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Kematian pasangan hidup menimbulkan banyak permasalahan seperti stigma negatif masyarakat 
tentang status janda, permasalahan ekonomi, seksual dan sebagainya. Dengan adanya 
permasalahan tersebut banyak yang memutuskan untuk menikah lagi (remarried), namun ada pula 
yang tidak menikah lagi dan tetap mempertahankan status janda. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui mengapa seseorang memilih untuk menjanda pasca kematian pasangan hidup. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian berjumlah 3 
orang yang memiliki klasifikasi, yaitu wanita yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya 
dengan status janda. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara semi terstuktur. 
Proses analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data yang ada, kemudian menyajikan data 
selanjutnya diambil kesimpulan. Untuk pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara triangulasi 
sumber dan melakukan member check pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa penyebab seseorang mempertahankan status janda dan tidak menikah lagi adalah penilaian 
yang sangat positif tentang suami yaitu persepsi bahwa suami tidak bisa digantikan. Seorang janda 
memutuskan untuk tidak menikah lagi karena merasa khawatir akan beban ekonomi menjadi 
bertambah apabila menikah lagi. Ketidak inginan untuk menikah lagi semakin kuat dengan tidak 
ada dukungan dari keluarga. Selain itu, keinginan untuk berkonsentrasi pada keluarga juga 
menjadi penyebab seseorang menjanda pasca kematian pasangan hidupnya. 
 
Kata Kunci: menjanda, kematian pasangan hidup 
 
Spouse's death raises many issues such as society's negative stigma of widowhood, economic 
problems, sexual and so on. Given the problems many are deciding to get married again 
(remarried), but some are not married anymore and still maintain the status of widows. This study 
aims to determine why a person chooses to widowhood after the death of a spouse. This study uses 
a descriptive qualitative research subjects amounted to 3 people who have a classification, the 
woman abandoned by her husband's death to the status of widows. Data is collected by semi-
structured interview method. The process of data analysis done by reducing the existing data, then 
present the data taken further conclusions. To test the credibility of the source is done by 
triangulation and member checks on the conduct of research subjects. These results indicate that 
the cause of a person to maintain the status widow and not remarried is a very positive assessment 
of the husband is the perception that the husband can not be replaced. A widow decides to not 
marry again because it was worried about the economic burden to be increased if married again. 
The lack of desire to marry again grew stronger with no support from family. In addition, the 
desire to concentrate on the family also became a widow after the death of a person causes his life 
partner. 
 
Keywords: widowed, the death of spouse 

 
 
 
Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dicegah oleh siapapun dan itu akan terjadi pada setiap makhluk hidup 
yang bernyawa. Kematian pasangan memiliki nilai perubahan kehidupan yang paling tinggi dibandingkan 
peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan individu selaku pihak yang ditinggalkan (Papalia, et al., 2001). 
Biasanya kehilangan yang paling sulit adalah kehilangan akibat kematian pasangan hidup. Kematian pada usia 
dewasa lebih sering terjadi pada pria dari pada wanita. Oleh karena itu, hidup menjanda merupakan masalah  
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utama bagi wanita (Hurlock, 1980). Menurut Santrock (2002), terdapat lebih dari 12 milyar janda di Amerika 
Serikat; orang yang menjadi janda jumlahnya lima kali lipat melebihi duda yang ada. Kematian pasangan hidup 
tidak dapat dicegah, yang dampaknya melibatkan kehancuran ikatan yang sudah lama terjalin, munculnya peran 
baru dan status baru serta kekurangan keuangan. Kebanyakan pria dan wanita mengalami rasa duka yang 
mendalam ketika ditinggal oleh pasangan hidupnya selama jangka waktu tertentu. Kematian pasangan adalah 
salah satu hubungan yang paling umum kehilangan antara orang tua dan menyebabkan kehilangan yang luar 
biasa dan tantangan pribadi (Hoyer, 2003). 
 
Terjadinya kematian pada pasangan tidak mudah diterima oleh individu baik wanita maupun pria. Akan tetapi 
bila hal ini terjadi pada wanita, mereka akan lebih mampu menyesuaikan  diri  karena  wanita  lebih  banyak  
bertanggung  jawab  atas  kehidupan  emosional  dalam kehidupan  suami  istri  dan  memiliki  lebih  banyak  
teman,  lebih  dekat  dengan  saudara,  serta berpengalaman dalam mengatasi diri mereka sendiri secara 
psikologis. Namun tidak jarang masih ada diantara  mereka  yang  terpuruk  dalam  duka  cita  mendalam,  
kesulitan  keuangan,  merasa  kesepian, merasakan gangguan fisik, dan mengalami gangguan psikologis 
(Santrock, 2002). Kehilangan pasangan hidup akibat kematian pasangan ini membuat seseorang menyandang 
status baru sebagai janda atau duda. Pada wanita, status janda adalah satu tantangan emosional yang paling berat 
karena di dunia ini tidak akan ada seorang wanita yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda baik 
karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya. Papalia, et al. (2001) menyatakan bahwa wanita 
janda memiliki tingkat peningkatan depresi, setidaknya selama lima tahun pertama setelah kematian. 
 
Permasalahan yang dialami wanita yang hidup menjanda sangat kompleks. Pertama, mereka harus membesarkan 
anak-anaknya seorang diri. Hal ini tidaklah mudah karena bagaimana pun juga anak-anak yang sedang tumbuh 
dan mencari identitas diri akan membutuhkan figur ayah. Untuk anak laki-laki figur seorang ayah sangat 
dibutuhkan karena selama proses identifikasi, seorang anak laki-laki biasanya meniru kebiasaan orang-orang 
terdekat yang dianggap punya kelebihan untuk ditiru, dan biasanya proses identifikasi ini merujuk pada sosok 
ayah. Bagi seorang janda, untuk menciptakan figur ayah yang dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya, 
khususnya anak laki-laki, tentu bukanlah hal yang mudah. Dan jika persoalan ini tidak diatasi dengan baik oleh 
ibu-ibu janda, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas pada anak. Selain itu, wanita yang 
menjadi janda juga mengalami permasalahan ekonomi terutama jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya 
mengandalkan penghasilan dari suami. Ketika tiba-tiba ia kehilangan suami yang selama ini menopang 
perekonomian keluarga para janda pun tidak memiliki pemasukan tetap. Akibatnya, wanita-wanita yang menjadi 
janda sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi (Papalia et al., 2001). 
 
Masalah lain yang juga dialami oleh para wanita yang menjanda adalah masalah seksual. Pangkahila (2010) 
mengatakan bahwa kehilangan pasangan dapat menjadi hambatan psikis bagi mereka yang berstatus janda, 
sehingga dorongan seksual lenyap. Namun seiring dengan perjalanan waktu, setelah mereka mampu 
menyesuaikan diri dan menerima kenyataan, beban psikis itu perlahan-lahan akan hilang sehingga dorongan 
seksual mereka akan kembali seperti semula. Tidak adanya tempat untuk penyaluran seksual ini seringkali dapat 
menimbulkan masalah baru bagi para wanita yang hidup menjanda. Akan tetapi, kebutuhan seks bukan alasan 
yang utama yang mendorong seorang janda untuk menikah. Mereka menganggap kebutuhan akan hal itu dapat 
disalurkan lewat kegiatan lain. Dan bagaimana pemenuhannya tergantung kultur sosial dari masing-masing 
individu. Sedangkan secara sosial, masyarakat umumnya masih memandang status janda dengan pandangan 
negatif. Beragam stigma ditimpakan kepadanya oleh masyarakat yang menganggap tempat perempuan yang 
terbaik adalah disamping suami. 
 
Dengan adanya beban sosial yang ditimpakan yang sama berat kepada janda maka janda karena cerai atau 
ditinggal mati. Masyarakat cenderung menghakimi dan memberi label buruk serta kejam kepada para janda 
tanpa pernah mau melihat berbagai faktor penyebab atau kondisi perempuan menjanda.  
Stigma negatif orang terhadap status janda memang tak bisa dihindari. Sebenarnya, stigma janda yang tidak baik 
lebih banyak beredar di kalangan istri atau perempuan yang takut suaminya direbut atau digoda. Amarah itu 
muncul karena janda menjadi bahan omongan atau pergunjingan tetangga. Ini terjadi pada lingkungan kelas 
menengah ke bawah, yang kebanyakan orang masih sulit menerima perempuan hidup sendiri. 
Melihat banyaknya permasalahan dan konsekuensi yang dialami oleh wanita dengan status janda seperti yang 
telah disebutkan diatas, akhirnya banyak dari para janda yang memutuskan untuk menikah lagi (remarried). 
Beberapa alasan yang mendorong mereka untuk menikah lagi antara lain untuk mendapatkan cinta, pemenuhan 
kebutuhan biologis, faktor kebutuhan ekonomi / keuangan, kebutuhan untuk berbagi (sharing emotion) (Rybash, 
1991). Namun demikian, keputusan untuk menikah lagi ini bukan tanpa resiko karena untuk menikah kembali ini 
tentunya harus dibarengi dengan keberanian individu yang bersangkutan untuk menghadapi konsekuensi. 
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Banyak masalah yang akan dihadapi terutama jika wanita janda menikah pada pria yang sebelumnya juga sudah 
pernah berkeluarga dan sudah memiliki anak dari istri pertamanya.  
 
Selain beberapa wanita dengan status janda memilih untuk menikah kembali, ada pula diantara mereka yang 
berusaha memenuhi kebutuhan hidup tersebut dengan tidak menikah kembali dan tetap mempertahankan status 
janda. Mereka memilih tidak menikah kembali dengan alasan-alasan tertentu. Untuk mengetahui alasan apakah 
yang menyebabkan wanita bertahan dengan status janda tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tentang ”Menjanda pasca kematian pasangan hidup.” 
 
Menjanda 
 
Menurut Ruth (dalam Berk 2003) pengertian menjanda adalah “Being widowed means that the survivor has 
“lost the role and identify of being spouse (being married and doing things as a couple), which is potentially one 
of the most pervasive, intense, intimate, and personal roles that they have ever had in their life””. 
Artinya menjadi janda adalah menjadi janda berarti bahwa korban yang telah "kehilangan peran pasangan (yang 
menikah dan melakukan hal-hal sebagai pasangan), yang berpotensi salah satu peran yang paling luas, intens, 
intim, dan pribadi yang mereka pernah miliki di hidup mereka". Menurut Lemme (2006), widowhood is the loss 
of spouse through death. Artinya menjanda kehilangan pasangan hidup melalui kematian. Dari pengertian diatas 
dapat diambil kesimpulan bahwa menjanda adalah seseorang yang kehilangan pasangan hidup baik melalui 
kematian ataupun perceraian pada wanita. 
 
Seorang janda akan mengalami permasalahan secara umum digambarkan oleh Hurlock (1980) yaitu: 

a. Masalah ekonomi. Beberapa janda mempunyai situai keuangan yang lebih baikdari waktu mereka masih 
hidup berkeluarga, tetapi mereka ini merupakan pengecualian, karena di luar kenyataan umum. Namu ada 
janda yang menemukan dirinya dalam lingkungan ekonomi yang jauh berkurang, kecuali suaminya telah 
meninggalkan kehidupan yang cukup dan telah mengasuransikan berbagai aspek kehidupannya. 
Pendapatan yang menurun menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai 
sebagaiman kehidupan sebelumnya. 

b. Masalah sosial. Usia dewasa awal yang kehidupan sosialnya berorientasi pada pasangan, ketika suaminya 
meninggal maka seorang janda akan menemukan bahwa tidak ada tempat untuknya apabila berada 
diantara pasangan yang menikah. Kemampuan ekonomi yang rendah mengakibatkan seorang janda tidak 
dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. 

c. Masalah praktis. Mencoba untuk menjalankan rumah tangga sendiri setelah terbiasa dibantu suami, 
misalnya membetulkan peralatan rumah tangga, akan menambah ketegangan seiring dengan menurunnya 
pendapatan karena ia harus mengupah orang lain. 

d. Masalah seksual. Karena merasa frustasi beberapa janda mengatasi masalah kebutuhan seksual dengan 
melakukan hubungan gelap dengan pria bujangan atau pria yang sudah menikah, hidup bersama tanpa 
menikah atau dengan menikah serta bermasturbasi. 

e. Masalah tempat tinggal. Hal ini tergantung pada dua kondisi, yaitu bila status ekonominya tidak 
memungkinkan, seorang janda akan pindah ke rumah yang lebih kecil. Dan kondisi kedua adalah apakah 
janda mempunyai seseorang untuk bisa diajak tinggal bersama. 

 
Dewasa Madya 
 
Hurlock (1980) mengungkapkan, pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai usia 
antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. 
Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti dengan penurunan daya ingat. 
Perkembangan emosi, sosial dan moral pada dewasa madya (Santrock, 2002) berkaitan dengan beberapa hal, 
yaitu:   

a. Pernikahan dan cinta individu berada masa kestabilan. Pada masa ini rasa aman, kesetiaan dan daya tarik 
emosional antara yang satu dengan yang lain lebih penting seiring menjadi dewasanya hubungan. 

b. Sindrom sarang kosong terjadi ketika anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Pada masa dewasa 
madya orang tua memperoleh banyak kepuasan dari anak-anaknya oleh karena itu, kepergian anak dari 
keluarga akan meninggalkan orang tua dengan perasaan kosong. 

c. Meningkatnya hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan ini berlanjut sepanjang hidup. 
Banyak hubungan saudara kandung pada masa dewasa sangat dekat, terutama jika mereka dekat pada 
masa anak-anak. 
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d. Pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan 
pensiun. 

e. Hubungan antar generasi. Keterdekatan hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak 
dewasa dengan orang tua. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
Subjek Penelitian 
 
Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 3 orang yaitu wanita dengan status janda, tidak menikah lagi dan 
wanita yang menjanda diatas 5 tahun. 
 
Metode Pengumpulan Data 
 
Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih 
bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-
idenya. Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 
dan mengetahui apa maksud wawancara. Wawancara dilakukan sampai peneliti tidak menemukan informasi baru 
lagi (jenuh). Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk 
wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar ataupun 
material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. 
 
Prosedur Penelitian 
 
Penelitian ini melalui 3 tahap yaitu: 

1. Tahap pra lapangan yaitu menyusun rencana penelitian,memilih lapangan penelitian, menjajaki dan 
menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yaitu memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 
3. Tahap analisis data data dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan dan setelah proses 

pengumpulan data selesai. 
 
 

HASIL PENELITIAN 
 

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang menjanda pasca kematian 
pasangan hidup. Perolehan data atau informasi tentang mengapa seseorang mempertahankan status janda pasca 
kematian pasangan hidup dilakukan dengan wawancara terhadap subjek penelitian yaitu 3 orang janda. 
a. Subjek 1 (SM) 

Kematian suami 6 tahun yang lalu karena sakit gagal ginjal membuat subjek mengalami kesedihan dan 
merasa terpukul. Perekonomian yang lebih dari cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya 
pendidikan anak semata wayangnya membuat subjek tidak berniat untuk memulai membina rumah tangga 
kembali.  
Subjek mengganggap posisi almarhum suaminya tidak bisa tergantikan oleh orang lain, yang diekspresikan 
secara lugas oleh subjek, begitu pun dengan anak subjek yang memiliki anggapan yang sama tentang sosok 
almarhum ayahnya tersebut. Ketakutan subjek untuk mendapatkan pengganti suami yang tidak sesuai dan 
seperti alamahrum suaminya menjadi pertimbangan subjek untuk menikah lagi. Selain itu, anak subjek dan 
subjek merasa hidup mereka saat ini sudah bahagia sehingga tidak memerlukan sosok lain dalam hidup 
mereka. Kondisi ini pun turut mempengaruhi keputusan subjek untuk memilih tidak menikah lagi. 
Selain ketidak inginan subjek untuk menikah lagi, keluarga subjek pun tidak mendukung subjek untuk 
menikah lagi. Keluarga subjek tidak mendukung subjek dalam hal membina rumah tangga lagi karena sosok 
suami subjek yang terlalu baik masih membekas dalam ingatan keluarga dan mereka mengganggap tidak ada 
orang sebaik almarhum suami subjek. Selain itu, kondisi perekonomian subjek yang berada menengah keatas 
membuat keluarga, anak dan subjek merasa takut untuk menikah lagi jika orang yang menikahinya nanti 
hanya memanfaatkan apa yang dimiliki subjek. Ada beberapa hal yang menyebabkan subjek memilih untuk 
hidup menjanda dan tidak menikah kembali dari data yang ada adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Faktor Penyebab Menjanda Subjek SM 
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Faktor penyebab Data yang mendukung 

Penilaian yang sangat positif 
tentang almarhum suami yaitu 
persepsi bahwa almarhum suami 
tidak bisa digantikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subjek menganggap suami subjek sangat baik dan tidak ada orang yang 
bisa menggantikan beliau. 
“Nggeh lek wonten tiang jaler seng kados rayat kulo singen. Wau ne 
rayat kulo nemen cintae teng kulo. Kulo sek ingeeet mawon kale rayat 
kulo kadose nggeh mboten saget lek dikengken nikah maleh kale tiang 
lintu. Menurut saya se nggeh mboten wonten tiang koyok rayat kulo.” 
Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan informan, yaitu anak 
subjek 
“Gak ada deh orang sebaik ayahku” 
Begitupun menurut informan lain, yaitu saudara subjek 
“Sering cerita mbak, kalo dia masih kebayang-bayang suaminya dulu. 
Katanya makin lama gak makin lupa, tapi makin inget. Mas Rul emang 
orang yang sangat baik, suka nolongin orang-orang gak mampu, seneng 
nyekolahin anak-anak yatim mbak. Kalo diajak ngomongin suaminya 
pasti nangis, padahal udah berapa 6 tahunan meninggal. Saking cinta e 
paling mbak ya” 
“Selama menikah dulu gak pernah pisah ma suaminya mbak. Gimana 
bisa lupain? Suami ne juga gak neko-neko. Wong apik, maka ne mbak 
yuku cinta setengah mati, masih keinget-inget” 

Ekonomi: Ketercukupan 
ekonomi 

 
 
 

Subjek tidak pernah mengalami permasalahan ekonomi baik saat 
almarhum suami subjek masih hidup ataupun sudah meninggal.  
“Secara ekonomi kulo nggeh mboten merasa kekurangan. Alhamdulillah 
Allah ngasih kecukupan. Perekonomian gini nggeh dari suami yang 
dulunya mulai bisnis kulo nggeh nerusaken. Jadinya kesetiaan nggeh 
mboten saget diganti aken” 
Anak subjek sebagai informan juga menyebutkan bahwa ekonomi 
keluarganya dirasa cukup. 
“Semuanya mama punya. Buat biaya kuliah aku, makan sehari hari 
Alhamdulillah udah lebih dari cukup” 
Dari informan lain pun menyebutkan bahwa secara ekonomi subjek 
cukup mapan. 
“Semuanya mbak yuku udah punya” 

Keluarga:  
Tidak mendukung untuk menikah 
lagi 

Keinginan subjek untuk tidak menikah lagi didukung oleh keluarga 
subjek baik anak dan saudaranya. Anak subjek tidak mengijinkan subjek 
menikah lagi. Subjek juga sepakat dengan apa yang anaknya inginkan. 
“Gak ada deh orang sebaik ayahku. Apapun yang aku minta pasti 
dikasih, sayang banget ma aku mbak. Entar kalo mama nikah iiiiih amit-
amit kalo aku dijahatin. Emoooh aku mbak gak mau ah” 
Selain anak subjek yang tidak mendukungya, saudara subjek pun tidak 
mendukung subjek untuk menikah lagi dengan alasan mereka takut calon 
suami subjek hanya memanfaatkan kekayaan subjek. 
“Kalo dikeretin ma orang gimana coba? Dia juga gak pengen nikah. 
Katanya masih inget terus suaminya dulu. Wes enak hidup kayak gini 
mbak, deket keluarga dan saudara-saudaranya” 

Konsentrasi pada keluarga Subjek hanya memikirkan anak subjek dan pendidikan anak subjek 
karena sebelum meninggal, almarhum suaminya berpesan agar anak 
tunggal subjek meneruskan studi hingga universitas. Hal ini membuat 
subjek harus bisa menjalankan wasiat suaminya dan tidak mau menikah 
lagi agar konsentrasinya terhadap anak tidak terpecah. 

 

b. Subjek 2 (T) 
Kematian suami subjek 14 tahun yang lalu dikarenakan penyakit yang dideritannya tidak membuat subjek 
berniat untuk menikah lagi. Perekonomian subjek yang berada di garis menengah kebawah tidak membuat 
subjek berkeinginan untuk menikah lagi untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya 
pendidikan kedua anaknya. Subjek mengalami ketakutan akan beban hidup yang akan bertambah jika 
menikah lagi. Ketakutan subjek bertambah ketika subjek melihat beberapa janda yang subjek kenal menikah 
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lagi makin menambah beban hidup yang mereka rasakan karena suami mereka tidak mau bekerja. Selain itu, 
sosok suami yang menyayangi kedua anak subjek belum tentu bisa digantikan oleh orang lain. Subjek 
terbayang sosok suami yang sangat mementingkan kepentingan anak diatas segalanya dan sangat 
menyayangi anak-anaknya membuat subjek takut jika sosok ayah dari anaknya nanti tidak seperti apa yang 
diharapkan. 
Dorongan dari kedua anaknya untuk menikah lagi awalnya hampir dilakukan oleh subjek. Subjek hampir 
menikah lagi karena dukungan anak dan kelurganya. Akan tetapi, subjek batal menikah lagi karena calon 
suaminya memiliki istri. Selain beberapa penyebab diatas, usia subjek yang tidak muda lagi yaitu 56 
tahun membuatnya enggan menikah lagi dan memilih untuk menjalani kehidupannya saat ini dengan tenang. 
Dengan usia 56 tahun subjek tidak ingin menjadi bahan ejekan dan cemoohan masyarakat karena subjek 
menikah lagi. 
Hasil analisa data dari subjek T tentang alasan mempertahankan menjanda dan tidak menikah lagi terlihat 
dari tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Faktor Penyebab Menjanda Subjek T 

 
Faktor penyebab Data yang mendukung 

Penilaian yang sangat positif 
tentang almarhum suami yaitu 
persepsi bahwa almarhum suami 
tidak bisa digantikan 

Subjek tidak mau menikah lagi karena subjek selalu ingat kebaikan 
suaminya. Walaupun suami subjek telah meninggal 14 tahun yang lalu, 
subjek sering menagis jika ada orang yang bertanya tentang suaminya. 
Menurut subjek tidak ada orang sebaik suaminya. 
“Wedi aku, jenenge ga nok wong seng iso koyok bojoku apik e” 

Kekhawatiran akan beban ekonomi 
menjadi bertambah 

Subjek menyatakan bahwa dengan menikah lagi hanya akan 
menambah beban hidup. “Saiki wong wedok seng soro seng nggolek 
duwek. Seng kerjo bojone gak seng lanang. Opo gak tambah nambahin 
beban urip ta lek ngono?” 

Usia yang tidak muda lagi 
membuat subjek berkeinginan 
untuk berkonsentrasi pada 
keluarga 

Sepeninggal suaminya, subjek hanya memikirkan bagaimana bertahan 
hidup dan membiayai anaknya.  
“Gak kepengen nikah. Gak kepingin opo opo wes. Kepingin nggedekno 
anak” 
 
Selain itu, subjek tidak ingin menikah lagi karena usianya yang tidak 
muda lagi. Dengan usia 56 tahun subjek tidak ingin menjadi bahan 
ejekan dan cemoohan masyarakat karena subjek menikah lagi. 
“Aku malu, udah tua kok kawin maneh” 

 
c. Subjek 3 (K) 

Kemandirian subjek dalam menjalani kehidupan sebelum suaminya meninggal 16 tahun yang lalu membuat 
subjek lebih tegar dalam menjalani hidup. Kemandirian itu pula yang membuat subjek lebih memilih 
menjanda dari pada menikah lagi. Semenjak kematian suaminya, subjek lebih memilih untuk fokus 
membiayai pendidikan kedua anaknya dan kebutuhan sehari-hari dari pada memikirkan untuk mencari 
pendamping hidup. Subjek takut dengan perekonomian yang pas-pasan dan cenderung menengah kebawah 
yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak membuat subjek semakin tidak 
berkeinginan untuk menikah lagi. Karena dengan menikah lagi bukan berarti permasalahan secara ekonomi 
akan teratasi melainkan beban ekonomi akan bertambah. Hal itu, membuat subjek bertekad memilih untuk 
tidak menikah lagi karena hanya akan menambah beban kehidupannya. 
Pernikahan dengan seorang duda yang telah berusia jauh lebih tua diatas subjek membuatnya trauma untuk 
menikah lagi. Karena pada saat pernikahan subjek baru meninjak 10 tahunan, subjek sudah ditinggal 
meninggal oleh suaminya. Subjek trauma ditinggal mati lagi jika subjek memilih menikah lagi. Selain itu, 
diusianya yang ke 53 tahun membuatnya enggan menikah lagi karena merasa sudah tua. 
Analisis data subjek K tentang alasannya menjanda dan tidak menikah lagi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

Tabel 3. Faktor Penyebab Menjanda Subjek K  
 

Faktor penyebab Data yang mendukung 
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Kekhawatiran akan beban ekonomi 
menjadi bertambah  
 

Subjek menyatakan menikah lagi bukan berarti permasalahan secara 
ekonomi akan teratasi melainkan beban ekonomi akan bertambah. Hal 
itu, membuat subjek bertekad memilih untuk tidak menikah lagi karena 
hanya akan menambah beban kehidupannya. 
“Saya takut menambah beban hidup mbak. Bagaimana kalau suami 
saya tidak bisa membuat saya hidup enak? Menambah beban ekonomi 
saja mbak kalo gak mau bekerja” 

Keluarga: 
Tidak mendukung untuk menikah 
lagi 

Kedua anak subjek tidak mengijinkan ibu mereka menikah lagi karena 
mereka menganggap menikah lagi hanya menambah kebutuhan 
mereka. 

Usia yang tidak muda lagi membuat 
subjek berkeinginan untuk 
berkonsentrasi pada keluarga 

Diusia subjek yang ke 53 tahun membuatnya enggan menikah lagi 
karena merasa sudah tua. 
Semenjak kematian suaminya, subjek lebih memilih untuk fokus 
membiayai pendidikan kedua anaknya dan kebutuhan sehari-hari dari 
pada memikirkan untuk mencari pendamping hidup. 
“Saya tidak ada keinginan untuk berumah tangga lagi. Saya hanya 
ingin membesarkan anak. Saya bersuamikan anak saya (hidup dengan 
anak saya saja)” 
Menurut informan, yaitu anak kedua subjek, ibunya tidak pernah 
menyinggung masalah keinginan untuk menikah lagi. Subjek hanya 
fokus bekerja untuk kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya. 
“Gak pernah ngomong mau nikah lagi gitu mbak. Sibuk cari uang aja 
buat nyekolahin saya sama mas dulu. Bapak meninggal pas saya masih 
kelas 2 SD mbak. Kasihan emak pontang panting cuma pengen saya 
dan mas sekolah” 

Kekhawatiran mendalam jika 
menikah lagi akan ditinggal 
meninggal suami. 

Pernikahan dengan seorang duda yang telah berusia jauh lebih tua 
diatas subjek membuatnya khawatir untuk menikah lagi. Karena pada 
saat pernikahan subjek meninjak tahun kesepuluh suami subjek 
meninggal dunia. Subjek khawatir jika menikah lagi dia akan ditinggal 
mati lagi jika subjek memilih menikah lagi.  
Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan informan 
“Nikah dulu pak e udah sepuh mbak. Kalo cerita ke aku sih dia gak 
mau nikah lagi, takut ditinggal mati lagi. Katanya gak mau sakit hati 
lagi kalo ditinggal mati” 

 
 

DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab janda tidak menikah lagi 
karena mereka ingin berkonsentrasi pada keluarga pasca kematian pasangan hidup mereka. Ketiga subjek 
penelitian berada pada masa dewasa madya yaitu rentangan usia 40-60 tahun. Menurut Santrock (2002) 
perkembangan emosi dan sosial individu pada masa dewasa madya adalah  mereka memperoleh kepuasan dalam 
pernikahan lebih banyak diperoleh dari anak-anaknya. Hal yang terjadi pada ketiga subjek penelitian yaitu 
mereka merasa termotivasi untuk menjalankan kehidupan  pasca kematian pasangan mereka karena masih 
memiliki anak-anak.  Bagi ketiga subjek konsentrasi pada keluarga terutama anak membuat mereka enggan 
untuk menikah lagi. Kerena dengan adanya anak-anak, mereka merasa terhibur dan kesepian yang biasa terjadi 
saat ditinggal meninggal pasangan terkurangi. 
 
Pada masa perkembangan dewasa madya individu lebih mendapatkan kepuasan pernikahan dari anak-anaknya 
juga ditulis oleh Hurlock (1980) yakni, pada masa ini kepuasan pasangan lebih diperoleh dari anak-anak mereka, 
khususnya pada wanita yang selama ini lebih banyak mengurus pekerjaan rumah tangga. Ketiga subjek 
penelitian merupakan seorang wanita yang lebih banyak mengurus pekerjaan rumah tangga dan lebih banyak 
berinteraksi dengan anak-anak mereka sehingga mereka memiliki kedekatan yang lebih dengan anak-anak dari 
pada suami mereka. Kedekatan mereka dengan anak-anak semakin terjalin ketika suami mereka meninggal. 
Kedekatan dengan anak-anak pada masa ini dapat menimbulkan kepuasan dalam menjalani kehidupan yang 
diperoleh dari anak-anak mereka. 
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Selain faktor diatas, Menurut Santrock (2002) hubungan dengan saudara dan persahabatan yang terjalin pada 
masa dewasa semakin dekat sehingga pada masa ini dukungan saudara sangat berpengaruh dalam kehidupan 
seseorang, seperti dalam hal pengambilan keputusan. Ketiga subjek penelitian memiliki hubungan yang cukup 
dekat dengan saudara kandung mereka. Hal ini pun membuat cara pengambilan keputusan mereka untuk 
menjanda tidak lepas adanya dukungan dari keluarga mereka yakni, saudara dan anak mereka. Pada subjek SM 
dan K, keinginan mereka untuk tidak menikah lagi didukung oleh saudara-saudara dan anak-anak mereka. 
Dukungan dari orang-orang terdekat semakin membuat seseorang merasa lebih yakin akan keputusan yang 
diambilnya. 
 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketiga subjek memutuskan untuk tetap menjalankan kehidupan dengan 
status janda tanpa menikah kembali. Menurut Santrock (2002), pada masa dewasa madya perasaan cinta individu 
berada dalam masa kestabilan. Pada masa ini daya tarik emosional antara pasangan terjadi dan menciptakan 
kesetiaan pada individu. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pada ketiga subjek penelitian yang berada 
dalam rentang usia perkembangan dewasa madya mengalami hal tersebut. Kesetiaan mereka pada pasangan yang 
telah meninggal dunia diwujudkan mereka dengan tidak menikah lagi. Penelitian Sawitri (tanpa tahun) 
mengatakan bahwa ada 2 faktor yang mengapa seseorang menjanda pasca kematian pasangan hidupnya yaitu 
karena kenangan indah tentang sosok suami menimbulkan anggapan bahwa alamhrum suami tidak dapat 
digantikan oleh orang lain. Hal ini terjadi pada subjek SM dan T yang menganggap bahwa tidak ada orang yang 
dapat menggantikan suaminya. Kedua subjek pun menyatakan bahwa suami pertama tidak dapat digantikan 
karena kesedihan dan kesenangan dalam berkeluarga hanya dapat dirasakan dengan suami pertama. Subjek SM 
dan T memiliki penilaian sangat positif terhadap sosok suami mereka. SM dan T menilai bahwa suami mereka 
sosok yang baik, penyayang dan tidak pernah menyakiti mereka. Hal tersebut yang mengakibatkan keengganan 
untuk menikah lagi. Hal tersebut tidak terungkap pada subjek K. Subjek K tidak terlalu banyak bercerita tentang 
kenangan indah dengan suaminya karena subjek lebih sering bekerja di luar rumah sehingga jarang bertemu 
dengan almarhum suami. 
 
Selain itu, Sawitri (tanpa tahun) menyatakan bahwa faktor lain penyebab seorang janda tidak menikah lagi 
dikarenakan memilih berkonsentrasi pada keluarga dari pada hal lain. Ketiga subjek penelitian menyatakan 
sepeninggal alamahrum suami mereka, mereka menginginkan untuk berkonsentrasi pada keluarga mereka 
terutama konsentrasi pada anak mereka. Pada subjek SM, adanya wasiat dari almarhum suaminya untuk 
melanjutkan pendidikan anaknya membuatnya harus berkonsentrasi dalam hal pengasuhan dan pembiayaan 
pendidikan anak. Wasiat almarhum suami SM membuatnya tidak berpikir untuk menikah lagi karena SM lebih 
berkonsentrasi pada anaknya. Selain faktor konsentrasi pada keluarga, faktor usia menjadi penyebab T dan K 
tidak ingin menikah lagi. Mereka lebih memilih untuk berkonsentrasi kepada keluarga dari pada menikah lagi. 
Sedangkan T dan K walaupun tidak ada wasiat apapun dari suaminya, T dan K berusaha semampu mereka 
menyekolahkan anak mereka dengan harapan suatu saat nanti anak-anak mereka bisa membantu pereokonomian 
keluarga mereka. Keinginan T dan K untuk memberikan pendidikan pada anak-anak mereka membuatnya 
bekerja keras untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Hal ini membuat kedua subjek tidak berpikir 
untuk menikah lagi. 
 
Selain dua faktor diatas, faktor ekonomi pun menjadi salah satu faktor penyebab ketidak inginan orang 
mengakhiri masa jandanya. Pada subjek SM yang memiliki ekonomi menengah keatas, keengganan untuk 
menikah lagi dikarenakan rasa takut akan seseorang yang menjadi suaminya kelak hanya akan memanfaatkan 
apa yang dimilikinya. Sedangkan T dan K pun menyebut bahwa faktor ekonomi pula yang membuatnya enggan 
menikah lagi. Perekonomian T dan K yang menengah kebawah membuat mereka takut untuk mengakhiri masa 
menjanda dengan menikah lagi karena mereka berasumsi bahwa dengan menikah lagi bukan berarti 
permasalahan ekonomi mereka berakhir tetapi dengan menikah lagi berarti menambah beban ekonomi yang 
selama ini mereka alami.  
 
Ketidak inginan untuk menikah lagi semakin kuat dengan dukungan keluarga untuk tidak menikah lagi. Pada 
subjek SM, keluarga SM baik anak dan saudara-saudaranya tidak mendukungnya untuk menikah lagi karena 
ketakutan akan sosok laki-laki yang menjadi suami SM tidak sebaik almarhum suami SM sebelumnya. Selain 
ketakutan tersebut, keluarga juga takut jika suami SM nanti hanya memanfaatkan kekayaan yang dimiliki SM. 
Lain halnya dengan SM keluarga K tidak mendukung K untuk menikah lagi karena anak-anaknya merasa cukup 
memiliki ibu dibandingkan harus memiliki bapak yang nanti menyusahkan kehidupan mereka. 
Pada penelitian Sawitri (tanpa tahun) hanya ditemukan 2 faktor tentang mengapa seseorang menjanda pasca 
kematian pasangan hidupnya yaitu kenangan positif tentang sosok suami dan keinginan untuk berkonsentrasi 
pada keluarga. Kedua faktor tersebut juga terjadi pada ketiga subjek dalam penelitian ini. Selain kedua faktor 
diatas, terdapat temuan lain yaitu faktor ekonomi ketercukupan ekonomi pada keluarga dengan perekonomian 
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menengah keatas. Kekhawatiran akan beban ekonomi menjadi bertambah pada keluarga menengah kebawah 
membuat seorang janda tidak ingin menikah lagi. Selain faktor ekonomi, keenganan menikah lagi pada janda 
pasca kematian pasangannya didukung oleh keluarga yang juga tidak mendukung seorang janda menikah lagi. 
 
 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang 
mempertahankan status janda pasca kematian pasangan hidup, yaitu:  
a. Penilaian yang sangat positif tentang almarhum suami yaitu persepsi bahwa almarhum suami tidak bisa 

digantikan. 
b.  Kekhawatiran akan beban ekonomi menjadi bertambah. 
c.  Keluarga: Tidak mendukung untuk menikah lagi. 
d.  Keinginan untuk berkonsentrasi pada keluarga. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat berimplikasi pada peneliti selanjutnya bahwa 
sebaiknya menambah jumlah subjek penelitian  dan rentang usia subjek penelitian yang bervariasi agar hasil 
penelitian dapat digeneralisasikan dan memungkinkan menambah faktor penyebab lain tentang mengapa 
seseorang menjanda pasca kematian pasangan hidup. 
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Penyesuaian sosial merupakan salah satu dari tugas perkembangan remaja. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbedaan penyesuaian sosial pada siswa akselerasi di pondok pesantren 
dan di sekolah umum. Desain yang digunakan adalah desain non-eksperimen kuantitatif dengan 
menggunakan skala penyesuaian sosial. Jumlah subyek 90 orang. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat perbedaan penyesuaian sosial antara siswa kelas akselerasi di pondok pesantren dan siswa 
kelas akselerasi di sekolah umum. Penyesuaian sosial pada siswa kelas akselerasi di pondok 
pesantren lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas akselerasi di sekolah umum. 

 
Kata Kunci: Penyesuaian Sosial, Akselerasi, Pondok Pesantren, Sekolah Umum 

 
Social adjustment is one of developmental tasks in adolescent stage. This research aimed to find 
out the difference of social adjustment level among students coming from acceleration class of 
Islamic boarding house and public senior high school. Research design used was quantitative non-
experimental research, and using social adjustment scale as the collecting data toll. The total 
number of subjects was 90 students. The research result revealed that there is difference level of 
social adjustment among students coming acceleration class of from Islamic boarding house and 
public senior high school. Social adjustment level among students coming from acceleration class 
of Islamic boarding school is higher than students coming from acceleration class of public senior 
high school. 
 
Key words: social adjustment, acceleration, Islamic boarding school, public senior high school 

 
 
 

Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya bergaul dan membentuk hubungan sosial dengan orang lain di 
sekitarnya. Semakin lama seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tinggi jenjang pendidikan seharusnya 
pula pergaulan tersebut semakin meluas. Karena pada umumnya akan terjadi pergantian personil dan 
kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang baru. Tidak hanya dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, 
organisasi, bahkan lingkungan sekitar rumah pun akan terus datang silih berganti orang-orang dengan 
bermacam-macam suku, dan kalangan. 
 
Menurut Hawadi (2004) selaku pendidik telah gagal memberikan perhatian bagi anak berbakat (akademik) 
secara benar. Agar anak-anak berbakat tersebut mendapatkan pendidikan sesuai dengan kapasitas mereka, 
diadakanlah pembaharuan dalam bidang pendidikan dengan memberikan pelayanan yang berbeda bagi setiap 
anak didik di kelas. 
 
Menurut Southern dan Jones (dalam Hawadi, 2004) Pelaksanan program akselerasi memiliki empat hal yang 
berpotensi negatif dalam proses akselerasi yaitu, dari segi akademik, segi penyesuaian sosial, berkurangnya 
kesempatan kegiatan ekstrakurikuler, dan dari segi penyesuaian emosional. Siswa akselerasi akan bergabung 
dengan siswa sekelasnya yang lebih tua dan mereka kemungkinan akan menolaknya. Siswa yang lebih tua 
cenderung tidak memberikan respek kepada teman sekelasnya yang lebih muda. Hal ini akan menghambat 
kesempatannya mengembangkan kemampuan dalam hal kepemimpinan. Padatnya aktifitas dalam kurikulum 
yang diberikan kepada siswa akselerasi, dan tuntutan prestasi yang tinggi bisa membuat mereka kekurangan 
waktu untuk bergaul dengan teman sebayanya. 
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Sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan terkait penyesuaian sosial pada anak akselerasi. Salah satunya 
adalah yang telah dilakukan oleh Safa (2010) yang menunjukkan ada hubungan signifikansi  antara kematangan 
emosi dengan penyesuaian sosial sebesar 0,641, dengan signifikansi  0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian sosial pada siswa akselerasi tingkat 
SMA. Tidak adanya tanda negatif pada koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel adalah 
hubungan yang positif atau searah, yaitu semakin tinggi kematangan sosial yang dimiliki oleh siswa akselerasi 
tingkat SMA, semakin tinggi pula penyesuaian sosialnya. 
 
Scheneider (1964) sendiri menyatakan bahwa faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
masyarakat juga dapat mempengaruhi penyesuian sosial. Terdapat perbedaan besar antara lingkungan sosial di 
pondok pesantren dengan lingkungan sosial di sekolah umum. Siswa akselerasi yang menempuh pendidikan di 
pondok pesantren sosialnya terbatas hanya pada lingkup sekolahnya saja, berbeda dengan siswa akselerasi yang 
menempuh pendidikan di sekolah umum. Lingkup sosial mereka selain lingkungan sekolah termasuk juga 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 
 
Yusuf (2002) menuliskan bahwa tingkat pencapaian tugas perkembangan mencapai indikator tinggi adalah (1) 
memiliki sahabat dekat dua orang atau lebih; (2) sebagai anggota ‘klik’ dari jenis kelamin yang sama secara 
mantap; (3) dipercaya oleh teman sekelompok dalam posisi tanggungjawab tertentu; (4) memiliki penyesuaian 
sosial yang baik; (5) banyak meluangkan waktu dengan teman sebaya; (6) berpartisipasi dalam acara-acara 
teman sebaya, baik sesame atau berbeda jenis kelamin; (7) memahami dan dapat melakukan keterampilan sosial 
dalam bergaul dengan teman sebaya; (8) mau bekerja sama dengan orang lain yang mungkin tidak disenanginya 
untuk mencapai tujuan kelompok; (9) berusaha memahami pandangan orang lain dalam diskusi kelompok; dan 
(10) kadang-kadang memberikan tepuk tangan kepada lawan dalam suatu permainan. Interaksi dengan teman 
sebaya/peer group menjadi aspek penting dalam tugas perkembangan remaja. Dalam hal ini siswa kelas 
akselerasi di pondok pesantren terfasilitasi interaksi dengan teman sebayanya di lingkungan sekolah 
dibandingkan dengan siswa kelas akselerasi di sekolah umum. Oleh karena adanya permasalahan tersebut, 
peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan penyesuaian sosial pada siswa kelas akselerasi yang 
menempuh pendidikannya di pondok pesantren dan di sekolah umum. 
 
Penyesuaian Sosial 
 
Penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna 
mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud mencakup 
semua pengaruh kemungkinan dan kekuatan yang melingkupi individu yang dapat mempengaruhi kegiatannya 
untuk mencapai ketenangan jiwa dan raga dalam kehidupan. Lingkungan ini mempunyai tiga segi yaitu 
lingkungan alam, sosial, dan manusia sendiri (Fahmi, 1977; Kartono, 2002). 
 
Hurlock (1978) mengemukakan aspek/kriteria untuk menentukan sejauh mana penyesuaian individu secara 
sosial. Kriteria tersebut adalah: 

a. Penampilan Nyata 
Bila perilaku sosial individu seperti yang dinilai berdasarkan standar kelompoknya, dianggap memenuhi 
harapan kelompoknya, maka ia akan menjadi anggota yang diterima oleh kelompoknya. 

b. Penyesuaian Terhadap Kelompok 
Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai kelompok, baik teman sebaya 
maupun dengan orang dewasa, secara sosial dianggap mampu menyesuaikan diri dengan baik. Salah satu 
perilaku contohnya adalah tidak mudah merasa ingin pulang bila berada jauh dari lingkungan yang 
dikenal. 

c. Sikap Sosial 
Individu harus menunjukkan sikap yang baik dan menyenangkan terhadap orang lain, terhadap partisipasi 
sosial, dan terhadap perannya dalam kelompok sosial bila ingin dinilai sebagai orang yang dapai 
menyesuaikan diri dengan baik secara sosial. 

d. Kepuasan Pribadi 
Untuk dapat menyesuaikan dengan baik secara sosial, individu harus merasa puas terhadap kontak 
sosialnya dan terhadap peran yang dimainkannya dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota. 

 
Schneider (1964) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, antara lain: 
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a. Kondisi fisik, dipengaruhi hereditas, sistem saraf, sistem otot dan konstitusi fisik individu yang sehat 
lebih siap menghadapi permasalahan sehari-hari dibandingkan misalnya yang tidak percaya diri dengan 
keadaan fisiknya 

b. Perkembangan unsur-unsur kepribadian berupa kematangan intelektual, moral, sosial, dan kematangan 
emosional. Penyesuaian diri sosial yang kuat membutuhkan kematangan individu hingga bisa 
memutuskan secara tepat apa yang harus dilakukan 

c. Kondisi lingkungan termasuk situasi rumah dan keluarga 
d. Pengaruh budaya, yaitu adat istiadat dan agama yang dianut 
e. Kondisi psikologis, adalah komplek dari pengalaman, kepercayaan, larangan, situasi emosional, 

hubungan dengan orang lain, prasangka dan hal-hal lain yang mempengaruhi reaksi individu ketika 
melakukan pemenuhan kebutuhan dan memecahkan masalah 

 
Anak Berbakat (Gifted Children) 
 
Anak berbakat (gifted) punya kecerdasan di atas rata-rata (biasanya punya IQ di atas 130) dan/atau punya bakat 
unggul di beberapa bidang, seperti seni, musik, atau matematika. Program untuk anak berbakat di sekolah 
biasanya didasarkan pada kecerdasan dan prestasi akademik. Namun, belakangan ini kriteria ini diperluas dengan 
memasukkan faktor-faktor seperti kreativitas dan komitmen (Renzulli & Reis, 1997; Sternberg & Clickenbeard, 
1995). 
 
Ellen Winner (Santrock, 2007) menyebutkan bahwa, seorang ahli di bidang kreativitas dan anak berbakat 
mendeskripsikan tiga kriteria yang menjadi ciri anak berbakat: 

a. Dewasa lebih dini (precocity). Anak berbakat adalah anak yang dewasa sebelum waktunya apabila diberi 
kesempatan untuk menggunakan bakat atau talenta mereka. Dalam banyak kasus, anak berbakat dewasa 
lebih dini karena mereka dilahirkan dengan membawa kemampuan di domain tertentu, walaupun bakat 
sejak lahir ini tetap harus dipelihara dan dipupuk. 

b. Belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Anak berbakat belajar secara berbeda dengan anak lain. 
Mereka tidak membutuhkan banyak dukungan, atau scaffolding dari orang dewasa. Sering kali mereka tak 
mau menerima instruksi yang jelas. Mereka juga kerap membuat penemuan dan memecahkan masalah 
mereka sendiri dengan cara yang unik di bidang yang memang menjadi bakat mereka. Tapi, kemampuan 
mereka di bidang yang lain boleh jadi normal atau bisa juga di atas normal. 

c. Semangat untuk menguasai. Anak yang berbakat tertarik untuk memahami bidang yang menjadi bakat 
mereka. Mereka memperlihatkan minat besar dan obsesif dan kemampuan kuat fokus. Mereka tidak perlu 
didorong oleh orang tuanya. Mereka punya motivasi internal kuat. 

 
Akselerasi 
 
Colangelo (1991) menyebutkan bahwa istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (service 
delivery), dan kurikulum yang disampaikan (curriculum delivery). Sebagai model pelayanan, pengertian 
akselerasi termasuk juga taman kanak-kanak atau perguruan tinggi pada usia muda, meloncat kelas, dan 
mengikuti pelajaran tertentu pada kelas di atasnya. 
 
Southeren dan Jones (1991) menyebutkan beberapa keuntungan adanya program akselerasi yang diterapkan bagi 
anak berbakat, yaitu: 

a. Meningkatkan efisiensi 
Siswa yang telah siap dengan bahan-bahan pengajaran dan menguasai kurikulum pada tingkat 
sebelumnya akan belajar lebih baik dan efisien. 

b. Meningkatkan efektifitas 
Siswa yang terikat belajar pada tingkat kelas yang dipersiapkan dan menguasai keterampilan-
keterampilan  

c. Penghargaan 
Siswa yang telah mampu mencapai tingkat tertentu sepantasnya memperoleh penghargaan atas prestasi 
yang dicapainya. 

d. Meningkatkan waktu karier 
Adanya pengurangan waktu belajar akan meningkatkan produktifitas siswa, penghasilan, dan kehidupan 
pribadinya pada waktu lain. 

e. Membuka siswa pada kelompok barunya 
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Dengan program akselerasi, siswa dimungkinkan untuk bergabung dengan siswa lain yang memiliki 
kemampuan intelektual dan akademis sama. 

f. Ekonomis 
Keuntungan bagi sekolah ialah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendidik guru khusus 
untuk anak berbakat. 

 
Southeren dan Jones (1991) juga menyebutkan empat hal yang memiliki potensi negatif dalam pelaksanaan 
program akselerasi, yaitu: 

a. Segi akademik 
1) Bahan ajar terlalu tinggi bagi siswa akseleran. Hal ini akan membuat mereka menjadi siswa yang 

tertinggal di belakang kelompok teman barunya, dan akan menjadi siswa yang berprestasi sedang-
sedang saja, bahkan siswa akseleran yang gagal. 

2) Bisa jadi kemampuan siswa akseleran yang terlihat melebihi teman sebayanya hanya bersifat 
sementara. Dengan bertambah usianya, kecepatan prestasi siswa menjadi biasa-biasa saja dan sama 
dengan teman sebayanya. Hal ini menyebabkan kebutuhan akseleran tidak perlu lagi dan siswa 
akseleran lebih baik dilayani dalam kelompok kelas regular. 

3) Meskipun memenuhi persyaratan dalam bidang akademis, siswa akseleran kemungkinan imatur secara 
sosial, fisik, dan emosional dalam tingkatan kelas tertentu. 

4) Proses akselerasi menyebabkan siswa akselerasi terikat pada keptusan karier lebih dini. Agar siswa 
dapat berprestasi baik, dibutuhkan pelatihan yang mahal dan tidak efisien untuk dirinya sebagai 
pemula. Bisa jadi kemungkinan buruk yang terjadi adalah karier tersebut tidak sesuai bagi dirinya. 

5) Siswa akseleran mungkin mengembangkan kedewasaan yang luar biasa tanpa adanya pengalaman 
yang dimiliki sebelumnya.  

6) Pengalaman-pengalaman yang sesuai untuk anak seusianya tidak dialami oleh siswa akseleran karena 
tidak merupakan bagian dari kurikulum. 

7) Tuntutan bagi siswa sebagian besar pada produk akademik konvergen sehingga siswa akseleran akan 
kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan divergen. 

b. Segi penyesuaian sosial 
1) Siswa akan didorong untuk berprestasi dalam bidang akademiknya sehingga mereka kekurangan 

waktu beraktifitas dengan teman sebayanya. 
2) Siswa akan kehilangan aktifitas sosial yang menting dalam usia sebenarnya. Hal ini menyebabkan 

mereka menyesal kehilangan kesempatan tersebut dan akan mengarahkannya dalam social 
maladjustment selaku orang dewasa kelak. Mereka akan mengalami hambatan dalam bergaul dengan 
teman sebayanya. 

3) Siswa sekelasnya yang lebih tua kemungkinan akan menolaknya, sementara itu siswa akseleran akan 
kehilangan waktu bermain dengan teman sebayanya. Akibatnya, siswa akan mengalami kekurangan 
jumlah dan frekuensi pertemuan dengan teman-temannya. 

4) Siswa sekelasnya yang lebih tua tidak mungkin setuju memberikan perhatian dan respek pada teman 
sekelasnya yang lebih muda usia. Hal ini menyebabkan akseleran akan kehilangan kesempatan yang 
dibutuhkannya dalam pengembangan karier dan sosialnya di masa depan. 

c. Berkurangnya kesempatan kegiatan ekstrakurikuler 
Kebanyakan aktivitas ekstrakulikuler berkaitan erat dengan usia. Hal ini menyebabkan siswa akseleran 
akan berhadapan dengan teman sekelasnya yang tua dan tidak memberikannya kesempatan. Hal ini 
menyebabkan siswa akan kehilangan kesempatan yang penting dan berharga di luar kurikulum sekolah 
yang normal. Akibatnya, mereka kehilangan pengalaman penting yang berkaitan bagi kariernya di masa 
depan. 

d. Penyesuaian emosional 
1) Siswa akseleran pada akhirnya akan mengalami burn out di bawah tekanan yang ada dan 

kemungkinan menjadi uncerachiever. 
2) Siswa akseleran akan mudah frustrasi dengan adanya tekanan dan tuntutan berprestasi. Siswa yang 

mengalami sedikit kesempatan untuk membentuk persahabatan pada masanya akan menjadi terasing 
atau agresif terhadap orang lain. 

3) Adanya tekanan untuk berprestasi membuat siswa akseleran kehilangan kesempatan untuk 
mengembangkan hobi. 

 
 
 
Hipotesa 
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Ada perbedaan penyesuaian sosial antara siswa akselerasi yang menempuh pendidikan di pondok pesantren 
dengan siswa akselerasi yang menempuh pendidikan di sekolah umum. 
 
 

METODE PENELITIAN 
 

Subjek Penelitian 
 
Karakteristik subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengikuti program 
akselerasi dengan rentang usia 15 – 18 tahun dan berasal dari dua sekolah yang berbeda. Pertama adalah dari 
SMAN 1 Surakarta sekolah umum dan yang kedua adalah dari SMA Assalaam Solo yang mewakili sampel dari 
siswa pondok pesantren. Peneliti mengambil sampel sejumlah 90 orang, dengan 48 orang dari SMAN 1 
Surakarta dan 42 orang dari SMA Assalaam Solo.  
 
Metode Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala penyesuaian sosial dengan model skala 
Likert.  
 
Tabel 1 
Indeks Validitas Skala Penyesuaian Sosial 
 

Aspek Penyesuaian Sosial Indeks Validitas 
Penampilan nyata 0,304 – 0,562 
Penyesuaian terhadap kelompok 0,304 – 0,801 
Sikap sosial 0,370 – 0,741 
Kepuasan pribadi 0,411 – 0,755 

 
Tabel 2 
Indeks Reliabilitas Skala Penyesuaian Sosial 
 

Aspek Penyesuaian Sosial Alpha 
Penampilan nyata 0,827 
Penyesuaian terhadap kelompok 0,866 
Sikap sosial 0,877 
Kepuasan pribadi 0,880 

 
Prosedur Penelitian 
 
1. Tahap Persiapan 

a. Membuat alat instrument penelitian berupa skala yang akan digunakan untuk mengungkap data dari 
sampel penelitian. 

b. Mengujicoba skala yang telah dibuat kepada subyek try out, dalam hal ini Siswa Kelas X SMAN 1 
Surakarta yang berjumlah sebanyak 47 siswa. Jumlah item skala yang diujicobakan adalah 82 item. 

c. Melakukan uji validitas terhadap hasil uji coba yang telah dilakukan. Pada skala yang telah peneliti 
berikan kepada subyek try out didapatkan 10 skala tidak dapat di skor dikarenakan terdapat item-item 
yang tidak terisi. Jumlah item yang memenuhi validasi adalah sebanyak 64 item. 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Skala penyesuaian sosial yang telah dinyatakan valid diberikan kepada subyek, dalam hal ini siswa kelas 

XII SMA yang terbagi di SMAN 1 Surakarta dan Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Solo. 
b. Memberikan skala penyesuaian sosial yang telah divalidasi kepada siswa-siswi kelas XII akselerasi 

SMAN 1 Surakarta yang berjumlah 53 siswa dan terbagi menjadi 2 kelas. 
c. Memberikan skala penyesuaian sosial yang telah divalidasi kepada siswa-siswi kelas XII akselerasi 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Solo yang berjumlah 42 siswa dan terbagi menjadi dua kelas 
yaitu kelas putra dan putri. 24 siswa putri dan 18 siswa putra. 
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HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 3 
Deskripsi Subyek Penelitian 
 

Kategori  Pondok Pesantren Sekolah Umum 
Usia 

15 Tahun 
16 Tahun 
17 Tahun 
18 Tahun 
 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
4 (9,5 %) 

20 (47,6 %) 
17 (40,4 %) 
1 (2,3 %) 

 
 

19 (45,2 %) 
24 (57,1 %) 

 
8 (16,6 %) 
30 (62,5 %) 
10 (20,8 %) 

- 
 
 

17 (35,4 %) 
31 (64,5 %) 

 
Tabel 4 
Penyesuaian Sosial Siswa Akselerasi Pondok Pesantren dan Sekolah Umum 
 

Siswa Akselerasi  
Kategori 

Rendah Tinggi 
Pondok Pesantren  16 (17,8 %) 26 (28,9 %) 
Sekolah Umum  27 (30,0 %) 21 (23,3 %) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 
 
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa siswa kelas akselerasi yang termasuk dalam kategori rendah di 
pondok pesantren sebanyak 16 siswa (17,8 %) dan di sekolah umum sebanyak 27 siswa (30,0 %). Sedangkan 
siswa kelas akselerasi yang termasuk dalam kategori tinggi di pondok pesantren sebanyak 26 siswa (28,9 %) dan 
di sekolah umum sebanyak 21 siswa (23,3 %). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian sosial 
siswa kelas akselerasi di pondok pesantren lebih tinggi dibandingkan dengan penyesuaian sosial siswa kelas 
akselerasi di sekolah umum. 
 
Tabel 5 
Hasil Analisis Uji t-test 
 

Sekolah N M Std F t df Mean Sig 
PPMIA 42 184,14 14,95 0,163 2,647 88 3,210 0,01 

SMAN 1 Ska 48 175,65 15,40 
 
Hasil analisis data t-test diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan penyesuaian sosial antara siswa kelas 
akselerasi di pondok pesantren dan sekolah umum. Hal ini dapat dilihat dari tabel (5) diperoleh nilai F sebesar 
0,163 dengan nilai signifikansi 0,01. 
 
 

DISKUSI 
 
Penelitian ini berhasil menemukan adanya perbedaan penyesuaian sosial siswa kelas akselerasi di pondok 
pesantren dan di sekolah umum. Dengan hasil penyesuaian sosial siswa kelas akselerasi di pondok pesantren 
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas akselerasi di sekolah umum. Secara teoritik dengan adanya 
keterbatasan lingkup sosial dikarenakan kebijakan peraturan, siswa di pondok pesantren akan lebih sedikit 
intensitas pergaulannya dengan lingkungan masyarakat dibandingkan dengan siswa di sekolah umum. Namun 
pada penelitian ini membuktikan bahwa memiliki kesempatan untuk bergaul dengan masyarakat luas tidak lantas 
membuat siswa tersebut menggunakan kesempatan itu dan menjadikannya memiliki penyesuaian sosial yang 
baik pula. 
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Penyesuaian adalah suatu proses dinamik terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna 
mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungannya (Fahmi, 1977). Teori ini menjawab 
bahwa siswa kelas akselerasi di pondok pesantren memiliki penyesuaian  sosial yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan siswa kelas akselerasi di sekolah umum. 
 
Penyesuaian sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi fisik, perkembangan unsur-unsur kepribadian 
berupa kematangan intelektual, moral, sosial dan kematangan emosional, kondisi lingkungan termasuk situasi 
rumah dan keluarga, pengaruh budaya dan psikologis (Schneider, 1964). Kematangan intelektual, moral, sosial 
dan emosional siswa pondok pesantren akan lebih terasah karena keharusan siswa tersebut untuk menyelesaikan 
masalahnya secara mandiri. Kemungkinan untuk menghindar dari masalah pun akan lebih sedikit dikarenakan 
lingkungan sekolah yang sekaligus menjadi tempat tinggal yang terbatas akan membuatnya mau tidak mau harus 
menghadapi masalah tersebut. 
 
Penyesuaian sosial memiliki aspek-aspek, yaitu penampilan nyata, penyesuaian terhadap kelompok, sikap sosial 
dan kepuasan pribadi (Hurlock, 1978). Jika dilihat dari aspek pertama yaitu penampilan nyata, siswa kelas 
akselerasi baik yang berada di pondok pesantren maupun di sekolah umum memiliki kesempatan atau peluang 
yang sama untuk mengembangkan penyesuaian sosial ke tingkat yang baik. Penampilan nyata adalah perilaku 
individu yang dinilai berdasarkan standar kelompoknya. Jika individu tersebut dinilai sesuai dengan harapan 
kelompoknya, maka ia akan diterima oleh kelompoknya. 
 
Kemudian aspek yang kedua yaitu penyesuaian terhadap kelompok. Individu yang dapat menyesuaiankan diri 
dengan baik terhadap berbagai kelompok, baik teman sebaya maupun orang dewasa, secara sosial dianggap 
mampu menyesuaikan diri dengan baik. Dilihat dari intensitas bergaul dengan teman sebaya hamper tidak ada 
perbedaan antara siswa kelas akselerasi di pondok pesantren dengan siswa akselerasi di sekolah umum. Namun 
jika dilihat dari intensitas bertemu dengan orang yang lebih dewasa, terdapat perbedaan antara siswa kelas 
akselerasi di pondok pesantren dengan siswa akselerasi di sekolah umum. Siswa kelas akselerasi di sekolah 
umum akan cenderung memiliki intensitas yang lebih sedikit untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih 
dewasa. Sebatas di rumah, di sekolah dengan guru-guru dan orang-orang dewasa di sekitar perumahan. Namun 
pada siswa kelas akselerasi di pondok pesantren akan lebih sering bertemu dan berinteraksi dengan orang yang 
lebih dewasa, seperti ustadz dan ustadzah yang mengajar di sekolah. Bahkan setelah jam pelajaran berakhir pun 
mereka masih harus berinteraksi dengan para pengasuh di pondok pesantren. 
 
Pada aspek yang ketiga, yaitu sikap sosial, siswa akselerasi di sekolah umum akan lebih sering berinteraksi 
dengan siswa yang berada dalam satu kelas atau dengan siswa yang berada di tingkat yang sama. Pergaulan 
tersebut akan menjadi lebih luas lagi jika terjadi interaksi dengan siswa dari kelas dan tingkat yang berbeda. 
Interaksi tersebut dilakukan sejak awal masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah di setiap harinya. 
Sedangkan siswa kelas akselerasi di pondok pesantren memiliki jam sekolah yang lebih pendek kemudian sisa 
waktunya akan dihabiskan di lingkungan asrama. Namun di lingkungan asrama tempat mereka tinggal, siswa 
tersebut haruslah terbiasa untuk selalu berbagi dengan anggota kamar lain dan dengan siswa kelas lain yang 
berada pada lingkungan yang sama dengan mereka. Tidak hanya di lingkungan asrama saja, saat siswa mengantri 
untuk mengambil makanan, dalam penggunaan kamar mandi pun siswa diharuskan untuk berbagi dengan teman 
lainnya. Keharusan untuk berbagi tersebut yang membuat siswa lebih berkembang sikap sosialnya. 

 
Kematangan penyesuaian sosial di masyarakat untuk siswa kelas akselerasi di pondok pesantren bisa terwakili 
dengan pergaulan di lingkungan pondok itu sendiri yang akhirnya membuat mereka juga mampu bergaul dengan 
masyarakat sekitar. Keterbatasan pertemuan dengan keluarga tidak lantas membuat mereka kesulitan untuk 
membangun sosial yang baik dengan anggota keluarga. 
 
Aspek terakhir yaitu kepuasan pribadi. Individu harus menunjukkan sikap yang baik dan menyenangkan 
terhadap orang ian, terhadap pastisipasi sosial dan terhadap perannya dalam kelompok sosial bila ingin dinilai 
sebagai orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik secara sosial. Pada aspek ini seperti halnya aspek 
pertama, baik siswa kelas akselerasi di pondok pesantren maupun siswa kelas akselerasi di sekolah umum 
memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kepuasan pribadi yang tinggi. 
Dengan tingkat kesibukan yang sama antara siswa kelas akselerasi di pondok pesantren dan siswa kelas 
akselerasi di sekolah umum akan mengurangi kesempatan siswa untuk mengikuti kegiatan seperti 
ekstrakurikuler layaknya siswa kelas regular. Namun, terlepas dari kesibukan sekolah, siswa kelas akselerasi di 
pondok pesantren tetap harus berhadapan dan melakukan kontak sosial dengan siswa kelas lain secara intensif. 
Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tidak menutup kesempatan siswa kelas akselerasi di pondok pesantren 
dan di sekolah umum untuk bergaul dengan siswa lainnya. Kondisi sekolah yang berada salam satu lingkungan 
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dengan kelas lain dan keharusan untuk membangun relasi sosial yang baik dengan orang yang lebih tua seperti 
senior dan para guru akan membuat siswa tersebut lebih matang dalam menjalin relasi yang baik dengan orang 
lain. Walau begitu, bukan berarti penyesuaian sosial siswa kelas akselerasi di sekolah umum serta merta selalu 
menjadi rendah. Siswa bisa lebih meningkatkan sosialnya dengan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 
sekitar dan berpartisipasi dengan aktif terhadap kegiatan sosial di masyakarat. 
 
 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penyesuaian sosial antara siswa kelas 
akselerasi di pondok pesantren dan siswa kelas akselerasi di sekolah umum dengan nilai F sebesar 0,163 dengan 
nilai signifikansi 0,01. Dan penyesuaian sosial pada siswa kelas akselerasi di pondok pesantren lebih tinggi 
dibandingkan dengan penyesuaian sosial siswa kelas akselerasi di sekolah umum. 
 
Implikasi dari penelitian ini meliputi; 
1. Instansi Terkait 

Bagi instansi terkait diharapkan agar dapat menambah kegiatan yang dapat menunjang dan meningkatkan 
penyesuaian sosial siswa kelas akselerasi. Kegiatan-kegiatan seperti malam keakbaran, out bond yang 
melibatkan seluruh anggota sekolah dan sejenisnya. 

2. Siswa kelas akselerasi  
Bagi siswa kelas akselerasi agar lebih meningkatkan sosialnya dengan lebih banyak bergaul dengan 
lingkungan sekitar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah 
maupun masyarakat sekitar. 

3. Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terkait dengan penyesuaian sosial siswa di 
pondok pesantren dengan metode kualitatif agar dapat menambah informasi yang di dapat. 
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