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ABSTRAK 
 Involuntary Childless adalah kondisi dimana wanita sudah menikah namun tidak/belum 
memiliki keturunan secara tidak sukarela. Sebagian besar individu dalam kasus ini didiagnosa secara 
medis dengan hasil ketidakmampuan fisik atau mengalami infertilitas secara sosial. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dinamika penerimaan diri pada wanita Involuntary Childless. Tahapan 
Penerimaan Diri ditinjau berdasarkan lima tahapan penerimaan diri (Stage of Grief) dari Elizabeth 
Kübler-Ross (1969). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat partisipan telah melewati tahap 
penerimaan diri dengan dinamika yang berbeda-beda dan faktor yang menonjol yaitu Identifikasi 
dengan Orang yang Sesuai. Strategi koping yang dilakukan dalam penerimaan diri mereka adalah 
mengalihkan atau mencari pengganti peran anak dengan merawat/memerankan peran ibu kepada 
keponakannya. Saran bagi penelitian ini adalah agar wanita dapat menyusun strategi koping untuk 
menghadapi permasalahanan tersebut dengan kewaspadaan, serta pemenuhan kebutuhan peran anak. 
 

Kata kunci: involuntary childless, penerimaan diri, wanita 

 

ABSTRACT 
Involuntary Childless is a condition in which a woman is married but not/hasn’t had an involuntary 
offspring. Most individuals in this case are diagnosed medically with the results of physical disability 
or social infertility. This study aims to determine the dynamics of self-acceptance in Involuntary 
Childless women. Self-Acceptance Stages are reviewed based on the five stages of self-acceptance 
(Stage of Grief) of Elizabeth Kübler-Ross (1969). The study results indicate that the four participants 
have passed the stage of self-acceptance with different dynamics and a prominent factor that is 
Identification with Adjusted People. Coping strategies done in their self-acceptance is to divert or seek 
substitution for the role of the child by caring/portraying the motherhood role to his niece. The 
suggestion for this research is that women can develop coping strategies to deal with these issues with 
caution, as well as fulfilling the needs of the role of the child. 
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P E N D A H U L U A N  

Pada jenjang pernikahan, wanita telah dipersepsikan mempunyai identitas sebagai ibu. Adanya 
seorang ibu akan dikaitkan dengan kehadiran seorang anak, mengingat kembali bahwa tujuan 
perkawinan adalah untuk memiliki anak serta memperoleh pengakuan secara sosial untuk 
pengasuhan anak (Bird & Melville, 1994; Santrock, 2006 dalam Syakbani, 2008). Pada umumnya, 
alasan wanita menikah adalah karena didasari dorongan untuk menjadi ibu dan memiliki sifat keibuan 
(motherhood). Donelson (1999) menjelaskan bahwa menjadi ibu adalah pencapaian utama seorang 
wanita. Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan perkawinan serta menjadi harapan akan 
terhadap sempurnanya kebahagiaan perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan 
anak (Lestari, 2012). 

Perkawinan, identitas sebagai ibu dan kehadiran anak memiliki keterkaitan yang erat 
(Campbell, dalam McMahon, 1995), namun pada kenyataannya tidak semua pasangan yang sudah 
menikah bisa memiliki anak, dan tidak semua pernikahan memiliki (dikaruniai) anak di dalamnya. 
Ketidakhadiran anak dalam pernikahan dapat memiliki alasan yang berbeda-beda pada beberapa 
pasangan. Kondisi seperti ini biasa disebut dengan childlessness. Miall (1986) membaginya menjadi 
dua jenis pasangan, yaitu pasangan yang tidak memiliki anak dengan direncanakan (Voluntary 
childless) dan tidak memiliki anak tanpa direncakan (Involuntary childless). Kasus Involuntary childless 
yang menjadi masalah dalam sebuah perkawinan adalah ketika pria atau wanita didiagnosa secara 
medis sebagai hasil ketidakmampuan fisik (Physical impairment) atau mempunyai masalah pada 
fertilitas (infertility). Pada kondisi ini pasangan mengalami involuntary childless, yaitu tidak memiliki 
anak bukan karena kehendak kedua belahpihak (involuntary). 

Secara khusus wanita dapat benar-benar mendapatkan pengaruh dari childlessness. (Russo, 
1976; Veevers, 1972). Lingkup sosial budaya pada institusi, selalu menekan pentingnya motherhood 
sebagai peran wanita (Broverman, dkk., 1972; Fox, dkk., 1982; Russo, 1976; Veevers, 1980). Sifat 
keibuan (motherhood) didefinisikan sebagai status atau pengalaman mempunyai dan membesarkan 
anak. Banyak wanita ingin merasakan menjadi ibu dan menikmatinya (Donelson, 1999). Terdapat 
beberapa stereotip sosial yang menyatakan bahwa menjadi seorang ibu adalah pencapaian utama 
seorang wanita, dan setidaknya harus memiliki dua orang anak serta bertanggung jawab terhadap 
perkembangan mereka hingga dewasa, maka kesalahan seorang ibu jika anak-anak tidak menjadi 
sukses (Caplan, 1989; Ganong & Coleman, 1995, dalam Donelson, 1999). 

Salah satu kasus involuntary childless dialami oleh beberapa wanita yang berawal ketika 
mereka gagal memahami kondisi mereka setelah enam bulan tanpa kontrol kehamilan. Mayoritas dari 
wanita tersebut secara diam-diam pergi ke dokter atau klinik kesuburan (fertility clinic) untuk 
menghindari kesadaran publik atas kondisi mereka. Sering muncul pernyataan-pernyataan seperti “ini 
adalah masalah pribadi,” atau “ini bukan urusan orang lain” sebagai rasionalisasi mereka (Miall, 1986). 

Pada konteks sosial, individu dengan involuntary childless, khususnya perempuan harus 
tunduk pada stigmatisasi. Pemahaman masyarakat (stigma) mengenai ibu adalah memiliki peran 
untuk membesarkan anak hingga dewasa (motherhood). Stigma sosial masyarakat akan melabel buruk 
para perempuan yang tidak dapat memiliki anak secara “involuntarily”. Hal ini mengakibatkan 
munculnya berbagai persepsi terkait involuntary childless. Setelah dilakukannya penelitian ini, 
diharapkan pemaknaan masyarakat mengenai stigma sosial tentang ibu yang tidak memiliki 
keturunan akan membaik, dalam artian bahwa tidak adanya judge negatif terhadap wanita/ibu yang 
tidak memiliki anak karena masalah infertilitas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Memahami penerimaan diri dan memahami faktor-faktor 
yang berpengaruh pada proses penerimaan diri pada wanita dengan kondisi involuntary childless. 
Penerimaan diri menjadi salah satu faktor yang berperan terhadap kebahagiaan dan juga kepuasan 
hidup seseorang (Chamberlain & Haaga, 2001). Ketika penerimaan diri tersebut tidak ada dalam diri 
wanita dengan kondisi involuntary childless, maka wanita tersebut tidak dapat menyesuaikan diri 
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dengan keadaannya tersebut. Hal tersebut yang dapat mempengaruhi kebahagiaan dan kepuasan 
hidup setelah sudah tidak dapat mempunyai anak secara involuntarily. Penerimaan diri merupakan 
salah satu aspek penting dari harga diri (Branden, 1994). Tanpa penerimaan diri, seseorang tidak 
dapat memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak dapat menyelaraskan keinginan dengan sesuatu yang 
dilakukan. 
 

M E T O D E  

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan tipe studi kasus intrinsik yang 
mempelajari tentang fenomena unik yang difokuskan oleh penelitian. Peneliti perlu untuk 
mendefinisikan keunikan dari fenomena yang dibedakan dari fenomena yang lain (Cresswell, 1988). 
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in–depth interview) sebagai metode 
penggalian data. 
 Instrumen wawancara yang digunakan merupakan panduan wawancara yang disusun 
berdasarkan variabel tahapan penerimaan diri menurut Elizabeth Kübler-Ross (1969) yang diadaptasi 
dari Stage of Grief. Tahapan ini terdiri dari penolakan (denial), kemarahan (anger), tawar-menawar 
(bargaining), depresi (depression), dan penerimaan (acceptance). 

Partisipan dari penelitian ini adalah Perempuan (wanita) berusia berusia reproduktif (25-35 
tahun), yang telah menikah dengan usia pernikahan di atas tiga tahun, namun belum dikaruniai 
seorang anak. Wanita tersebut secara involuntary tidak memiliki anak dikarenakan berbagai factor. 
Wanita tersebut berada pada kondisi Involuntary Childless (tidak mempunyai anak bukan karena 
keinginan) atau telah divonis infertil secara medis (physical infertility) maupun secara sosial (social 
infertility). 

Pemilihan Partisipan didasarkan pada kriteria-kriteria yang dibatasi oleh peneliti. Teknik 
sampling penelitian ini menggunakan teknik Typical case sampling. Typical case sampling sesuai untuk 
digunakan dalam penelitian ini, karena teknik ini mengasumsikan beberapa kelompok memiliki 
masalah khusus yang khas. Dalam penelitian ini kelompok adalah wanita dengan kondisi involuntary 
childless, dan masalah yang dihadapi adalah penerimaan diri individu. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Dinamika Penerimaan Diri 

Pada penelitian ini, semua tahapan Penerimaan Diri dialami oleh setiap partisipan 

namun tidak selalu secara berurutan, sehingga terdapat dinamika di dalamnya. Setiap 

partisipan mengalami proses penerimaan diri yang dimula dari penolakan (denial) hingga 

tercapainya proses penerimaan (acceptance). 

Dinamika penerimaan diri yang dialami partisipan 1 berawal dari munculnya 

penolakan yang diikuti dengan perasaan cemas, minder, dan pengingkaran vonis yang 

diterimanya, dilanjutkan dengan perasaan sepi yang merujuk pada tahap depresi, tawar 

menawar dengan Tuhan, menunjukan kemarahan melalui koping stres berbentuk kepasrahan 

yang terpaksa, hingga pada tahap penerimaan dimana partisipan menyadari keterbatasan 

kondisinya. 
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Pada partisipan 2, dinamika juga dimulai dari penolakan yang disertai cemas, tawar 

menawar, marah dengan cara pengucilan terhadap sindiran lingkungan hingga perasaan 

sedih dan ketakutannya memiliki keturunan di masa sekarang, dilanjutkan dengan tawar 

menawar untuk diberikan kesehatan (tidak lagi keturunan), dan penerimaan diri dalam 

bentuk kesadaran serta perasaan senasib dengan orang-orang di sekitarnya yang mengalami 

involuntary childless. 

Pada partisipan 3 mengalami penolakan terlebih dahulu dengan perasaan yang 

awalnya merasa sehat (karena tidak ada tuntutan untuk mempunyai anak dari suami) hingga 

perasaan resah dan cemas yang dilanjutkan dengan kemarahan berupa pembelaan bahwa 

berumahtangga tidak harus mempunyai keturunan, tawar menawar dengan Tuhan dan 

lingkungan sosial, merasa bimbang yang merujuk ke arah depresi ketika membahas tentang 

keturunan, hingga penerimaan dengan pemaknaan positif terhadap kondisinya. 

Pada partisipan 4 diawali dengan penolakan berupa perasaan sedih, kaget, cemas, 

hingga munculnya ketidakpercayaan dengan pengobatan medis (memilih alternatif), 

dilanjutkan dengan perasaan marah melalui penolakan kebenaran atas kondisinya 

(menginginkan untuk periksa ulang walaupun sudah dengan jelas divonis infertil oleh 

dokter), selanjutnya melakukan tawar menawar dengan Tuhan agar diberikan keturunan, 

depresi dengan merasa resah dalam memikirkan masa depan keluarganya, dan berakhir 

dengan penerimaan yang berupa kepasrahan, pemaknaan positif, hingga pencarian pengganti 

peran anak dalam keluarga. 

 

Faktor Penerimaan Diri 

Faktor penerimaan diri pada masing-masing partisipan berbeda, dan tidak selalu 

memunculkan semua faktor dalam satu kasus pada masing-masing partisipan. Faktor-faktor 

yang muncul pada proses penerimaan diri partisipan penelitian ini antara lain adalah 

Identifikasi dengan Orang yang Sesuai (Identification with Well Adjusted People), Harapan 

Realistis (Realistic Expectation), Pemahaman Tentang Diri Sendiri (Self-understanding), Tidak 

Ada Ketegangan Emosional (Absence of Emotional Stress), Pengaruh Besar dari Kesuksesan 

(Preponderance of Success), Sikap Lingkungan Sosial yang Baik (Favourable Social Attitudes), 
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Tidak Ada Hambatan Lingkungan (Absence of Environmental Obstacles), serta Konsep Diri 

yang Stabil (Stable Self-Concept). 

Faktor yang dominan muncul adalah Identifikasi dengan Orang yang Sesuai 

(Identification with Well Adjusted People), dikarenakan wanita dengan kondisi ini akan secara 

otomatis mendapatkan dukungan dari suami maupun keluarganya, sehingga akan terjadi 

identifikasi karakter dan penyesuaikan sikap dan perlakuan terhadap wanita tersebut. 

Penyesuaian tersebut dilakukan oleh wanita involuntary childless untuk menyesuaikan 

dengan orang lain agar menumbuhkan sikap positif, sehingga wanita akan bertingkah laku 

dengan baik, dan menimbulkan penilaian diri yang baik. Penilaian baik tersebut akan 

menghasilkan penerimaan diri yang baik pula (Hurlock, 1978). 

 
D I S K U S I  

 
Wanita Involuntary Childless mengalami tahapan depresi berupa kebingungan untuk 

menentukan masa depannya karena tidak adanya peran anak yang dibutuhkan partisipan 

untuk mewarisi usahanya maupun untuk merawat partisipan beserta suami di masa tuanya 

nanti. Wanita dengan kondisi ini ketika membicarakan masa depannya sering 

menghubungkan dengan keberadaan pihak yang dianggap sebagai anaknya sendiri (misalnya 

keponakannya). Keberadaan keponakan tersebut menjadi jalan mereka untuk melakukan 

koping stres, dan menjadikan sebuah harapan bagi mereka untuk mempunyai anak dari 

mereka (adopsi), ataupun sekedar berharap mereka dapat merawatnya dengan suami di masa 

tuanya nanti. Terry (1994) membuktikan bahwa individu cenderung melakukan respon 

koping terhadap suatu situasi baru yang berhubungan dengan bagaimana respon koping 

mereka pada waktu yang lalu (Sholichatun, 2011). Dalam hal ini situasi barunya adalah 

Childless, dan respon kopingnya adalah berupa pencarian pengganti peran anak. 

Para Suami dari wanita dengan kondisi involuntary childless menunjukkan defence 

mechanism dalam menghadapi kondisi ini. Hal ini ditunjukkan dengan keengganan suami 

untuk mengadopsi anak hingga keengganan untuk memeriksakan kondisinya ke dokter guna 

memastikan kesehatan reproduksi dan fertilitas kedua pasangan (untuk mendapatkan bukti 

secara medis). Dalam penelitian oleh Jaoul, dkk. (2014) yang berjudul “Identity suffering in 

infertile men”, berdasarkan kasus “George: a flickering identity” menyatakan bahwa sebagai 
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seorang suami, dia tidak bisa menerima menjadi seorang ayah melalui sebuah donasi 

(mengadopsi anak) karena anak ini akan selalu mengingatkannya tentang kondisi awalnya 

(infertile/childless). Dia khawatir dia tidak dapat bisa mencintai anak tersebut, dan tidak dapat 

berperan sebagai ayah. Selama menjalankan peran ayah, dia takut anak ini akan 

mengingatkannya akan pengucilannya dari dunia Pria/Ayah. Dia tidak punya waktu yang 

dibutuhkan untuk bersedih (grieve) karena usianya yang mengharuskan untuk berproses 

dengan cepat. Penderitaannya sangat ekstrem. Dia tidak bisa berbicara dengan siapapun 

tentang hal itu. Dia tidak bisa mendapatkan dukungan dari hubungan dekatnya karena jika dia 

membicarakannya tentang kemandulannya, hal itu akan menjadi pasti (definitif). Maka dari 

itu, dia menunjukkan defence mechanism yaitu dengan membiarkan waktu berlalu, tanpa 

membicarakan keraguannya, membiarkan hal-hal terjadi, menunggu kelegaan yang tidak 

datang, melekat pada harapan yang sangat lemah bahwa dia bisa menjadi ayah secara alami 

(Jaoul, dkk., 2014). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa, baik wanita maupun suami cenderung lebih 

menerima pengobatan alternatif daripada dokter. Hal ini terjadi dikarenakan faktor budaya 

masyarakat hingga faktor ekonomi yang membuat para partisipan lebih 

mempercayai/memilih pengobatan tradisional/alternatif. Apabila dilihat dari faktor budaya, 

nilai-nilai budaya masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan suatu individu. Semua 

kebudayaan memiliki cara-cara pengobatan sesuai dengan kepercayaan pada suku bangsanya. 

Suku bangsa sangat mendominasi pertimbangan untuk menolak atau menerima yang didasari 

pada kecocokan suku bangsa yang di anut. Beberapa kebudayaan melibatkan metode ilmiah 

atau melibatkan kekuatan supranatural dan supernatural tergantung bagaimana kepercayaan 

dari suku bangsa orang tersebut (Soraya, 2012). Apabila dilihat dari faktor sosial, interaksi 

sosial dari lingkungan sosial yang diberikan sugesti-sugesti atau suatu pandangan atau 

pengaruh oleh seseorang sehingga masyarakat tersebut mengikuti pandangan/pengaruh 

tersebut tanpa harus berpikir lama (Soraya, 2012). Apabila dilihat dari faktor ekonomi, maka 

sangat berperan cukup besar dalam penerimaan atau penolakan suatu pengobatan karna 

faktor ini sebagai pemerkuat presepsi masyarakat bahwa pengobatan tradisional 

membutuhkan sedikit tenaga, biaya, dan waktu daripada pengobatan medis (Soraya, 2012). 
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Penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian mengenai “Gambaran Proses 

Penerimaan Diri Wanita Involuntary Childless” yang menggunakan pendekatan psikologi klinis 

oleh Lintang Sugiarti (2008) ditemukan hasil penerimaan diri ketiga partisipan terbentuk 

kuat oleh besarnya dukungan suami dan keluarga, selain oleh sepuluh komponen penerimaan 

diri. Dengan kata lain ketiga Partisipan mendapat dukungan sosial yang besar (social support). 

Sementara hasil penelitian ini menunjukkan penerimaan diri bukan hanya berasal dari social 

support (dukungan keluarga maupun suami), namun lebih mengarah pada penerimaan dari 

diri sendiri berupa kesadaran, pemaknaan positif terhadap kondisi childless, hingga adanya 

pemikiran untuk mencari pengganti dari peran anak, entah melalui pekerjaan maupun dari 

usaha dalam merawat keponakannya (Mencari pengganti peran anak). 

 
S I M P U L A N  

 
 Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, makan diperoleh 

simpulan atas pertanyaan penelitian yakni penerimaan diri dari wanita dengan kondisi 

Involuntary Childless mempunyai dinamika yang berbeda-beda tergantung kondisi serta 

faktor penerimaan pada masing-masing individu, namun menunjukkan reaksi awal yang sama 

yaitu penolakan (denial) berupa ketidakrelaan terhadap kondisi yang dihadapi hingga 

tercapainya proses penerimaan (acceptance) berupa kepasrahan, kesadaran akan batasan dan 

kekurangan, pemaknaan positif pada kondisi, hingga melakukan koping stres berupa 

pencarian pengganti peran anak dalam keluarga, terutama terkait hal pengasuhan, warisan, 

hingga tentang siapa yang akan merawat partisipan di masa tuanya nanti. 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penerimaan diri adalah faktor penerimaan 

diri. Hal ini dibuktikan dari Faktor Wanita Involuntary Childless yang dominan muncul pada 

penelitian ini adalah Identifikasi dengan Orang yang Sesuai (Identification with Well Adjusted 

People), dikarenakan wanita dengan kondisi ini akan secara otomatis mendapatkan dukungan 

dari suami maupun keluarganya dengan tidak memberiklan tekanan maupun tuntutan untuk 

memiliki keturunan. Sehingga akan terjadi identifikasi karakter dan penyesuaikan sikap dan 

perlakuan terhadap wanita tersebut. Penyesuaian tersebut dilakukan oleh wanita involuntary 

childless untuk menyesuaikan dengan orang lain agar menumbuhkan sikap positif, sehingga 
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wanita akan bertingkah laku dengan baik, dan menimbulkan penilaian diri yang baik. 

Penilaian baik tersebut akan menghasilkan penerimaan diri yang baik pula (Hurlock, 1978). 
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