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Abstrak

Salah satu budaya Banjar adalah pasar terapung yang di dunia hanya ada dua yaitu di
Indonesia dan Thailand. Aspek psikologis negatif yang dirasakan seperti perasaan
berasalah karena meninggalkan rumah sejak dini hari dan perasaan ketidaknyamanan
karena harus melayani suami maupun anak sehingga perempuan pedagang pasar
terapung berpikir apakah pekerjaannya akan membebani keluarga atau meringankan
beban keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermaknaan hidup dan
gambaran perempuan pedagang pasar terapung berkaitan dengan Indigenous
Psychology
, untuk
melihat keterlibatan budaya banjar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat banjar
yang berkebanyakan bertempat tinggal di pinggiran sungai, sedangkan pertanyaan
turunannya adalah alasan memilih pedagang pasar terapung, bagaimana kebermaknaan
hidup perempuan pedagang pasar terapung dan bagaimana proses penemuan makna
hidup bagi perempuan pedagang pasar terapung. Pendekatan penelitian yang digunakan
oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan jumlah subjek dua orang, Hasil dari
penelitian yaitu alasan subjek memilih menjadi pedagang pasar terapung adalah
pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang paling cocok dan dapat diandalkan untuk
mencari nafkah. Gambaran makna hidup wanita yang berdagang di pasar terapung yaitu
hal yang berarti bagi dirinya adalah dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga,
menjalankan ibadah serta menyekolahkan anak-anak subjek. Sedangkan bagi subjek HN
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berdagang demi membantu suaminya yang bekerja sebagai petani, meskipun hasil dari
pertanian cukup dapat menafkahi keluarganya namun HN merasa ia perlu berdagang
untuk menambah penghasilan. Proses penemuan makna hidup Bagi subjek SM, subjek
merasa bermakna ketika subjek telah menemukan pekerjaan yang lebih nyaman dari
sebelumnya, SM dapat mengisi waktu dengan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak
yang masih kecil dan bersekolah serta beribadah.
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