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BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau anak,

dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan rumah tangga karena anak

memiliki arti tersendiri bagi pasangan yaitu dengan adanya anak

memunculkan eksistensi sebagai orang tua tercapai dalam artian, dorongan

pasangan untuk melakukan sebuah perkawinan lebih terdorong karena rasa

keinginan menjadi seorang ibu, karena tanpa memiliki anak maka nasab

menjadi terputus, akibatnya muncul lah berbagai respon, seperti respon

emosi ,kognitif, dan respon behavioral.

Akibat dari respon-respon tersebut memunculkan berbagai dampak

ditimbulkan akibat tidak mempunyai keturunan, seperti istri yang tertekan

akibat terlalu memikirkan kapan dirinya mempunyai anak, sedih karena

tuntutan dari lingkungan dan pribadi yang ingin cepat punya momongan,

rasa rendah diri karena sering ditanya dari pihak keluarga, mertua, saudara

kapan punya anak.

Ketidakhadiran anak pada pasangan suami istri yang belum di karunia

anak dimaknai sebagai terputusnya nasab yang menandakan eksistensi

seseorang sebagai orang tua. Akan tetapi responden selalu menyerahkan

atas apa yang terjadi dan dialaminya kepada Allah SWT, responden

bersikap optimis bahkan disisi lain bersikap pasrah tetapi responden  yakin

suatu saat nanti Allah SWT pasti memberikan keturunan kepada mereka,
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oleh sebab itu walaupun subjek tidak memiliki anak bahkan dalam

keadaan pasrah pun responden tetap merasa hidupnya bermakna.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri

Bagi pasangan yang belum mendapatkan keturunan agar dapat

menyikapi hal tersebut dengan berpikir positif sambil terus

berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan potensi untuk

memperoleh keturunan, dan menerima kenyataan kemudian

menyerahkan semua kepada Allah atas apa yang terjadi,Pahami

bahwa tidak semua usaha itu harus berakhir dengan sukses dan

gagal pun suatu akhir yang mempunyai makna tersendiri.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya supaya meneliti variabel-variabel

psikologis lain yang berkaitan dengan infertilitas, seperti nilai

anak, kecemasan, depresi, dukungan sosial. Akan lebih baik

apabila topik ini diteliti menggunakan pendekatan kualitatif yang

subjek penelitian sebaiknya juga diperluas.
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Makna Hidup Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan

Tidak mempunyai anak

Tuntutan lingkunganTuntutan pribadi

Arti penting kehadiran anak

 Anak sebagai penerus orang tua
 Anak sebagai pelengkap
 Anak sebagai penolong orang tua
 Anak sebagai penghibur dan

pemberi kebahagiaan di dalam
rumah

Makna hidup belum mempunyai anak

 Eksistensi sebagai orang tua

 Nasab

Respon behavioral

 Ikhtiar

 Saling memahami

 Hubungan baik dengan

pasangan

Respon kognitif

 Pasrah

 Optimis

Respon emosi

 Cemas
 Sedih
 Rendah

diri
 Kesepian
 Hampa
 tertekan


