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ABSTRAK 

 

Baytun Nasihah, 2018. Fungsi AGIL pada Janda di Perkumpulan 

Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Cabang Kota Yogyakarta 

(Analisis Fungsionalisme Structural Talcott Parsons). Skripsi Program Sarjana 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, 

M.Ag. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan 

tentang pemenuhan fungsi agil pada janda di perkumpulan PJJI Armalah cabang 

Kota Yogyakarta. 

Penelitian ini dilakukan di Perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda 

Indonesia (PJJI) Armalah cabang KotaYogyakarta dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua janda 

anggota perkumpulan PJJI Armalah cabang Kota Yogyakarta. Subjek utama 

dalam penelitian diambil secara purposive sampling, selanjutnya pemilihan 

responden dilakukan dengan Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa janda di perkumpulan PJJI Armalah 

mampu menjalankan peranannya di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat 

tempat tinggalnya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan janda dalam menghadapi 

segala masalah-masalah yang ada di hidupnya. Para janda mampu menyesuaikan 

diri dengan kehidupan serta status barunya demi untuk memenuhi tujuan 

hidupnya. Selain itu, dikatakan janda merupakan wanita yang tangguh karena 

mereka dapat menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran dalam ranah domestik 

dan ranah publik dengan baik. Dalam ranah domestik mereka menjalankan peran 

ganda yaitu sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak dan keluarganya. sedangkan 

dalam ranah publik mereka menjalankan peran sebagai warga masyarkat yaitu 

dengan mengikuti dan berpartisipasi aktif maupun pasif kegiatan-kegiatan yang 

ada di lingkungan masyarakat tinggalnya. Sebagai seorang pencari nafkah mereka 

bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, sedangkan 

sebagai anggota masyarakat mereka bertindak sesuai dengan norma yang ada di 

masyarakat demi diterimanya dalam masyarakat tersebut .  

 

Kata Kunci: Adaptasi, Teori AGIL Parsons, Janda.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seorang perempuan yang pernah menikah, tapi dengan alasan tertentu 

harus hidup tanpa suami disebut janda.
1
 Adapun berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena 

bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya.
2
 

Menurut pasal 113 KHI, seorang yang  berstatus janda disebabkan oleh 

tiga hal yaitu kematian (widowed), perceraian (divorced), dan atas keputusan 

pengadilan.
3
 Janda sebab kematian adalah janda yang ditinggal suaminya 

meninggal dunia. Adapun janda cerai dapat dibedakan menjadi dua golongan 

yaitu cerai talak yaitu pihak yang mengajukan kepengadilan adalah dari pihak 

suami, sedangkan cerai gugat adalah janda cerai di mana pihak istri yang 

mengajukan perkara ke Pengadilan. Perceraian merupakan salah satu 

penyebab wanita berstatus janda. Angka perceraian di Indonesia yang 

meningkat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menduduki posisi 

dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia. Menurut Anwar Saadi, selaku 

Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama 

                                                           
1
 Ahmad Ali Imron, “Pencitraan Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Gender”, 

(Malang: UIN Malang UIN Press). 
2
 Arti Kata Janda Menurut KBBI, http://kbbi.co.id/arti-kata/janda, diakses 1 Agustus 

2018 Pukul 09.15 WIB.   
3
 Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, bab XVI pasal 113. 

http://kbbi.co.id/arti-kata/janda


 
 

2 

menyebutkan bahwa kenaikan angka perceraian mencapai 16-20% 

berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 hingga 2016.
4
  

Pada tahun 2016 sebagaimana yang dikutip dari website Badan 

Peradilan Agama (Badilag) angka perceraian di Indonesia tercatat 212.400 

pasangan dengan jumlah tertinggi pihak perempuan yang menginginkan 

perceraian. Sebanyak 224.239 merupakan permohonan gugat cerai dengan 

212.400 pasangan telah resmi diceraikan. Pada bulan Oktober 2016, sebanyak 

10.801 pasangan resmi bercerai, dengan 7.819 perceraian diinginkan oleh 

istri.
5
 Salah satu kota di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah janda 

adalah kota Yogyakarta.  

Melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

perceraian yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah janda meningkat 1,8% atau 

3.541 jiwa dari tahun 2005 yang berjumlah 191.887 jiwa. Adapun pada tahun 

2016 sampai 2017 jumlah janda meningkat sebanyak 475 jiwa dengan cerai 

hidup. Peningkatan jumlah janda di Provinsi DIY sebagian besar diakibatkan 

karena tingginya tingkat perceraian. Berikut data peningkatan jumlah janda di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2016 hingga 2017:
6
 

 

                                                           
4
 Dwi Purnawan, “Tingkat Perceraian di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia”, 

http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-

dunia/, diakses 29 Maret 2017 Pukul 00.18 WIB. 
5
 Andi Saputra, “Hingga Oktober Tahun ini, Ada 212 Ribu Janda Baru di Indonesia”, 

http://news.detik.com/berita/d-3347534/hingga-oktober-tahun-ini-ada-212-ribu-janda-baru-di-

indonesia, diakses 26 Maret 2017 Pukul 00.40 WIB. 
6
 Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diolah Bagian Kependudukan Biro Tata 

Pemerintahan Setda DIY. 

http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/
http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia/
http://news.detik.com/berita/d-3347534/hingga-oktober-tahun-ini-ada-212-ribu-janda-baru-di-indonesia
http://news.detik.com/berita/d-3347534/hingga-oktober-tahun-ini-ada-212-ribu-janda-baru-di-indonesia
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Sumber: Data Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, diolah Bagian Kependudukan Biro 

Tata Pemerintahan Setda DIY 

 

Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa jumlah wanita berstatus 

janda baik karena perceraian maupun kematian semakin bertambah. 

Status janda menjadi sebuah masalah tersendiri dalam lingkungan 

masyarakat. Pasalnya keberadaan janda di masyarakat seringkali menjadi 

bahan pembicaraan dan cibiran di lingkungan tinggalnya. Sisi negatif dari 

kehidupan seorang janda sering kali diartikan sebagai perempuan yang suka 

merebut dan menggoda suami orang (pelakor), orang yang suka cari perhatian 

para laki-laki, hingga yang paling sadis adalah mereka dikatakan suka 

mengobral tubuh.
7
 Kondisi ini kadang menempatkan janda pada posisi yang 

tidak berdaya sehingga membuatnya termasuk dalam salah satu Penyandang 

                                                           
7
 Sri Normuliati, “Konflik Kejiwaan Tokoh Utama dalam Novel Janda-Janda 

Kosmopolitan Karya Andrei Aksana”, Jurnal Paradigma, Volume 10 Nomor 1 (Januari, 2015), 

hlm 18. 



 
 

4 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia No.  8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolahan 

Data Penyandng Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial, PMKS merupakan seseorang atau kelompok yang tidak 

bisa melaksanakan fungsi sosialnya karena berbagai hambatan baik karena 

cacat fisik atau tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar.
8
  

Status janda sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial, terutama 

jika dibandingkan dengan wanita yang berstatus menikah. Perpisahan dengan 

suami, membuat janda mengalami kerentanan/kerawanan ekonomi terutama 

bagi wanita yang kondisi perekonomiannya tidak stabil apalagi mereka yang 

mempunyai anak, hal ini akan lebih menambah beban hidup seorang janda. 

Kerentanan ekonomi tersebut akan mengarah pada masalah-masalah sosial.
9
  

Kerentanan (vulnerable) adalah kondisi atau karakteristik biologis, 

geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut 

untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak 

bahaya tertentu.
10

  

Segala persoalan dan problema yang dihadapi para janda membuat 

mereka bersatu untuk menghadapi masalahnya bersama-sama. Salah satu 

                                                           
8
 Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pendataan dan Pengelolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. 
9
 Isra M., “Janda dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Balang Taroang 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 5. 
10

 Puspitasari, “Kerentanan dan Kesiapsiagaan di Desa Bawak Kecamatan Cawas 

Kabupaten Klaten terhadap Bencana Banjir”, Naskah Publikasi, (Surakarta: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universita Muhammadiyah, 2014), hlm 2. 



 
 

5 

upaya yang dilakukan para janda untuk  keluar dari keentanan yang dihadapi 

adalah membentuk sebuah organisasi. Tujuan organisasi tersebut untuk 

merubah stigma masayarakat terhadap status janda. Organisasi janda telah 

banyak tersebar di berbagai wilayah diantaranya adalah Persatuan Janda 

Sejahtera Indonesia (PJSI) di Palembang, Himpunan Janda Muslimah (HJM) 

di Ponorogo, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 

di Aceh, dan Perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) 

Armalah di Yogyakarta. Menurut Gunawan Khoiri, Ketua DPD Komite 

Pemuda Peduli Bangsa (KPPB), PJSI Palembang dibentuk sebagai wadah 

untuk menampung para janda yang selama ini dinilai negative oleh 

masyarakat.
11

 Sedangkan pada tahun 2000 dibentuknya PEKKA adalah 

sebagai wadah untuk melakukan pendampingan para janda yang menjadi 

korban konflik di Aceh.
12

  

Berbeda dengan organisasi di atas, gagasan didirikannya HJM di 

Ponorogo yaitu untuk memberdayakan wanita yang berstatus janda.
13

 

Sedangkan pada tahun 1991, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri 

suatu perkumpulan sosial yang didirikan oleh H. Hamdani Abdulkadir SH 

sebagai wadah untuk para janda. Perkumpulan tersebut bernama Persaudaraan 

Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah. Tujuan didirikannya perkumpulan 

                                                           
11

 Para Janda Bentuk Organisasi, https://news.detik.com/berita/d-596901/para-janda-

bentuk-organisasi-, diakses 27 Mei 2018 Pukul 20.47 WIB. 
12

 PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), 

http://www.mampu.or.id/id/partner/pekka-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga, diakses 27 

Mei 2018 Pukul 20.47 WIB.   
13

  Ahmad Munir, “Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa”, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 62.  

https://news.detik.com/berita/d-596901/para-janda-bentuk-organisasi-
https://news.detik.com/berita/d-596901/para-janda-bentuk-organisasi-
http://www.mampu.or.id/id/partner/pekka-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga
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tersebut agar para janda tetap dapat dihormati, mandiri, serta bermartabat.
14

 

Dengan adanya organisasi tentang janda tersebut merupakan bentuk 

kepedulian antar sesama dengan lainya yang kurang mampu, lemah, dan 

rentan kondisinya sehingga membutuhkan bantuan berupa perlindungan. 

Selain itu, dengan adanya perkumpulan tersebut menumbuhkan semangat para 

janda untuk dapat mengatasi semua masalah kehidupannya serta membuktikan 

keberadaan dirinya di lingkungan masyarakat bahwa wanita janda dapat 

berkarir layaknya laki-laki di dunia kerja. 

Dengan perkembangan zaman dan perkemangan teknologi yang 

semakin canggih, para wanita dapat bersaing dan setara dengan para laki-laki 

di masyarakat dan dunia kerja. Salah satu contoh yang melukiskan sosok janda 

mandiri dan tegar, terdapat dalam novel berjudul “Janda-Janda 

Kosmopolitan”, Andrei menyajikan dua sisi wanita yang sama-sama janda dari 

dua kultur. Rossa, seorang majikan dengan gaya hidup kosmopolitan, 

sedangkan Nunung, seorang pembantu dengan gaya hidup orang desa. Tetapi 

intinya, dia ingin memberi inspirasi dan support bahwa perempuan harus 

berdaya, apa pun kondisinya.
15

 Novel tersebut adalah salah satu bukti nyata 

kehidupan seorang janda yang tangguh, sekaligus membuktikan bahwa wanita 

yang berstatus janda bukanlah sesuatu yang negatif. 

Selain itu, protet kehidupan wanita menjanda yang dapat dijadikan 

contoh adalah sebagaimana yang terdapat dalam berita tentang perjuangan 

                                                           
14

 Tri Sony Iswahyudi, “Potret Perlindungan Sosial terhadap Janda (Studi Perkumpulan 

Persaudaraan Janda-Janda Indonesia Armalah di Yoyakarta)” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm 18.  
15

Sri Normuliati, “Konflik Kejiwaan Tokoh….”, hlm 18. 
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seorang janda. Hamamah (50 tahun), seorang janda miskin asal Gampong 

Merboe LT, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, terus berjuang menghidupi 

lima anaknya. Sepeninggalan suaminya 11 tahun lalu, ia menjadi tulang 

punggung dan tumpuan hidup anak-anaknya. Hamamah bekerja di kebun 

pinang peninggalan suaminya. Hasil dari berkebunnya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, serta untuk membiayai pendidikan 

anaknya, Herawati (16 tahun), kelas II SMA Negeri 1 Lhoksukon.
16

 

Hamamah  merupakan salah satu potret seorang janda yang kuat dan 

mandiri. Dengan kehidupan yang seadanya Hamamah dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, Hamamah juga menunjukkan bahwa 

status janda bukanlah sebuah aib, tetapi seorang janda adalah wanita yang 

sangat tangguh.  

Selanjutnya dengan adanya berbagai kondisi masalah atau kerentanan 

yang dihadapi janda serta macam-macam janda yaitu janda miskin dan janda 

kaya, janda lemah dan janda kuat, maka pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teori fungsionalisme structural Talcott Parsons sebagai alat 

analisis untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan fungsi-fungsi AGIL pada 

kaum janda. Fungsi merupakan kumpulan kegiatan yang ditunjukan kea rah 

pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Fungsi Agil dalam teori 

Fungsionalisme structural Talcott Parsons menawarkan empat fungsi yaitu 

adaptasi (adaptation), pencapaian utjuan (goal attainment), integrasi 

                                                           
16

 http://asharnews.com/berita-utama/perjuangan-janda-lima-anak-dari-membelah-pinang-

hingga-turun-ke-sawah/, diakses 3 April 2017 Pukul 22:32 WIB. 

http://asharnews.com/berita-utama/perjuangan-janda-lima-anak-dari-membelah-pinang-hingga-turun-ke-sawah/
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8 

(integration), dan latensi atau pemeliharaan pola (latency) sebagai alat 

pemenuhan kebutuhan.  

Berdasarkan uraian dan data di atas, maka fenomena janda tersebut 

menjadi menarik untuk diteliti. Peneliti memilih lokasi Perkumpulan PJJI 

Armalah Yogyakarta karena merupakan salah satu perkumpulan yang 

memberikan wadah bagi para janda untuk berkarya dan mandiri. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka peneliti membuat judul “Fungsi AGIL pada 

Janda di Perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) 

Armalah Cabang Kota Yogyakarta (Analisis Fungsionalisme Structural 

Talcott Paarsons)” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, di mana jumlah wanita berstatus janda 

yang tergolong tinggi, sedangkan wanita berstatus janda adalah salah satu 

golongan yang mengalami kerentanan sosial, serta pandangan masyarakat 

terhadap status janda sendiri, maka peneliti  membuat rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana pemenuhan fungsi AGIL pada janda di perkumpulan 

Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) Armalah Cabang Kota 

Yogyakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran dan menjelaskan tentang pemenuhan fungsi AGIL 

pada janda di Perkumpulan PJJI Armalah Cabang Kota Yogyakarta 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian yang akan diperoleh sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis, berguna bagi sumbangan pemikiran terhadap ilmu Sosiologi, 

khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial, serta memberikan kontribusi 

terhadap kegiatan-kegiatan bersosialisasi maupun penelitian dengan tema 

janda. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti, khususnya 

dalam ranah ilmu sosial yang berfokus pada fungsi agil Talcott Parsons 

pada wanita berstatus janda.  

b) Bagi penelitian berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan serta 

perbaikan untuk melakukan penelitian seputar teori agil Talcott 

Parsons dan kehidupan janda. 

c) Bagi pembuat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat 

kebijakan dalam mengeluarkan atau membuat program yang sesuai 

untuk kebutuhan kaum  janda. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat beberapa pustaka yang relevan 

dengan tema yang akan diangkat. Kajian pustaka ini juga digunakan sebagai 

tolak ukur dan pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan 

demikian, penelitian ini akan terhindar dari kesamaan sudut pandang serta 

untuk menghindari plagiasi dalam penelitian yang dilakukan, berikut adalah 

pustaka yang menjadi tolak ukur peneliti: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mega Ariseta berjudul 

“Strategi Sosial Ekonomi Janda sebagai Orang Tua Tunggal di Kampung 

Panyarang, Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong, Bogor”. Penelitian ini 

menjelaskan tentang kehidupan sosial ekonomi para janda di Kampung 

Panyarang. Meskipun sebagian janda di Kampung Panyarang sebelumnya 

telah terbiasa membantu suami bekerja mencari nafkah, namun kontruksi 

sosial yang ada tidak menempatkannya sebagai pengambil keputusan utama. 

Kondisi itulah yang menyebabkan paska ditinggal suami, para janda harus 

menyesuaikan diri dengan kedudukan dan peran barunya sebagai kepala 

keluarga dan pengambil keputusan utama dalam kehidupan keluarga. Fokus 

kajian dalam skripsi ini yaitu perubahan pola kehidupan sosial ekonomi dari 

rumah tangga janda dan strategi sosial ekonomi keluarga janda.
17

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola hidup dari 

keluarga-keluarga di Kampug Panyarang setelah ditinggal suami. Pola 

interaksi keluarga luas (extended family) cenderung semakin erat, peran ibu 

                                                           
17

 Mega Ariesta, “Strategi Sosial Ekonomi Janda sebagai Orang Tua Tunggal di 

Kampung Panyarang, Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong, Bogor”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga,2017). 
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menjadi kompleks, anak-anak menjadi mandiri dan membantu mencari 

nafkah, meski mereka harus mengorbankan pendidikannya. Para janda di 

Kampung Panyarang adalah perempuan-perempuan aktif yang memiliki 

strategi untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah ditinggal suami. Kondisi 

paska ditinggal suami membuat mereka harus memilih berbagai cara untuk 

melangsungkan kehidupan keluarga. Strategi yang dilakukan antara lain: 

bekerja secara lebih giat, melibatkan anak untuk membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga, memanfaatkan solidaritas sosial keagamaan dengan orang 

tua, kerabat, dan juga tetangga di sekitarnya.
18

 Adapun berbedaan Dalam 

penelitian ini adalah, dilihat dari segi lokasi penelitian. Di mana pada 

penelitian ini dilakukan di perkumpulan PJJI Armalah cabang Kota 

Yogyakarta.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Danar Dwi Santoso berjudul 

“Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat (Studi pada 

Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Keluraha Panggungharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk 

stigmatisasi masyarakat terhadap orang tua tunggal perempuan dan sikap 

orang tua tunggal perempuan dalam merespon stigma tersebut. Penelitian yang 

dilakukan di Pedukuhan Dongkelan, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif 

                                                           
18

 Ibid. 
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dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.
19

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma yang diletakkan 

masyarakat terhadap orang tua tunggal perempuan adalah perempuan yang 

suka caper (mencari perhatian), perempuan yang suka selingkuh, perempuan 

perebut suami orang, dan perempuan rendahan. Sikap orang tua tunggal 

perempuan dalam merespon stigma tersebut adalah dengan mengundurkan diri 

dari jabatan-jabatan sosial di masyarakat, membatasi interaksi sosial dengan 

masyarakat, bersikap tegas dan memiliki prinsip ketika bergaul dengan laki-

laki, dan meminta saran atau dukungan sosial kepada saudara/keluarga dan 

teman. Upaya dalam aktivitas ekonomi adalah dengan bekerja di luar rumah, 

menggunakan uang pensiunan suami dan sawah peninggalannya, berhutang ke 

bank jika membutuhkan biaya besar, bekerja sampingan, dan dibantu anak 

yang bekerja part time.
20

 Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada 

focus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada pemenuhan fungsi Agil 

pada janda anggota perkumpulan PJJI Armalah, sedangkan penelitian di atas 

berfokus pada stigma yang diberikan pada janda. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riski Utari dan Drs. H. M. 

Razif berjudul “Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal dalam Mempertahankan 

Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam 

Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian ini membahas upaya keluarga orang tua 

                                                           
19

 Danar Dwi Santoso, “Stigmatisasi Orang Tua Tunggak Perempuan di Masyarakat 

(Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Keluraha Panggungharjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan 

Kalijaga, 2016). 
20

 Ibid. 
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tunggal dalam mempertahankan ekonomi dan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sebab-sebab terbentuknya keluarga single parent serta mengetahui 

upaya yang dilakukan orang tua tunggal dalam mempertahankan ekonomi 

keluarga. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis dengan menggunkan data kualitatif.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) dan 

wawancara mendalam.
21

 Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada 

subjek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya subjek penelitian adalah 

orang tua tunggal sedangkan subjek penelitian ini adalah wanita janda anggota 

perkumpulan PJJI Armalah.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rismawati berjudul 

“Bertahan Hidup di Pengungsian Kaum Janda Korban Konfllik Poso”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan beragam kerawanan yang 

dialami oleh kaum janda paska konflik dan cara mereka untuk dapat bertahan 

hidup dengan rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana kondisi 

kerawanan sosial yang dialami oleh kaum janda paska konflik dan strategi 

yang dikembangkan untuk bertahan hidup.
22

 

Sebagai sebuah krisis sosial kondisi kerawanan yang umum dihadapi 

oleh kaum janda memiliki kondisi yang sama dengan korban konflik, seperti 

kekurangan makanan, ketidakadaan tempat tinggal, ketidakmampuan untuk 

                                                           
21

 Riski Utari dan M. Razif, “Upaya Keluarga Orang Tua Tunggal dalam 

Mempertahankan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam 

Kabupaten Rokan Hulu”, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Riau. 
22

 Rismawati, “Bertahan Hidup di Pengungsian Kaum Jaum Korban Konfllik Poso”, 

Jurnal Academica Fisip Untad (ISSN 1411-3341) Volume 03, No 01, (Februari, 2011), hlm 593-

614. 
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membeli pakaian, terlebih untuk pendidikan dan biaya sekolah bagi anak-anak 

mereka. Namun demikian ada penekanan bentuk tambahan krisis yang dialami 

sejumlah kaum janda khususnya janda yang masih muda dari segi usia, 

mereka cukup rawan mengalami gangguan pelecehan, dan pemerkosaan, serta 

pergunjingan yang tidak sehat layaknya kehidupan janda pada umumnya yang 

selalu dianggap sensitif menggoda suami orang.
23

 Adapun perbedaan dalam 

penelitian ini adalah, penelitian di atas menjelaskan tentang pemenuhan 

kebutuhan kaum janda setelah terjadinya konflik, sedangkan penelitian ini 

menjelaskan pemenuhan kebutuhan berdasarkan fungsi agil pada janda 

anggota perkumpulan PJJI Armalah.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Layliyah berjudul 

“Perjuangan Hidup Single Parent”. Jurnal penelitian ini menggunakan 

pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif dan ditemukan bahwa 

perjuangan yang dilakukan single parent adalah (1) bekerja, membuka usaha 

sampingan, mendidik dan membesarkan anak, berdo’a dan berusaha. (2) 

kendala yang dihadapi single parent adalah anak nakal tidak nurut sama orang 

tua, status janda yang menjadi hambatan, masalah ekonomi. Sedangkan solusi 

dari kendala tersebut adalah bekerja lebih keras lagi, mengatur keuangan 

dengan baik, berdo’a kepada Allah dan melaksanakan sholat.
24

 Adapun 

perbedaan dalam penelitian terletak dari subjek penelitian, di mana penelitian 

ini subjek penelitiannya lebih menekankankan pada kehidupan janda. 

                                                           
23

 Ibid,. 
24

 Zahrotul Layliyah, “Perjuangan Hidup Single Parent”,  Jurnal Sosiologi Islam (ISSN: 

2089-0192) Volume 3, Nomor 1, (April, 2013), hlm 88, 

https://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/35/32, diakses 11 Desember 2017 Pukul 09.00 

WIB.  

https://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/35/32


 
 

15 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Afina Septi Rahayu, dkk 

berjudul “Strategi Adaptasi Menjadi Single Mother (Studi Deskriptif Kualitatif 

Peremouan Single Mother di Desa Cepokosawit Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna perempuan dalam 

kehidupan menjadi seorang single mother di masyarakat Desa Cepokosawit 

serta penerapan strategi ekonomi yang dilakukan single mother sebagai orang 

tua tunggal dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya di Desa 

Cepokosawit.
25

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

menghasilkan dan mengolah data penelitian , sedangkan menggunakan teori 

fungsionalisme structural Agil Talcott Parson sebagai teori utama yang 

digunakan untuk menganalisis strategi ekonomi yang dilakukan single mother 

tersebut. hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemaknaan single mother di 

Desa Cepokosawit adalah sebagai wanita tangguh yang mempunyai daya 

juang tinggi. Strategi ekonomi yang dilakukan para single mother yaitu 

dengan menyelaraskan antara jumlah pendapatan dengan kebutuhan hidup 

keluarga setiap harinya. Hal ini dapat dilihat dari cara para single mother 

menyisihkan sebagian pendapatannya demi untuk memnuhi kebutuhan 

pendidikan anaknya serta digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. 
26

  

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada 

fokus penelitian. Di mana pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan 

                                                           
25

  Afina Septi Rahayu, dkk, “Strategi Adaptasi Menjadi Single Mother (Studi Deskriptif 

Kualitatif Peremouan Single Mother di Desa Cepokosawit Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali” 

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta.  
26

 Ibid.   
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teori Agil Parsons sebagai alat analisis untuk starategi adaptasi ekonomi 

seorang single mother, sedangkan pada penelitian ini fungsi Agil digunakan 

untuk melakukan analisis dalam hal yang lebih luas seperti sosial dan ekonomi 

janda sebagai suatu sistem. 

F. LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori terkait 

dengan permasalahan yang diteliti, sehingga mampu untuk memberikan 

penjelasan dalam membahas permasalahan. 

1. Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons 

a) Definisi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

Teori Fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar 

kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. 

Functionalist (para penganut pendekatan fungsional) melihat bahwa 

masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh 

bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan 

keseimbangan (equilibrium). Perubahan yang terjadi pada suatu bagian 

akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.
27

 

Menurut Lawer, teori fungsionalisme structural mendasarkan pada 

tujuh asumsi, yaitu: 1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan 

yang utuh yang terdiri dari atas bagian-bagian yang saling berinteraksi, 2) 

hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat 

timbal balik, 3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis, penyesuaian yang 

                                                           
27

 I. B. Wirawan, “Teori-Teori Sosial dalam TIga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi 

Sosial, & Perilaku Sosial)” (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 42. 
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ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh, 

4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di 

masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-

penyimpangan, tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisasi 

lewat proses pelembagaan, 5) perubahan-perubahan akan berjalan secara 

gradual dan perlaha-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian, 

6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya 

diferensiasi dan inovasi, dan 7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan 

nilai-nilai yang sama.
28

 

Dalam fungsionalisme structrural tidak dapat terlepas dari tokoh 

yang sangat berpengaruh di dalamnya yaitu Talcott Parsons. Talcott 

Parsons merupakan seorang ilmuwan yang memberikan pengaruh besar 

dalam perkembangan ilmu sosiologi. Salah satu karyanya yaitu buku The 

Structure of Social Action, yang mengkaji konsep tindakan sosial rasional. 

Dalam teori fungsionalisme structural, Parsons mendefinisikan fungsi-

fungsi yang merupakan suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan 

kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu. 

Fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi 

satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons 

percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan seluruh 

                                                           
28

  Ibid., hlm.43.  
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sistem. Adapun fungsi tersebut dikenal sebagai skema AGIL (Adaptation, 

goal attainment, integration, dan latency), yaitu:
29

 

a) Adaptasi (adaptation) yaitu suatu sistem yang harus mengatasi 

kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem ini 

harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan 

lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tujuannya adalah untuk  

mencapai keselarasan antara masyarakat dengan sistem sosial. 

Adaptasi dilakukan demi suatu tujuan yaitu membuat seseorang  

diterima dalam suatu lingkungan  yang baru. 

b) Pencapaian tujuan (goal attainment) yaitu suatu sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Menurut Parsons 

tujuan dari Pencapaian tujuan (goal attainment) adalah suatu bentuk 

tujuan yang merujuk terhadap sesuatu interaksi yang akan dituju. 

Dengan demikian tujuan merupakan hasil dari seseorang melakukan 

suatu interaksi yang membentuk suatu keseimbangan dalam 

pencapaiannya.  

c) Integrasi (integration) yaitu suatu sistem harus mengatur antar 

hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola 

hubungan diantara tiga imperatif fungsional lainnya (A, G, L). 

Menurut Parsons integrasi merupakan penyesuaian diri dari masing-

masing individu dan masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan 

sosial yang memiliki nilai dan norma yang berbeda sehingga tercapai 

                                                           
29

 George Ritzer, “ Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 408-410.  



 
 

19 

kesepakatan. Hal ini dimaksudkan bahwa integrasi terjadi apabila 

keseluruhan sistem yang ada di dalam masyarakat dapat mencapai 

kesepakatan. Dalam melakukan integrasi, seseorang akan membentuk 

pola baru pada dirinya terhadap sebuah nilai dan norma yang ada di 

dalam masyarakat.  

d) Latensi (Pemeliharaan pola) yaitu suatu sistem harus menyediakan, 

memelihara, dan memperbaharui baik motivasi para individu maupun 

pola-pola budaya dan menopang motivasi itu. Menurut Parsons 

Pemeliharaan pola adalah pemeliharaan nilai-nilai tertentu yan dianut 

dalam masyarakat seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya. 

Pemeliharaan pola berfungsi untuk menjaga pola yang kita miliki 

terhadap pola baru yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga pola 

yang ada dalam diri tidak hilang dan tergantikan dengan pola yang 

baru.  

Selajutnya Parsons menggunakan empat sistem tindakan dalam 

menggambarkan skema Agil yaitu Organisme Behavioral, Sistem 

Kepribadian, Sistem Sosial, dan Sistem Budaya. Organisme behavioral  

adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan 

menyesuaikan diri dan mentranformasi dunia eksternal. Sistem 

Kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan 

mendefinisikan tujuan-tujuan sistem dan memobilisasi sumber-sumber 

daya untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan 

mengendalikan bagian-bagian komponennya. Terakhir sistem budaya yang 

melaksanakan fungsi latensi dengan menyediakan norma-norma dan nilai-
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nilai bagi para aktor yang memotivasi mereka untuk bertindak. Berikut 

adalah gambar struktur tindakan dalam kerangka skema AGIL:
30

 

L         I 
 

Sistem Budaya 

 

Sistem Sosial 

 

Organisme Behaioral 

 

Sistem Kepribadian 

A         G 

Gambar 1: Struktur Sistem Tindakan Umum 

 

Sistem kepribadian (personalitas) yang menangani fungsi 

pencapaian tujuan tidak hanya dikontrol oleh sistem kultural (budaya), 

tetapi juga oleh sistem sosial. Menurut Parsons sistem kepribadian menjadi 

suatu sistem yang independen melalui hubungannya dengan organisme 

dirinya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. 

Personalitas atau sistem kepribadian didefinisikan sebagai sistem orientasi 

dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisir
31

 

Sistem sosial sebagai fungsi integrasi dalam konsep Parsons 

berawal pada interaksi tingkat mikro antara ego dan altar-ego yang 

didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Parsons 

mendefinisikan sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual 

yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya 

mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai 

motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk mengoptimalkan 
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kepuasan yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan 

dimediasi dalam term sistem symbol bersama yang terstruktur secara 

kultural. Dalam hal ini Parsons menggunakan status-peran sebagai unit 

dasar dari sistem. Status mengacu pada posisi structural di dalam sistem 

sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya 

tersebut
32

.  

Sistem budaya (kultur) yang melaksanakan fungsi latensi 

(pemeliharaan pola), Parsons membayangkan bahwa kultur sebagai 

kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial atau dapat 

diartikan kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. 

Kultur menengahi interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian, dan 

menyatukan sistem sosial
33

.  

Parsons memandang budaya sebagai sistem symbol yang terpola, 

teratur, yang menjadi sasaran orientasi actor, aspek-aspek sistem 

kepribadian yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah 

terlembagakan di dalam sistem sosial. Budaya (kultur) mempunyai sifat 

yang subjektif dan simbolik sehingga dengan mudah dapat ditularkan dari 

satu sistem ke sistem yang lain. kultur dapat dipindahkan dari satu sistem 

sosial ke sistem sosial yang lain melalui penyebaran dan dipindahkan dari 

satu sistem kepribadian ke sistem kepribadian lain melalui proses belajar 

dan sosialisasi
34
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2. Tinjauan Tentang Janda 

a) Definisi Janda 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata janda berarti 

wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena 

ditinggal mati suaminya. 
35

  

Janda adalah bagian dari komunitas wanita yang mempunyai 

struktur kondisi tertentu, akibat dari perpisahan hubungan suami istri 

yang membentuk struktur tersendiri dengan berbagai konsekuensi dan 

eksistensinya.
36

 

Sedangkan dalam al Quran kata janda disebut dengan term 

tsayyib yang berarti kembali dan term ayama yang merupakan bentuk 

jamak dari kata ayyim yang berarti perempuan yang tidak memiliki 

pasangan. Kata tsayyib berarti wanita yang telah menikah, kemudian ia 

pada status kesendiriannya karena berpisah dengan suaminya setelah 

dikumpuli, baik berpisah karena dicerai maupun karena ditinggal 

mati
37

. 

Kedua kata tersebut biasanya digunakan untuk menunjuk status 

kekeluargaan bagi kaum wanita, dan tidak pada pria. Akan tetapi, pada 

hakikatnya status tersebut mengikat pada kaum pria dan wanita. Oleh 

karena itu, Ibnu Mandzur dalam mendefinisikan kedua kata tersebut 

dengan memberikan ciri utamanya yaitu telah berkumpul yang 

disebabkan oleh pernikahan. Sehingga baik pria maupun wanita yang 
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telah menikah dan telah bercampur kemudian berpisah, baik 

disebabkan karena perceraian maupun kematian adalah berstatus sama. 

Hanya karena frame budaya, bahasa ini memberikan kekuasaan kepada 

pria atas wanita, sehingga kedua kata tersebut lebih banyak digunakan 

untuk menunjuk status kaum wanita
38

. 

Al-Qur’an menyebut janda dengan menunjuk pada kondisi 

kesendirian seseorang tanpa suami atau istri setelah lazimnya mereka 

hidup berpasangan suami istri. Akan tetapi kondisi tersebut ada proses 

dan penyebabnya yang disebut oleh al-Qur’an dengan istilah thalaq 

dengan berbagai derivasinya yang berarti pemisahan atau melepaskan 

dari keterikatan menjadi bebas tanpa ikatan. Dengan demikian, 

lepasnya ikatan tersebut bisa terjadi karena putusan pengadilan 

maupun karena putusnya hubungan kehidupan (kematian), keduanya 

tersebut al-Qur’an mengategorikan sebagai thala.
39

. 

Menurut penyebabnya janda dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Janda Perceraian 

Perceriaan merupakan kulminasi dari penyesuaian 

perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami dan istri 

sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang 

dapat memuaskan kedua belah pihak
40

. Perceraian adalah suatu hal 

paling ditakuti oleh kaum wanita selama mereka memutuskan 

untuk menjalin hubungan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari 
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akibat yang diakibatkan dari percerian tersebut. Bagi kaum wanita, 

masalah yang dihadapi paska perceraian tersebut adalah aktivitas 

sosial dan keadaan ekonomi. Masalah sosial yang dihadapi janda 

lebih sulit daripada masalah sosial yang dihadapi duda. Seringkali 

mereka pada janda dikucilkan dari kegiatan sosial dan kehilangan 

teman-temannya
41

. 

Masalah kedua yang seringkali dihadapi adalah masalah 

ekonomi. Mereka para janda yang tidak mempunyai ketrampilan 

atau pekerjaan tetap akan kesulitan untuk menghidupi diri sendiri 

dan anak-anaknya
42

. Selain itu, efek yang ditimbukan dari 

perceraian biasanya lebih besar dari pada efek yang tditimbulkan 

dari kematian, karena sebelum dan sesudah perceraian sudah 

timbul rasa sakit dan tekanan emosional, serta mengakibatkan cela 

sosial. Hozman dan Froiland menjelaskan tentang kesulitan dan 

kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi perceraian yaitu ada lima 

tahapan, pertama menyangkal bahwa ada perceraian, kedua timbul 

kemarahan di mana masing-masing individu tidak ingin saling 

terlibat, ketiga dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha 

untuk tidak bercerai, keempat mereka mengalami depresi mental 

ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap 

keluarga, dan kelima mereka setuju untuk bercerai
43

. 
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Menurut Landis, perceraian memerlukan penyesuaian 

tertentu terhadao setiap anggota kuarga diantranya yaitu 

penyesuaian terhadap pengetahuan bahwa perceraian akan terjadi, 

penyesuaian terhadap perceraian itu sendiri, penyesuaian yang 

digunakan oleh salah satu orangtua anak untuk menentang salah 

satu dari kedua orangtua anak, penyesuaian terhadap perubahan 

perasaan, penyesuaian untuk hidup hanya dengan satu orangtua, 

penyesuaian unutk menikah kembali dan penyesuaian untuk 

memahmai kegagalan keluarga
44

 

Dalam al-Qur’an, pembahasan masalah perceraian (thalaq) 

terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 226-232 dan beberapa ayat 

lain. Pembahasan perceraian dalam surat ini diawali dengan 

masalah ila’ yaitu sumpah yang dilakukan oleh suami kepada 

istrinya, baik dalam keadaan marah mapun tidak untuk tidak 

melakukan hubungan seks dengan istrinya.
45

 

Selain itu, dalam perceraian tersebut al-Qur’an memberikan 

penegasan kepada kaum pria agar mereka melakukan ihsan, yaitu 

mantan suami harus memberikan sesuatu yang dapat membuat 

bahagia bagi mantan istri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin 

dan melindungi kaum janda agar mendapatkan perlindungan 

setelah mereka bercerai dengan suami serta sebagai jaminan untuk 

memulai kehidupan baru. 
46
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2) Janda Kematian  

Kematian lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. 

Oleh karena itu, hidup menjanda merupakan masalah utama bagi 

wanita. Sebagaimana yang dijelaskan Conroy, janda kematian 

mempunyai 4 tahapan dalam hidup yaitu: hilang semangat hidup 

karena tidak sanggup menerima kenyataan atas kematian dari 

pasangannya, hidup merana dengan terus mengenang masa lalu, 

depresi karena menyadari bahwa suaminya telah tiada, serta 

bangkit kembali ke masa dia telah menerima kematian suami 

dengan membangun pola hidup baru.
47

  

Untuk mengurangi beban yang dihadapi tersebut, dalam al-

Qur’an telah dijelaskan perlindungan yang diberikan Allah swt 

kepada janda kematian yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 

240. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban bagi suami 

yang menjelang ajal adalah berwasiat atas sebagian hartanya 

kepada istri yang ditinggalkannya selama satu tahun.
48

 

b) Masalah Masa Janda 

Secara umum, masalah yang dialami para kaum janda adalah 

sebagai berikut:
49

 

1) Masalah ekonomi 

Masalah ekonomi merupakan suatu hal yang umum terjadi 

pada semua orang. Begitu pula yang terjadi pada kaum janda 
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karena mereka kehilangan suaminya yang berperan mencari nafkah 

dalam keluarga. Walaupun demikian ada beberapa janda yang 

mempunyai kondisi perekonomian lebih baik daripada saat mereka 

masih hidup berkeluarga.  

2) Masalah sosial 

Kehidupan sosial salah satu hal yang sangat berpengaruh 

pada kehidupan individu. Pasalnya, seorang janda akan menyadari 

bahwa dirinya tidak akan mengikuti kegiatan sosial yang 

melibatkan pasangan. Kegiatan sosial seorang janda pada 

umumnya hanya sebatas hubungan dengan wanita-wanita lain. 

Akan tetapi, apabila perekonomian janda tersebut rendah, seorang 

janda tidak dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial 

yang ada dalam masyarakat. 

3) Masalah keluarga 

Masalah keluarga yang dialami kaum janda adalah apabila 

mereka mempunyai anak yang tinggal bersama, maka seorang 

janda harus memainkan peran ganda yaitu sebagai ayah dan ibu 

serta menghadapi berbagai masalah yang timbul di dalam keluarga. 

Selain itu, janda sering menghadapi masalah yang berhubungan 

dengan anggota keluarga dari pihak suami, khususnya anggota 

yang tidak menyenanginya menjadi istri suaminya semasa masih 

hidup.  
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4) Masalah praktis 

Mencoba untuk melanjutkan hidup rumah tangga sendirian, 

setelah terbiasa dibantu oleh suami dalam hal membetulkan 

peralatan rumah tangga yang rusak, memangkas rumput di 

halaman, dan sebagainya menjadikan banyak masalah rumah 

tangga yang harus dihadapi oleh seorang janda, terkecuali ia 

mempunyai seorang anak yang dapat membantu mengatasinya. 

Karena itu, mau tidak mau dia harus mengupah orang luar, yang 

dengan demikian menambah masalah yang disebabkan oleh 

pendapatan yang terbatas.  

5) Masalah seksual 

Masalah seksual merupakan salah satu yang dihadapi 

seorang janda. Dengan status janda tersebut, maka keinginan 

seksualnya tidak  dapat terpenuhi. Seorang janda yang terbiasa 

menikamati kenikamatan seksual selama hidup dalam pernikahan 

akan mereasa frustasi. Beberapa janda mencoba mengatasi masalah 

seksual ini dengan melakukan hubungan gelap dengan pria 

bujangan atau yang sudah menikah tanpa menikah atau dengan 

menikah lagi. Sedang sebagian lagi tetap hidup dalam perasaan 

frustasi, atau mencari kesenangan lain.  

6) Masalah tempat tinggal 

Masalah tempat tinggal janda biasanya tergantung pada dua 

kondisi yaitu status perekonomian dan seseorang yang dapat diajak 

tinggal bersama. Dalam kondisi tertentu, janda harus merelakan 
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rumah sebelumnya dan tinggal di rumah yang lebih kecil atau 

tinggal bersama anak yang sudah menikah. 

Dari beberapa masalah tersebut, peneliti memberikan batasan 

yaitu berfokus pada masalah sosial ekonomi janda serta religius janda 

tersebut. Permasalahan sosial ekonomi bukanlah masalah yang baru 

dalam kehidupan individu atau masyarakat. Beberapa individu atau 

masyarakat mengalami masalah tersebut. masalah sosial ekonomi yang 

dimaksud yaitu  masalah yang terjadi pada janda di mana dalam 

kehidupan sosial mereka cenderung tidak diterima. Apalagi dengan 

kondisi perekonomian yang rendah mereka akan semakin tersingkir 

dari kehidupan sosial.
50

  

Kehidupan menjanda khususnya mempengaruhi wanta karena 

1) wanita hidup lebih lama daripada pria, 2) wanita umumnya 

menikahi pria yang lebih tua daripada mereka sendiri, 3) laki-laki tua 

lebih mungkin menikah kembali dibandingkan wanita tua, dan 4) ada 

norma-norma sosial yang kuat, di mana norma tersebut menentang 

wanita tua menikahi pria muda, dan juga norma-norma yang 

menentang wanita tua menikah lagi
51

 

Selain itu, seorang wanita yang dulunya memiliki kehidupan 

ekonomi yang lebih baik, akan menemukan bahwa kehidupan 

ekonominya mengalami penurunan sehingga mereka akan bekerja 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kemampuan ekonomi 
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yang dimiki rendah, maka seorang janda tidak dapat berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat.
52

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan 

pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehiingga dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengatantisipasi masalah dalam 

kehidupan manusia.
53

 Pada penelitian ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di 

mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitian lebih menekankan maknadari pada generalisasi.
54

 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan 

berupa teks yang mendeskripsikan tentang bagaimana fungsi-fungsi AGIL 

pada janda di Perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta. fungsi-fungsi 

tersebut yaitu adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), 

integrasi (integration), dan pemeliharaan pola (latency). 

  

                                                           
52

 Ibid., hlm. 359. 
53

 Sugiyono, “Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi”, (Bandung: Alfabeta, 

2016), hlm.22. 
54

 Ibid., hlm. 24.  



 
 

31 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Subjek 

penelitian meliputi siapa saja yang dapat membantu untuk memperoleh 

data atau informasi yang diinginkan dalam kepentingan penelitian.
55

 

Dalam penelitian ini, sebagai subjek penelitian, peneliti menggunakan 

sampel yang mewakili populasi dengan baik (representative). Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Snowball Sampling. 

Snowball Sampling merupakan teknik sampling di mana peneliti 

menghubungi informan yang memenuhi krieria dan kemudian meminta 

informan tersebut untuk merekomendasikan orang lain yang juga 

memenuhi kriteria.
56

 Adapun sebagai informan utama dipilih secara 

Purposive Sampling yaitu pemilihan dengan pertimbangan tertentu, 

misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

atau mungkin dia sebagai penguasa hingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek sosial yang diteliti.
57

 Adapun subjek utama penelitian 

ini adalah (1) Ketua Umum Perkumpulan PJJI Armalah, (2) Ketua I 

Perkumpulan PJJI Armalah, dan (3) tiga anggota Perkumpulan PJJI 

Armalah.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
58

 

a) Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang dilakukan secara langsung terlibat dalam mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena (tingkah laku) agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang akan diteliti.
59

 Dalam melakukan 

observasi ini peneliti menggunakan teknik non partisipasif di mana 

peneliti sebagai pengamat dalam aktivitas dan kegiatan yang 

berlangsung dan tidak ikut terlibat secara langsung. Peneliti 

mendatangi beberapa kegiatan diantaranya adalah pertemuan rutin dan 

acara memperingati hari Kartini yang diadakan perkumpulan PJJI 

Armalah.  

b) Metode wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang  untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin  melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau 
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peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 

informan.
60

 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tertuju kepada Ketua 

Umum, Ketua I dan ibu-ibu janda anggota perkumpulan PJJI Armalah. 

Dengan metode ini peneliti memperoleh penjelasan secara 

langsungdari pada stakeholder maupun para ibu-ibu janda terkait 

kerentanan sosial janda di perkumpulan PJJI Armalah.  

c) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang 

digunakan untuk mencari atau mengenal hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
61

 

Adapun dokumentasi yang digunakan adalah berupa foto kegiatan, 

dokumen yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun 

dokumentasi yang telah diperoleh, disajikan peneliti dalam bentuk 

lampiran yang dapat dilihat pada bagian akhir skripsi ini.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta 

bahan-bahan lain, menafsirkannya sehingga dapat menghasilkan gagasan 

yang baru.
62

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan penalaran 

induktif. Penalaran induktif merupakan cara berfikir yang berangkat dari 
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fakta-fakta khusus, kemudian peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus 

itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model dari 

Michael Hubberman dan Matthew Miles  yang setidaknya ada tiga 

kegiatan uatama yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut: 

a) Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses memilih, merangkum dan 

memfokuskan data yang ditemukan di lapangan serta membuang yang 

tidak perlu, penyajian data berupa kumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.
63

 

b) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah  

mendisplay data. Melalui penyajian daya tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data  selain dengan teks 

naratif juga dapat berupa grafik, matrik, dan tabel.
64
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c) Verifikasi 

Verifikasi merupakan pengujian terhadap kesimpulan 

sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Apalagi nantinya didukung dengan bukti-bukti yang valid dan kongkrit 

pada saat peneliti kembali ke lapangan, maka dapat dijadikan sebuah 

kesimpulan yang kredibel.
65

 

5. Teknik Validitas Data 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Artinya data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.
66

 

Untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik trianggulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data yang telah diperoleh. Teknik trianggulasi dapat dicapai dengan cara 

sebagai berikut:
67

 

(a) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 
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(b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

(c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

(d) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun guna memudahkan dalam proses 

penulisan dan memudahkan dalam pembacaan analisis data sehingga mudah 

dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi dalam 

beberapa bab: 

BAB I Pendahuluan, memuat mengenai latar belakang masalah 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. 

BAB II, yaitu gambaran umum dari objek penelitian yang meliputi: 

gambaran umum mengenai profil perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda 

Indonesia Armalah Yogyakarta dan data lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

BAB III, yaitu pembahasan hasil penelitian yang berisi penjelasan 

tentang hasil penelitian kondisi serta fungsi AGIL pada janda di perkumpulan 

PJJI Armalah. 

BAB IV, mengenai kesimpulam yang merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat diambil suatu kesimpulan 

mengenai fungsi agil pada janda di perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda 

Indonesia (PJJI) Armalah sebagai berikut bahwa janda di perkumpuulan PJJI 

Armalah merupakan janda yang kuat dan tangguh. Bentuk ketangguhan 

tersebut dapat dilihat dari bagaimana para janda  dalam menangani masalah-

masalah yang dihadapinya. 

 Salah satu masalah yang dihadapi adalah  masalah ekonomi, masalah 

sosial serta masalah tanggungan keluarga. Para janda dapat menjalankan peran 

ganda sekaligus yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Sebagai 

ibu rumah tangga, mereka dapat mengurus dan menangani semua kebutuhan 

anak dan keluarganya. Selain itu, sebagai pencari nafkah mereka dapat 

menjalankan dengan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam hal sosial, janda yang berada di perkumpulan PJJI Armalah 

mendapatkan kehidupan sosial dan dapat menjalankan kehidupan sosialnya 

dengan baik. Karena dengan adanya perkumpulan PJJI Armalah, wanita janda 

khusunya anggota PJJI Armalah mendapatkan kehidupan sosial serta 

bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya.  

Janda di perkumpulan PJJI Armalah dapat melakukan penyesuaian diri 

dengan baik. Mereka mampu bertahan dan selalu bekerja keras agar dapat 

memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak untuk keluarganya. 
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Adapun pemenuhan fungsi Agil pada janda dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Adaptasi (Adaptation) 

Adaptasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan janda anggota 

perkumpulan PJJI Armalah agar mereka dapat bertahan dalam menghadapi 

masalah yang disebabkan karena status janda tersebut. Salah satu adaptasi 

yang dilakukan berupa adaptasi dalam bentuk ekonomi dan adaptasi sosial. 

Adaptasi ekonomi yang dilakukan yaitu dengan cara mereka memutuskan 

untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Selain 

itu, mereka mendapatkan bantuan dari anggota keluarg lain yaitu dari 

anaknya yang telah bekerja. Sedangkan untuk adaptasi sosial, salah satu 

yang dilakukan janda tersebut adalah dengan menjadi anggota 

perkuumpulan PJJI Armalah. Karena dengan menjadi anggota perkumpulan 

PJJI Armalah mereka merasa lebih diterima dalam masyarakat.  

2. Pencapain tujuan (Goal Attaiment) 

Pencapaian tujuan para janda anggota perkumpulan PJJI Armalah  

antara lain adalah mereka dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari 

keluarganya serta mereka dapat diterima dalam kehidupan masyarakat 

dengan baik. Dengan adaptasi yang dilakukan tersebut, mereka para janda 

anggota dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya dan mereka juga 

dapat menjalankan kehidupan sosialnya terutama dalam lingkungan 

perkumpulan PJJI Armalah.  
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3. Integrasi (Intergation) 

Usaha yang dilakukan para janda dalam menghadapi atau 

menyelesaikan masalah tersebut antara lain dapat dilihat dari peran yang 

dijalankan di perkumpulan PJJI Armalah dan masayarakat tempat 

tinggalnya. Dalam perkumpulan PJJI Armalah, para janda berusaha 

mengikuti dan selalu berpatisipasi disetiap kegiatan yang diadakan 

perkumpulan PJJI Armalah yaitu dengan cara mengikuti dan datang dalam 

pertemuan rutin yang diadakan di perkumpulan tersebut serta selalu 

membayar iuran keanggotaan. Sedangkan usaha janda yang dilakukan 

dalam masyarakat agar mereka dapat diterima adalah mengikuti dan 

berpartisipasi kegiatan dalam masyarakat. Cara berpartisipasi yang 

dilakukan para janda adalah mereka menyediakan konsumsi apabila ada 

kegiatan kerja bakti di lingkungan tempat tinggalnya, selain itu mereka juga 

selalu membayar iuran di masayarakat.  

4. Pemeliharaan pola (Latency) 

Dalam perkumpulan PJJI Armalah, para janda selalu melakukan 

kegiatan berupa sharing kepada sesama anggota di perkumpulan tersebut. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan dukungan 

berupa nasehat-nasehat serta solusi terhadap masalah yang dihadapinya. 

Selain itu, para janda selalu mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan 

rutin di perkumpulan PJJI Armalah sehingga mereka dapat merasakan 

ketenangan dan ketentraman jiwa. 
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B. Saran  

Dalam melaksanakan penelitian ini, berdasarkan analisis dan 

kesimpulan di atas, maka peneliti mempertimbangkan beberapa saran baik 

untuk penelitian selanjutnya maupun pihak perkumpulan Persaudaraan Janda-

Janda Indonesia (PJJI) Armalah pada khususnya, diantaranya: 

1. Untuk meningkakan kreatifitas dan memberikan pelatihan kepada para 

kkaum janda sehingga mereka dapat berkreasi dan mandiri. 

2. Untuk mengurangi masalah-masalah yang terjadi pada kaum janda, maka 

pemerintah harus berkontribusi dengan mengeluarkan program bantuan 

yang ditujukan kepada kaum janda terutama yang kurang mampu dalam 

masalah ekonomi.  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan  mencari variabel lain yang dapat 

mempengaruhi tingkat kerentanan janda serta dapat menjadi pelengkap 

bagi penelitian ini.  
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Kunjungan ke perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Pertemuan Rutin Perkumpulan PJJI Armalah 

 

 

 

 

 

Arrmalah 

 

  



Pertemuan & wawancara dengan Ketua Perkumpulan PJJI  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pelatihan Penggunaan Komputer 

  



Munas ke IV Persaudaraan PJJI Armalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pelatihan Kreativitas di Perkumpulan PJJI Armalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kegiatan Seminar Problematika dan Solusi Perempuan Single Parent Korban 

Kekerasan Pasca Perceraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 



PEDOMAN WAWANCARA 

Tentang Perkumpulan Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJI) 

Armalah Yogyakarta 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta? 

2. Apa visi dan misi Perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta? 

3. Bagaimana struktur kepengurusan Perkumpulan PJJI Armalah 

Yogyakarta? 

4. Program apa saja yang dilakukan di Perkumpulan PJJI Armalah 

Yogyakarta? 

5. Kegiatan apa saja yang ada di Perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta? 

6. Bagaimana gambaran umum Perkumpulan PJJI Armalah Yogyakarta? 

7. Bagaimana kondisi sosial janda di Perkumpulan PJJI Armalah 

Yogyakarta? 

8. Apakah ada persyaratan khusus unutk bergabung dengan perkumpulan 

PJJI Armalah? jelaskan! 

Pertanyaan kepada janda di Perkumpulan Persaudaan Janda-Janda 

Indonesia (PJJI) Armalah Yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya Perkumpulan PJJI Armalah 

Yogyakarta? 

2. Apakah dengan adanya Perkumpulan PJJI Armalah dapat membantu 

masalah yang dihadapi para janda, jelaskan? 

3. Masalah apa saja yang mempengaruhi masalah tersebut? 

4. Bagaimana anda menghadapi masalah-masalah yang terjadi? 

5. Bagaimana anda memposisikan atau menjalankan peran domestic 

sekaligus peran publik? 

6. Bagimana hubungan anda dengan anggota keluarga lain? 

7. Bagimana hubungan anda dengan anggota janda di perkumpulan PJJI 

Armalah? 

8. Bagimana hubungan anda dengan masyarakat tempat tinggal? 



9. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan  dari keluarga? 

10. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan dari anggota 

perkumpulan PJJI Armalah?s 

 



DAFTAR HADIR ANGGOTA PERKUMPULAN PERSAUDARAAN JANDA-JANDA 

INDONESIA (PJJI) ARMALAH CABANG KOTA YOGYAKARTA 

Jl. Selokan Mataram No. 3, Babarsari, Yogyakarta 

Cabang Kota Yogyakarta 

  

No. Nama Cabang Paraf 

1 Titik Supartinah Bartadi Kota √ 

2 Markini  Kota √ 

3 Pardjiati Sarju Kota √ 

4 Choerotun Slamet Kota √ 

5 Surahmi  Kota √ 

6 Rusmi Ekowati Kota √ 

7 Astudilah Kota √ 

8 Aspiyah Kota √ 

9 Rosidah Kota √ 

10 Ceplis Kota √ 

11 Mamilah Kota √ 

12 Hartati Kota √ 

13 Mardi Wiyono Kota √ 

14 Darmo Wiyati Kota √ 

15 Sujiah Kota √ 

16 Hj. Fariani Syarifah, ST Kota √ 

17 Hj. Farilina Kota √ 

18 Hj. Suprihati, S.E. Kota √ 

19 Dra. Handri Setyani Kota √ 

20 Eny Toha Kota √ 

21 Siti Imaroh Kota √ 

22 Yani RSK Kota √ 

23 Kundarini Kota √ 

24 Sri Widarti Kota √ 

25 Siswayani Kota √ 



26 Kartika Wulan Sari, S.E Kota √ 

27 Djayem Hadi Suwarno Kota √ 

28 Hj. Suliana Effendi Kota √ 

29 Roesmini Soetisna Kota √ 

 



























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Curriculum Vitae (CV) 

IDENTITAS DIRI 

Nama    : Baytun Nasihah  

Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 14 Mei 1995 

Alamat  : Dsn Tawing Krajan rt/rw 002/001 Desa Tawing 

Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Jawa Timur 

Nomor Telepon  : 082332273963 

Email    : baytunnasihah@gmail.com  

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Status Perkawinan  : Belum Menikah 

Warga Negara   : WNI 

Agama    : Islam 

Alamat Sekarang : Jl. Timoho, Gang Gading No 11, Ngentak Sapen 

rt/rw 002/001, Depok, Sleman Yogyakarta.  

RIWAYAT PENDIDIKAN 

2000  : TK Dharma Wanita 

2001 – 2007 : SDN 1 Tawing 

2007 – 2010 : MTsN Munjungan 

2010 – 2013 : MA Nurul Ulum Munjungan 

2014 – Sekarang  : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

Dengan riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga 

dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

 

Yogyakarta, 8 Agustus 2018 

 

 

Baytun Nasihah 

mailto:baytunnasihah@gmail.com

	COVER
	PENGESAHAN
	PERSETUJUAN SKRIPSI
	PENYATAAN BERJILBAB
	KEASLIAN SKRIPSI
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG MASALAH
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN PENELITIAN
	D. MANFAAT PENELITIAN
	E. TINJAUAN PUSTAKA
	F. LANDASAN TEORI
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



