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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi proposal. 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Memiliki pasangan, menikah, membentuk keluarga, dan mengelola 

rumah tangga merupakan tugas perkembangan yang perlu dipenuhi dalam 

masa dewasa awal yakni pada usia 18 sampai 40 tahun (Hurlock, dkk. 1980; 

Blakemore, dkk. 2005). Namun beberapa pernikahan berakhir dengan 

perceraian baik karena kematian pasangan maupun gugatan di pengadilan, 

perceraian tersebut akan menyebabkan perubahan status istri menjadi janda 

dan status suami menjadi duda (Mahy, dkk. 2016; Parker & Creese, 2016). 

Hurlock (1980) mengatakan bahwa hidup menjanda atau menduda 

merupakan suatu masalah bagi manusia. Status janda atau duda merupakan 

tantangan emosional yang berat karena tidak ada seorang pun yang 

merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda atau duda. Bukan berarti 

dengan adanya perceraian individu tidak ingin menikah kembali. Perceraian 

dapat merefleksikan hasrat dan keyakinan akan mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik (Papalia, dkk. 2004), oleh karena itu beberapa janda dan 

duda memutuskan untuk menikah kembali setelah perceraian (Papalia, dkk. 

2004; Kovert, dkk. 2017) terlebih pada janda dan duda yang disebabkan 

oleh cerai hidup atau gugat (Sweeney, 2010). 

Penelitian mengenai remarriage atau menikah kembali pada janda dan 

duda tergolong jarang dilakukan terutama di negara berkembang (Trivedi, 

dkk. 2009). Meskipun terdapat beberapa penelitian tentang demografi orang 

yang sudah menikah kembali, namun terdapat kelangkaan penelitian tentang 

alasan untuk dan menentang pernikahan kembali, terutama yang berkaitan 

dengan pernikahan kembali setelah perceraian karena sebagian besar 

literatur tentang alasan menikah kembali bersifat kualitatif (Abela & Casha, 

2016). Adapun penelitian dorongan menikah kembali pernah diteliti oleh 
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Carr (2004) namun subjeknya janda dan duda yang sudah lanjut usia 

sedangkan dorongan menikah lebih tinggi dirasakan pada masa dewasa awal 

(Cruz, 2012; Brown & Lin, 2013; Lamidi & Cruz, 2014). Lalu penelitian 

yang dilakukan oleh Davidson (2002), Stevens (2002), Gierveld (2004), 

Kalmijn (2007), Mahay & Lewin (2007), dan McGoldrick & Carter (2013) 

pun hanya membahas dorongan menikah kembali berdasarkan perbedaan 

gender dimana hasilnya menyebutkan bahwa dorongan menikah kembali 

pada duda lebih tinggi dibandingkan pada janda.  

Salah satu penyebab tingginya dorongan menikah pada duda ialah duda 

merasakan kesepian yang lebih tinggi dan memiliki keyakinan bahwa 

memiliki pasangan itu penting karena terbiasa mengandalkan istri dalam 

kesehariannya (Stevens, 2002). Janda merasakan kesepian lebih rendah 

karena memiliki relasi sosial yang lebih luas dan selalu menceritakan 

permasalahan yang sedang dialami pada anggota keluarga lainnya (Dykstra 

& Fokkema, 2007). Ketersediaan pasangan bagi janda pun cenderung lebih 

sedikit karena adanya harapan tinggi dan keyakinan bahwa pria yang 

dinikahi harus lebih tua, hal ini turut mengurangi dorongan menikah pada 

janda (Davidson, 2002; Trivedi, dkk. 2009). 

Davidson (2002) melakukan penelitian pada 51 responden yang terdiri 

dari 25 janda dan 26 duda yang belum menikah kembali dalam waktu 

kurang dari dua tahun setelah perceraian. Hasilnya menunjukkan 50% duda 

dan 80% janda mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk 

menikah kembali. Hasil penelitian ini pun mengatakan bahwa kesepian 

merupakan hal terberat yang dialami janda dan duda setelah perceraian. 

Namun duda lebih mudah beradaptasi dengan keadaan juga lawan jenis 

dibandingkan janda (Davidson, 2002; Gierveld, 2004), sedangkan janda 

masih mengalami trauma akibat perceraian dan merasa jika mendiang 

suaminya masih ada (Carr, 2004). Memperkuat hasil penelitian tersebut, 

berdasarkan survey yang dilakukan oleh U.S Census Bureau, American 

Community Survey pada tahun 2012,  jumlah duda yang menikah kembali 

pada tahun 2012 lebih banyak dibandingkan janda (Lamidi & Cruz, 2014). 
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Menikah kembali merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesepian 

(Stevens, 2002). Kesepian adalah kesulitan umum yang biasa dirasakan oleh 

janda (Gahler, 2006; Hawkley & Cacioppo, 2010; Utz, dkk. 2011; Trivedi, 

dkk. 2009) sekalipun pernikahan sebelumnya kurang menyenangkan 

(Davidson, 2002). Kesepian dapat didefinisikan sebagai suatu reaksi 

emosional dan kognitif terhadap kurang puasnya individu dengan hubungan 

sosial yang dimiliki karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita 

(Peplau & Perlman, 1982; Baron & Byrne, 2005). Kesepian merupakan 

pengalaman tidak menyenangkan yang bersifat subjektif yang muncul 

ketika individu mengalami penurunan hubungan sosial baik secara kualitas 

dan kuantitas (Peplau & Perlman, 1982; Hawkley & Cacioppo, 2010). 

Kesepian dapat menyebabkan individu merasa kosong, sendiri dalam 

keramaian dan merasa tidak diinginkan (Hidayati, 2015). 

Individu akan merasakan kesepian saat kehilangan dan gagal menjalin 

hubungan (Peplau & Perlman dalam Baron, 2005; Dykstra, & Fokkema, 

2007; Hombrados, dkk. 2013). Kesepian timbul karena adanya perasaan 

terisolasi akibat tidak memiliki hubungan yang dekat dengan seseorang 

(Hombrados, dkk. 2013). Dalam mengatasi kesepian yang dirasakan, janda 

lebih banyak mendapatkan dukungan sosial dibandingkan duda (Carr, 2004; 

Trivedi, dkk. 2009; Hawkley & Cacioppo, 2010) terutama pada empat tahun 

awal kehilangan (Utz, dkk. 2011). Janda yang mendapatkan dukungan 

sosial menganggap kesendiriannya bukanlah suatu masalah (Gierveld, 

2004; Toepfer, 2010). 

Penelitian Parker & Creese (2016) tentang stigma masyarakat Indonesia 

terhadap janda menunjukan bahwa dukungan sosial dan emosional yang 

paling sering didapatkan oleh janda adalah dukungan dari keluarga, karena 

masih banyak masyarakat Indonesia yang memberikan stigma negatif 

kepada janda. Dukungan keluarga dapat memengaruhi bagaimana individu 

mengambil langkah dalam transisi kehidupannya (Procidano, 1983) seperti 

dorongan untuk menikah kembali (Blakemore, dkk. 2005; Kalmijn, 2007). 

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Lange, dkk. (2015) 

dimana dorongan menikah pada 64,4% responden perempuan meningkat 
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karena adanya dukungan keluarga dan hal ini berlaku pada responden 

berstatus lajang maupun janda.  

Untuk memeroleh gambaran empirik awal tentang dorongan menikah 

pada janda, peneliti telah melakukan studi pendahuluan pada bulan 

November dan Desember 2017. Studi pendahuluan dilakukan melalui 

wawancara kepada dua orang janda. Pertama dilakukan pada tanggal 25 

November 2017 kepada Y, seorang janda cerai yang menikah kembali 

setelah empat tahun perceraian.  

Y memiliki keinginan untuk menikah kembali dikarenakan 

ketidaknyamanannya sebagai seorang janda. Selain merasakan kesepian, Y 

juga dipandang negatif oleh masyarakat dan seringkali mendapatkan pesan 

dari pria tidak dikenal. Meskipun merasakan kesepian, keinginan Y untuk 

menikah kembali urung karena putri pertamanya tidak ingin memiliki ayah 

baru. Y menikah kembali setelah bertahun-tahun memberikan pengertian 

pada putrinya yang tumbuh menjadi remaja 

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 5 Desember 2017 kepada M 

janda yang menikah kembali setelah dua tahun kematian suaminya. M 

mengatakan alasan menikah kembali karena wanita membutuhkan seorang 

pendamping apalagi setelah merasakan rumah tangga. Selain itu, banyak 

anggota keluarga yang mendukung M untuk menikah kembali dan 

mengenalkan M pada beberapa pria karena M masih muda dan dirasa perlu 

memiliki pendamping. Suami yang sekarang menikahinya pun dikenalkan 

oleh sepupunya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

dorongan menikah pada janda yang dipengaruhi kesepian karena kesepian 

merupakan hal umum yang dirasakan oleh janda setelah perceraian baik itu 

cerai mati maupun cerai hidup. Kesepian yang dirasakan menimbulkan 

dorongan menikah pada janda. Dorongan menikah yang dirasakan janda 

dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan keluarga. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesepian dan dukungan 

keluarga terhadap dorongan menikah pada janda. 



 

 
Ratu Gina Azkiya, 2019 
PENGARUH KESEPIAN DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP DORONGAN  
MENIKAH JANDA DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, secara umum 

pertanyaan penelitian yang akan diajukan adalah “Apakah kesepian dan 

dorongan menikah memiliki pengaruh terhadap dorongan menikah pada 

janda di Kota Bandung?” 

Secara khusus, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah tingkat kesepian, dukungan keluarga dan dorongan 

menikah janda di Kota Bandung tergolong tinggi? 

2. Apakah terdapat pengaruh kesepian terhadap dorongan menikah?  

3. Apakah terdapat pengaruh dukungan keluarga terhadap dorongan 

menikah? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kesepian dan dukungan keluarga terhadap dorongan menikah 

pada janda di Kota Bandung. 

Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui tingkat kesepian, dukungan keluarga, dan 

dorongan menikah pada janda di Kota Bandung.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kesepian terhadap dorongan menikah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap 

dorongan menikah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi terhadap pengetahuan dalam bidang psikologi 

terutama bidang psikologi perkembangan mengenai dorongan 

menikah pada janda. 

2. Manfaat Praktis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi oleh peneliti kepada keluarga yang memiliki kerabat 

seorang janda untuk meningkatkan dukungan dalam rangka 

menurunkan rasa kesepian yang dialami janda dan adanya kehadiran 

keluarga sebagai rekan berdiskusi mengenai dorongan menikah 

kembali pada janda tersebut. 

Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan rujukan dan acuan data bagi peneliti lain untuk meneliti 

mengenai kesepian, dukungan keluarga, dan dorongan menikah.  

E. Struktur Organisasi Proposal Penelitian 

Proposal ini terdiri dari lima bab, dalam setiap babnya terdapat 

beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, dijelaskan mengenai urgensi penelitian ini yang 

dipaparkan melalui latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori-teori mengenai kesepian, dukungan keluarga, 

dan dorongan menikah, disertai dengan kerangka berpikir dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, dipaparkan tentang populasi dan sampel, variabel 

penelitian, desain penelitian, instrumen yang akan digunakan, teknik 

pengumpulan data, pengujian instrumen, serta teknik analisa yang akan 

digunakan setelah data terkumpul. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas jawaban pertanyaan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Pembahasan yang dipaparkan berupa penyajian data penelitian 

yang telah dilakukan disertai penjelasan mengenai kesepian, dorongan 

menikah, dukungan keluarga, dan pengaruh kesepian dan dukungan 

keluarga terhadap dorongan menikah pada janda di Kota Bandung. 

BAB V KESIMPULAN 
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Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. 

 


