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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses makna
hidup pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Informan
dalam penelitian ini adalah pasangan yang belum memiliki
keturunan 3 tahun keatas berjumlah 7 orang. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan makna hidup pada pasangan yang belum memiliki
keturunan adalah bahwa mereka menemukan makna hidupnya
dengan cara menyerahkan apa yang terjadi kepada Allah,
responden sendiri menyatakan eksistensi sebagai orang tua belum
tampak karena terputusnya nasab dari makna hidup tersebut
kemudian memunculkan berbagai respon dari informan yaitu respon
emosi respon kognitif, dan respon behavioral.
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dukungan dan semangat dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis

dengan rendah hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
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