya sudah meninggal. Fase kemarahan pada P2 dialami ketika dirinya 

merasa emosi dan bertanya-tanya pada Tuhan mengapa suaminya harus 

mengalami kematian secara mendadak, dan juga fase depresi dialami dengan 

adanya tindakan P2 mengurung diri selama kurang lebih 2 bulan, tidak melakukan 

aktivitas apapun, dan menutup usaha rumah makannya selama hampir setengah 

tahun. Kedua partisipan mengalami tahap penerimaan setelah kematian suaminya 

yang ditunjukkan dengan kembali fokus bekerja pada P1, serta membuktikan diri 

dengan tidak terpuruk dengan rasa sedih, kehilangan, dan putus asa akibat 

meninggalnya pasangan hidup pada P2. 

Melalui pengalaman dukacita, kedua partisipan juga dapat menemukan 

kembali makna hidupnya dengan memaknai penderitaan yang dialaminya. Frankl 

(2003) mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang dapat membuat seseorang 

menemukan makna hidupnya yaitu : 1. Dengan melakukan suatu perbuatan; 2. 

Dengan mengalami sebuah nilai; dan 3. Dengan penderitaan. Crumbaugh (dalam 

Koeswara, 1987) menciptakan PIL Test (The Purpose in Life Test) berdasarkan 

pandangan Frankl yang dapat dipakai untuk mengukur seberapa tinggi makna 

hidup seseorang, antara lain : 1. Tujuan hidup, yaitu sesuatu yang menjadi pilihan, 

memberi nilai khusus serta dijadikan tujuan dalam hidupnya; 2. Kepuasan hidup, 

yaitu penilaian seseorang terhadap hidupnya, sejauh mana ia bisa menikmati dan 

merasakan kepuasan dalam hidup dan aktivitas-aktivitas yang dijalaninya; 3. 

Kebebasan, yaitu perasaan mampu mengendalikan kebebasan hidupnya secara 

bertanggung jawab; 4. Sikap terhadap kematian, yaitu bagaimana seseorang 
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berpandangan dan kesiapannya menghadapi kematian; 5. Pikiran tentang bunuh 

diri. Orang yang mempunyai makna hidup akan berusaha menghindari keinginan 

untuk melakukan bunuh diri atau bahkan tidak pernah memikirkannya; dan 6. 

Kepantasan hidup, pandangan seseorang tentang hidupnya, apakah ia merasa 

bahwa sesuatu yang dialaminya pantas atau tidak. 

Pada kedua partisipan dapat dilihat bahwa makna hidupnya sebelum 

kematian suami adalah dengan mengalami suatu nilai atau dengan memaknai cinta 

karena adanya keluarga yang utuh dan adanya pasangan hidup. Namun dengan 

mengalami masa-masa dukacita dan penderitaan seperti yang dipaparkan oleh 

Kubler-Ross (dalam Wiryasaputra, 2003) kedua partisipan justru dapat 

memproses kembali makna hidupnya dengan melakukan suatu perbuatan dan 

kembali memaknai cinta dari anak-anaknya. 

Hal ini dapat dilihat pada P1 yang menganggap hidupnya saat ini adalah 

usaha serta tantangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan 

jasmani. Selain itu P1 juga menganggap bahwa makna hidup adalah usahanya 

untuk tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya semampu yang dia bisa usahakan 

juga mengusahakan keseimbangan antara pendidikan akademis dan rohani anak-

anaknya. Sementara bagi P2 makna hidup baginya adalah sebuah perjuangan 

untuk terus maju dan tidak terpuruk dalam kesedihan serta rasa kehilangan, dan 

menjalani hidupnya dengan tegar. Selain itu P2 juga berpendapat makna hidupnya 

saat ini adalah untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya dan juga 

untuk mendampingi anak-anaknya, serta melakukan tugas sebagai seorang kepala 

keluarga dan juga pengelola usaha. 
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Pada kedua partisipan, pengalaman terjadinya kematian suami secara 

mendadak menyebabkan timbulnya penderitaan, namun dari penderitaan tersebut 

kedua partisipan dapat menemukan kembali makna hidupnya sesuai dengan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Crumbaugh dalam Koeswara (1992). Hal ini 

seperti yang terjadi pada kedua partisipan yang saat ini tujuan hidupnya adalah 

mendampingi anak-anaknya dan mengutamakan pendidikan dan pengasuhan 

anaknya. Sementara dalam poin kepuasan hidup, kedua partisipan kini mulai bisa 

menikmati kembali aktivitas sehari-hari yang dilakukannya. Dalam poin 

kebebasan, kedua partisipan dapat membagi waktu dengan baik antara tugas 

tanggung jawabnya sebagai ibu dan kepala rumah tangga serta sebagai seorang 

pribadi yang memiliki hak untuk melakukan aktivitas yang disukainya. Kedua 

partisipan kini menyikapi kematian sebagai sesuatu yang pasti dan akan terjadi 

pada setiap orang. Dalam poin pikiran tentang bunuh diri P1 tidak pernah 

memikirkan untuk melakukan tindak bunuh diri sementara pada P2 walaupun 

sempat tidak memiliki hasrat untuk hidup dan merasa ingin mengakhiri hidupnya, 

namun kini tidak lagi memikirkan hal tersebut. Pada poin kepantasan untuk hidup, 

kedua partisipan merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah hal yang 

bisa dialami oleh siapa saja dan dapat menjalani kembali hidupnya dengan baik. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa terjadi perbedaan penghayatan makna hidup pada kedua 

partisipan saat sebelum dan sesudah mengalami kematian suami secara mendadak. 

Kedua partisipan dalam penelitian ini melalui beberapa fase yang sama dalam 

menemukan makna hidupnya kembali setelah mengalami kematian suami secara 

mendadak, yaitu fase denial dan fase acceptance. Sementara pada P2 ditambah 

dengan mengalami fase anger dan juga fase depression. Kedua partisipan melalui 

fase dukacita namun keduanya membutuhkan waktu yang berbeda dalam 

menemukan kembali makna hidupnya setelah kematian suami. 

 Pada P1, makna hidup yang sebelumnya hanya berfokus pada kecintaan 

keluarga, namun setelah kematian suami makna hidupnya menjadi kecintaan 

keluarga khususnya anak-anaknya, dan aktivitas serta pekerjaan yang dilakukan. 

Sementara pada P2 makna hidup sebelum kematian suami adalah kecintaan 

keluarga dan setelah kematian suami menjadi kecintaan keluarga khususnya relasi 

dengan anak-anak, nilai-nilai agama, kebaikan pada sesama, dan aktivitas serta 

pekerjaan sehari-hari. 

Kedua partisipan mengalami beberapa masalah yang sama dalam proses 

penemuan makna hidup kembali setelah kematian suami secara mendadak, yaitu 

dalam hal kesedihan, kehilangan, dan pengurusan anak. Sementara pada P1 

ditambah juga masalah dalam bidang ekonomi keluarga. Namun demikian, 

masalah yang dihadapi kedua partisipan dapat dilalui dengan adanya dukungan 

dari orang-orang sekitarnya. 
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Selain itu terdapat tiga hal utama yang menjadi sumber makna hidup 

dalam membantu proses penemuan makna hidup pada kedua partisipan, yaitu 

dukungan serta motivasi dari keluarga dan teman-teman dekat, anak-anaknya, dan 

juga aktivitas atau pekerjaan yang mereka lakukan. 

Penderitaan yang dialami akibat kematian suami dimaknai oleh kedua 

partisipan sebagai suatu sarana pembelajaran yang dapat memberikan efek 

perubahan diri yang positif yaitu menjadi seseorang yang lebih baik di masa kini 

dan untuk kedepannya dan juga membuat kedua partisipan dapat memproses 

ulang makna hidupnya dan pada akhirnya kembali memiliki makna hidup setelah 

kematian suaminya. 
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SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

pada janda dalam rentang usia 60 tahun ke atas (lansia) yang 

mengalami penyebab kematian suami mendadak, atau juga 

dengan penyebab kematian banyak, seperti penyakit yang telah 

diderita sejak lama ataupun bunuh diri.  

b. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti aspek lain pada 

janda usia dewasa madya yaitu resiliensi atau citra diri pada 

janda yang mengalami kematian suami secara mendadak. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara dengan 

significant others dari masing-masing partisipan, seperti 

keluarga, anak dan/atau teman-teman dekat untuk memperkaya 

data yang diperoleh serta melakukan pengecekan terhadap data 

yang didapat dari partisipan. 

d. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan proses 

wawancara langsung di lingkungan tempat partisipan tinggal 

agar lebih memungkinkan untuk melakukan observasi terhadap 

lingkungan dan keseharian di tempat tinggal partisipan. 

2. Bagi para istri yang mengalami kematian suami secara mendadak, 

khususnya yang berada dalam rentang usia 40-60 tahun, agar dapat 

mencari kegiatan baru, atau kembali menekuni pekerjaan atau menemukan 
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hobi yang disukai agar dapat menemukan kembali makna hidup setelah 

kepergian suami. 
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