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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak dapat 

menjalani hidup sendiri sebab kehidupan harus ditempuh melalui proses  

secara bertahap dan  setiap manusia akan melewati  fase-fase tertentu dalam 

kehidupanya. Seiring berjalannya waktu maka manusia membutuhkan 

bantuan orang lain atau yang disebut pula dengan ketergantungan untuk 

menjalankan tugas-tugas kehidupannya, seperti bantuan dari orang tua, 

teman, saudara dan lingkungan sekitarnya,  demikian juga dengan dewasa 

awal, namun secara perlahan ketergantungan ini akan berkurang sejalan 

dengan waktu dan usia manusia, dan hal ini dinamakan kemandirian. Selain 

itu kemandirian juga sering disebut dengan kemampuan untuk percaya pada 

diri sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. 

Menurut Reber (dalam Fatimah, 2008,h.143) kemandirian adalah 

suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relative bebas dari pengaruh 

penilaian,pendapat dan keyakinan orang lain. Menurut Parker (2005, h.226) 

kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua milik kita tahu 

bagaimana mengelola waktu anda, berjalan dan berfikir secara mandiri, 

disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah.  

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara 

kumulatif selama perkembangan, dan individu akan terus belajar 

dalammengahadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada 
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akhirnya mampu berfikir dan bertindak sendiri (Fatimah, 2008,h.143). 

Kemandirian atau yang disebut  juga dengan berdiri di atas kaki sendiri 

merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain 

serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 

Kemandirian juga diperlukan dalam menentukan atau memilih 

pasangan hidup. Memilih pasangan hidup, berarti memilih seseorang yang 

diharapkan dapat menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi 

rekan untuk menjadi orang tua dari anak–anak kelak (Lykken dan Tellegen, 

dalam Pratiwi, 2013). Menurut Degenova (dalam Mirandita, 2011) 

pemilihan pasangan yang dilakukan oleh individu, biasanya didasari dengan 

memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu 

tersebut dan berdasarkan suatu pemikiran bahwa seorang individu akan 

memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. 

Memilih pasangan hidup adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk menjadi teman hidupnya melalui proses pemilihan dari 

seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih calon 

pasangan hidup yang tepat menurut individu tersebut.Faktor–faktor yang 

memengaruhi dalam pemilihan pasangan hidup, yaitu faktor latar belakang 

keluarga yang terdiri dari kelas sosio-ekonomi, pendidikan, usia, agama dan 

suku juga faktor karakteristik personal yang terdiri dari sikap dan tingkah 

laku individu, perbedaan usia, kesamaan sikap dan peran gender (dalam 

Mirandita, 2011). 

Kemandirian juga terdiri dari beberapa ciri-ciri, menurut Zakiyah 

(dalam Yanama, 2015) dicirikan sebagai pribadi yang mempunyai beberapa 

ciri, yaitu memiliki kebebasan untuk berinisiatif, memiliki rasa percaya diri, 
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mampu mengambil keputusan, mampu bertanggung jawab, mampu 

mengendalikan diri.Salah satu contoh konkrit dari kemandirian ini dapat 

dilihat dari fenomena wanita bekerja. Wanita bekerja ini memberikan 

gambaran bahwa mereka mulai berani untuk mencari pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan sendiri dan hal ini menunjukkan bahwa  wanita 

tidak sepenuhnya tergantung pada laki- laki atau orang lain, selain itu para 

wanita bekerja memiliki kekuatan dalam hal memilih pasangan hidup. 

Wanita bekerja menurut BPS (Badan Pusat Statistik) No. 

25/05/31/Th. XV, 6 Mei 2012 secara keseluruhan struktur ketenagakerjaan 

di Indonesia pada bulan Februari 2013 adalah 72,87 juta.Wanita bekerja di 

Jawa Tengah  berjumlah 48,15 jt terdiri dan 22 jt orang adalah pekerja 

wanita  menurut BPS 2012.  Wanita bekerja di Kabupaten Demak menurut 

BPS 2012  sebanyak 8.041 jiwa dan setiap tahun mengalami perubahan. 

jumlah angkatan kerja di Kabupaten Demak 539.243 orang (70,45%), 

angkatan kerja wanitanya berjumlah 218,662 orang (40,55%). Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Bagan Jumlah Wanita Bekerja di Kabupaten Demak 

 

TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 

Jumlah Pria 

(jiwa) 
512.176 509.111 510.379 523.984 531.979 

Jumlah Wanita 

(jiwa) 
513.212 524.375 532.553 531.595 536.014 

Total (jiwa) 1.025.388 1 034.286 1.042.932 1.055.579 1.067.993 

SumberData: http://jateng.bps.go.id, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2012 

http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/demografipendudukjkel.php?ia=3321&ic=&grafik=true&kode=1
http://jateng.bps.go.id/
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Wanita bekerja yang dimaksud oleh peniliti berada di wilayah 

Pondok Raden Patah Kelurahan Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak dan alasan melakukan penelitian di wilayah ini adalah  penulis 

menemukan banyaknya  para pekerja berjenis kelamin  wanita yang berusia 

sekitar 20 tahun sampai dengan 24 tahun dan  mereka bekerja di sektor 

formal dan sektor informal, bidang pekerjaan informal yang ditekuni seperti 

pembantu rumah tangga, buruh pabrik, penjaga toko  fotokopi,  sedangkan 

sektor formal adalahpegawai negeri sipil dan karyawan apotik. Wanita 

bekerja atas inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan  dari pihak manapun 

termasuk orang tua mereka sendiri, jadi keputusan untuk bekerja 

merupakan keputusan yang bersifat pribadi. Alasan wanita bekerja adalah 

agar dirinya mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk meringankan 

beban orang tua, dengan demikian para wanita di wilayah bisa 

dikatagorikan sebagai wanita yang mandiri. 

 Masyarakat Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa 

perempuan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah dengan membuka warung  

bukan termasuk kategori perempuan bekerja. Hal ini karena perempuan 

bekerja identik dengan wanita bekerja atau wanita kantoran (yang bekerja 

di kantor). Padahal, di manapun dan kapanpun perempuan itu bekerja, 

seharusnya tetap dihargai pekerjaannya.Wanita bekerja memiliki alasan 

yang sama dengan pria yaitu untuk bertahan hidup, penghargaan keuangan, 

pemenuhan kebutuhan, identitas diri, peluang berinteraksi dengan yang lain 

dan pengakuan atas segalanya. 

Salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal ialah 

memilih pasangan hidup,  masa dewasa berpotensi dalam  membangun 

hubungan dengan awan jenis atau pernikahan. Namun kenyataan tidak 
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menyenangkan yang juga dapat terjadi yaitu dewasa ini banyak sekali 

kasus-kasus perceraian yang terjadi di sekitar kita. Alasannya pun beragam, 

dari mulai ketidak cocokan satu sama lain, perselingkuhan, pemenuhan 

kebutuhan (nafkah) dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini tidak lain 

adalah karena kesalahan dalam    pengambilan keputusan memilih pasangan 

hidup. 

Hasil wawancara dengan wanita bekerja pada rentang usia 20 tahun 

sampai dengan 24 tahun diperpoleh informasi sebagai berikut : Wawancara 

pertama dengan R diperoleh informasi bahwa R memutuskan untuk 

memilih pasangan hidup karena ingin mencari teman hidup untuk 

mengarungi kehidupan ke depan sebab R tidak mungkin selamanya hidup 

sendiri dan bergantung pada orang tua atau saudara lain. Wawancara kedua 

dengan K diperoleh informasi bahwa K mengambil keputusan   untuk 

memilih pasangan hidup, karena K ingin di masa yang akan datang ada 

yang melindunginya. tempat berbagi rasa membentuk keluarga yang 

bahagia yang merupakan sebuah kebutuhannya dalam mengarungi 

kehidupan di masa yang datang. Wawancara ketiga dengan S diperoleh 

informasi bahwa memilih pasngan hidup itu bagi saya sangat penting, 

karena dengan memiliki pasangan hidup  kelak saya akan memiliki 

pernikahan yang bahagia. Wawancara dengan M diperoleh informasi bahwa 

dalam memilih pasangan hidup karena M ingin di dalam hidupnya itu 

sempurna, dalam arti kata hidup saya tidak sendiri. M ingin kelak 

dikemudian hari hidup saya tidak sepi dan hal ini hanya bisa saya tempuh 

dengan jalan menikah. Wawancara dengan W diperoleh informasi bahwa M 

ingin memiliki pernikahan yang bahagia di kemudian hari, itulah sebabnya 

M sangat berhati hati dalam menentukan pasangan hidup. 
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Berdasarkan hasil pedoman wawancara tersebut diatas maka 

diskripsi tentang kemandirian dalam memilih pasangan hidup  pada wanita 

bekerja memiliki orientasi terhadap hal-hal yang bersifat positif, misalnya 

tidak lagi bergantung pada pertolongan orang lain dalam hal menentukan 

pasangan hidup, tidak bingung ketika menghadapi suatu masalah, menjadi 

lebih kreatif dan inovatif.   

Menurut Teori Erikson (dalam boeree, 2004,h.99) tahap dewasa awal 

yaitu mereka di dalam lingkungan umur  20-an ke 30-an. Pada tahap ini 

manusia mulai menerima dan memikul tanggungjawab yang lebih berat. 

Pada tahap ini juga hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. 

Sesudah masa remaja yaitu masa penemuan identitas sesorang sekaligus 

mamasuki masa dewasa awal yang ditandai oleh intimitasi vs isolasi, maka 

seseorang tinggal mengalami dua fase lagi meliputi sebagian besar masa 

hidupnya. Dalam fase ketujuh atau masa dewasa pertengahan sesorang 

dapat berkembang kearah generativitas vs stagnasi, sedangkan dalam fase 

kedelapan atau fase terakhir seseorang dapat berkembang kearah integritas-

ego vs putus asa. Erikson percaya pada fase generativitas vs stagnasi bahwa 

orang dewasa tengah berada pada posisi berbahaya menghadapi persoalan 

hidup yang signifikan. 

Menurut Havinghurst (dalam Monks dkk, 2006, h.23) tugas-tugas 

perkembangan dalam masa dewasa muda yaitu memilih jodoh, belajar 

hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga,mengasuh anak, 

mengemudikan rumah tangga, menemukan kelompok sosial.Menurut 

Havighurst (dalam Dariyo, 2003,h.105) mengemukakan bahwa setelah 

melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki 

kematangan fisiologis (seksual) sehingga mereka siap melakukan tugas 



7 

 

reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan 

jenisnya, asalkan memenuhi persyaratan yang sah. Untuk sementara waktu, 

dorongan biologis tersebut, mungkin akan ditahan terlebih dahulu. mereka 

akan berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan 

pasangan dalam perkawinan ataupun membentuk kehidupan rumah tangga 

berikutnya. 

Tuhan menciptakan manusia dengan berpasang pasangan, samun 

saat memilih pasangan biasanya terkendala dengan berbagai masalah dan 

pertimbangan. Setiap orang akan memilih pasangan yang cocok dengan 

dirinya, tetapii terdapat beberapa permasalahan yang terjadi saat memilih 

pasangan hidup, diantaranya adalah bimbang dengan kualitas pasangan, di 

mana banyak pasangan yang telah menjalin hubungan khusus, tetapi masih 

merasa bimbang meneruskan ke jenjang pernikahan. Perasaan ragu akan 

jaminan kebahagiaan jika berumah tangga dengan pasangannya sering kali 

menyelimuti mereka. Ada yang merasa takut dia bukan jodohnya, takut 

pasangan tidak akan membahagiakannya, bimbang dengan perekonomian 

keluarga kelak, bimbang dengan kesetiaannya, dan masih banyak lagi 

kebimbangan yang tak berdasar lainnya. Satu hal yang pasti memang 

seseorang tak bisa mengenal 100% kualitas pasangan sebelum menikah, 

berapa lama pun proses pacaran dijalani tetap saja kita belum bisa mengenal 

pasangan kita seutuhnya;  

Faktor pasangan  yang belum bekerja juga merupakan salah satu 

yang terpenting sebagai pertimbangan dalam memutuskan untuk berumah 

tangga adalah pertimbangan mengenai pekerjaan atau sumber penghasilan. 

Laki laki merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, laki-laki 

bertanggung jawab dalam member nafkah lahir dan batin. Jika laki-laki 

http://www.tendynews.com/2016/06/permasalahan-yang-biasa-terjadi-saat-memilih-pasangan.html
http://www.tendynews.com/2016/06/permasalahan-yang-biasa-terjadi-saat-memilih-pasangan.html
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belum bekerja tentunya calonnya akan merasa bimbang jika diajak 

menikah. Bukan masalah kemapanan yang dituntut melainkan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya kelak. Jadi apapun usahanya jika hal itu 

bisa dijadikan gantungan ekonomi keluarga, pihak wanita biasanya tak 

keberatan untuk diajak menikah. 

Perbedaan status sosial ekonomi juga merupakan permasalahan, 

beberapa kalangan ada yang mempertimbangkan kekayaan dalam 

penentuan jodoh anaknya. Banyak orang tua yang melarang anaknya 

berhubungan dengan orang yang berbeda kelas ekonomi dan sosialnya. 

Mereka tidak memandang kualitas calon menantunya sekarang, melainkan 

lebih mempertimbangkan pada bagaimana asal keluarganya, kaya atau 

miskin. Perbedaan status social ekonomi tentunya mempunyai dampa 

tersendiri berkaitan dengan gaya hidup dan budaya keluarga.  

Orangtua dalam budaya Jawa dalam memilih pasangan hidup 

berpedoman pada berdasarkan pada pertimbangan bibit, bebet, bobot. Bibit 

artinyaberasal dari keluarga seperti apa calon pasangan, orangtua ingin 

menantunya berasal dari keluarga baik-baik dan terhormat. Bebet artinya 

kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga, bebet dititkberatkan 

pada aspek ekonomi alias harta. Bobot artinya kualitas seseorang dalam arti 

yang luas, seperti pendidikan, akhlak dan agama. Budaya lainnya yang kuat 

dalam mempengaruhi pemilihan pasangan hidup adalah peran dan restu dari 

orangtua hal ini bebagai bentuk penghormatan dan bakti anak kepada orang 

tua, tetapi sebenarnya anak sangat berharap jika orangtua bisa mengerti dan 

memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai anak untuk memilih 

pasangan hidup.  
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Memilih pasangan hidup seharusnya didasari cinta antara pasangan 

pria dan wanita. Cinta adalah fitrah manusia dan cinta juga salah satu 

bentuk kesempurnaan penciptaan yang Tuhan berikan kepada manusia. 

Tuhan menghiasi hati manusia dengan perasaan cinta pada banyak hal. 

Salah satunya cinta seorang lelaki kepada seorang wanita, demikian juga 

sebaliknya. Cinta yang kuat adalah salah satu energi yang bisa 

melanggengkan hubungan seorang pria dan wanita dalam mengarungi 

kehidupan rumah tangga, karena itu seseorang tidak asal dapat dalam 

memilih pasangan untuk dijadikan pendamping hidupnya. 

Perbedaan adat/budaya adat berlainan suku/ras juga merupakan alah 

satu permasalahan yang muncul, di mana setiap suku memiliki budaya yang 

saling berlainan, biasanya orang memilih menikah dengan orang yang 

sesuku karena adaptasinya tidak terlalu sulit. Perbedan beda suku 

mengharuskan kedua belah pihak beradaptasi satu dengan lainnya. 

Misalnya pada suku Minang, pada suku ini biasanya pihak wanita yang 

melamar pria, sementara pada suku Jawa maka pihak pria lah yang melamar 

wanita. Jika terjadi perkawinan dengan suku Jawa dan Minang, tentunya 

salah satu pihak harus mengalah untuk menentukan pihak mana yang 

melamar dan pihak mana yang dilamar. 

Adapun ciri-ciri kemandirian dalam memilih pasangan hidup antara 

lain : a) memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa pengaruh 

dari orang lain; b) dapat berhubungan dengan baik dengan orang lain; c) 

memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakini; d) 

memiliki kemampuan untuk mencari dan mendapatkan kebutuhannya tanpa 

bantuan orang lain; e) dapat memilih apa yang seharusnya dilakukan dan 

apa yang seharusnya tidak dilakukan; f) kretif dan berani dalam mencari 
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dan menyampaikan ide-idenya; g)memiliki kebebasan pribadi untuk 

mencapai tujuan hidupnya; h) berusaha untuk mengembangkan dirinya; dan 

i) dapat menerima kritikan untuk mengevaluasi dirinya. 

Pembahasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa wanita yang 

bekerja sudah bisa dikatakan mandiri secara ekonomi, namun dalam 

menentukan pasangan hidup apakah mereka sudah bisa dikatakan mandiri 

seutuhnya ataukah belum mandiri. 

Berdasarkan hal di atas maka penulis ingin mengetahui dan tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “bagaimana kemandirian dalam 

memilih pasangan hidup pada wanita bekerja ?” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemandirian dalam  memilih 

pasangan hidup pada wanita bekerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan referensi bagi psikologi,khususnyauntuk 

pengembangan teori matakuliah Psikologi Perkembangan berkaitan 

dengan kemandirian dalam memilih pasangan hidup pada wanita yang 

bekerja. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikaninformasi dan untuk mengetahui mendalamtentang  

kemandirian dalam memilih pasangan hidup pada wanita bekerja  yang 

dapat dilihat dari ciri-cirinya. Selain itu dapat memperkaya wacana yang 

terkait dengan ciri-ciri kemandirian. 


