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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Kancah Penelitian 

Pada penelitian “kemandirian dalam memilih pasangan hidup pada 

wanita bekerja”, penulis memilih wanita yang sudah bekerja dan 

bertempat tinggal di Pondok Raden Patah. Pondok Raden Patah berada di 

perbatasan Semarang-Demak, Kecamatan Sayung tepatnya di desa 

Sriwulan.  

Di Pondok Raden Patah banyak dijumpai wanita yang sudah 

bekerja, 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 

tokofotocopy  sedangkan sektor formal adalah pegawai negeri sipil dan 

karayawan apotik. 

Adapun pertimbangan penulis mengambil wanita bekerja yang 

bertempat tinggal di Pondok Raden Patah, dengan mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Kriteria subjek penelitian yang akan diteliti memenuhi tercapainya 

tujuan penelitian 

2. Penulis tertarik dengan diadakannya penelitian Kemandirian dalam 

Memilih Pasangan Hidup pada Wanita Bekerja 
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3. Belum pernah diadakan penelitian mengenai Kemandirian dalam 

Memilih Pasangan Hidup pada Wanita Bekerja 

4. Lokasi dan akses masuk untuk melakukan penelitian mudah dijangkau 

sehingga mempermudah pelaksanaan penelitian, menghemat waktu 

biaya dan tenaga. 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Survey Awal 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu 

melakukan survey yang dilakukan pada April 2014, dengan mencari 

informasi berupa data wanita bekerja di Pondok Raden Patah, yang 

lebih tepatnya di kelurahan Sriwulan. Dengan melakukan perbincangan 

dan pengumpulan data jumlah wanita yang bekerja. 

 

2. Perijinan Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, penulis meminta surat ijin 

penelitian pada Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk dapat menerbitkan surat ijin penelitian yang ditujukan 

kepada subjek penelitian. Surat ijin penelitian ini bernomor 

953/B.7.3/FP/III/2014. Tanggal 13 Maret 2014 surat sudah terbit dan 

penulis segera memberikan surat penelitian pada kepala desa di 

Pondok Raden Patah, Desa Sriwulan. 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan pada bulan April – Agustus 2014. 

Jumlah subjek penelitian adalah tiga orang. Data diperoleh dengan 

menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan 

pada saat berlangsungnya wawancara. Wawancara dan observasi 

dilakukan beberapa kali, sesuai dengan kebutuhan sampai data yang 

dibutuhkan terpenuhi. Selama melakukan wawancara penulis 

menggunakan alat telepon genggam yang digunakan untuk merekam tiap 

jawaban subjek. Sebelum melakukan penelitian penulis meminta ijin 

terlebih dahulu kepada subjek utuk merekam hasil wawancara dengan 

subjek. 

Pada subjek pertama berinisial RP, usia 23 Tahun, pendidikan 

terakhir pada SMA Abdi Negara Demak yang bekerja di karyawan PT. 

Niko Semarang. Pada subjek kedua, berinisial RA, usia 23 Tahun, 

pendidikan terakhir pada SMA Cut Nyak Dien Semarang yang bekerja di 

karyawan PT. Etercon Pharma Sayung-Demak. Terakhir, subjek ketiga 

berinisial AS, usia 23 Tahun, pendidikan terakhir pada SMAN 1 Karang 

Tengah Demak yang bekerja sebagai wirausahawan. 

Peneliti sebelumnya menginformasikan kepada subjek hal hal yang 

berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini dan menjamin kerahasiaan 

mengenai identitas subjek sebelum pengumpulan data dilakukan. Hal ini 

diharapkan ahgar menimbulkan kepercayaan kerjasama antara penulis 

dengan subjek. 

Proses observasi dilakukan saat pertemuan pertama sekaligus 

bonding agar antara penulis dengan subjek agar lebih akrab, juga 
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dilakukan saat wawancara berlangsung, yaitu dengan mengamati gerak 

dan bahasa tubuh, mimik wajah, intonasi suara dan respon subjek saat 

berkomunikasi dengan peneliti. 

Selama pengumpulan data berlangsung penulis membawa alat 

perekam (handphone) yang digunakan untuk merekam wawancara dengan 

subjek dan buku tulis serta pulpen untuk mencatan hasil observasi. 

Sebelumnya terlebih dahulu penulis meminta ijin kepada subjek untuk 

merekan hasil wawancara antara penulis dan subjek. Berikut adalah jadwal 

penelitian yang dilakukan penulis: 

Tabel 4.1 

Jadwal Observasi dan Wawancara 

 

Subjek 
Observasi Wawancara 

1 2 1 2 

1 21 Juni 2014 27 Juni 2014 21 Juni 2014 27 Juni 2014 

2 6 Juni 2014 25 Juni 2014 6 Juni 2014 25 Juni 2014 

3 23 juni 2014 26 Juni 2014 23 Juni 2014 26 Juni 2014 

 

 

D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek1 

a. Identitas Subjek 

1)  Nama    : RP 

2)  Usia    : 23 Tahun 

3)  Jenis Kelamin  : Perempuan 

4)  Pendidikan   : SMA Abdi Negara Demak 

5)  Pekerjaan  : Karyawan PT. Niko Semarang 

6)  Domisili    : Pondok Raden Patah 



41 

 

b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan RP Tanggal 21 Juni 

2014 di rumahnya bertempat di Pondok Raden Patah. Saat pertama 

kali bertemu untuk observasi, RP di rumah. Orangtua RP sedang 

pergi bersama dengan adiknya. RP menggunakan kaos merah dan 

celana panjang jeans. ketika penulis datang. RP langsung 

menawarkan minuman untuk peneliti. Hari ini pukul 20.00 RP 

sendirian di rumah. Rumah RP tergolong cukup besar untuk 

ditinggali oleh 3 orang, apalagi saat RP sendirian di rumah, terjadi 

suara bergema ketika sedang mengobrol. 

Pertemuan kedua untuk wawancara berlangsung pada 27 

Juni 2014. Wawancara dilkakukan pukul 19.00 WIB, saat itu 

subjek telah selesai mandi. Pakaian yang dikenakan subjek 

berwarna putih dengan rambut digerai dan memakai celana pendek 

bermotif. Subjek mempunyai sorot mata yang tajam dan suara yang 

lantang saat menjawab pertanyaan. 

 

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

RP merupakan perempuan berumur 23 tahun, yang 

menjadi karyawan swasta di sebuah perusahaan PT. Niko 

Semarang. RP yang tinggal di Pondok Raden Patah Sayung 

Demak. RP ini adalah anak kedua dari tiga bersudara. 

Aktivitas RP sehari-hari yaitu bekerja dari hari senin 

sampai sabtu, kadang-kadang hari minggu masuk kalau sedang 
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lembur. RP kerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 

WIB. RP memutuskan bekerja setelah lulus sekolah karena 

terbatasnya biaya dan adanya keinginan untuk mandiri.  

2) Inisiatif  

Subjek RP pada awal ingin mencari pasangan selalu 

menentukan kriteria terlebih dahulu. Penetuan kriteria bagi 

subjek sangatlah penting, karena RP ingin mencari seorang 

pendamping hidup yang  orangnya baik, sopan santun, dan 

seiman, bertanggungjawab, serta tidak merokok. Setelah 

menentukan kriteria, subjek mulai dekat dengan salah satu 

temannya di pabrik. Awalnya subjek hanya berteman, tetapi 

setelah melakukan pendekatan dan menyelami sifat orang yang 

dia inginkan akhirnya subjek menjatuhkan pilihan kepada laki-

laki tersebut. Pada proses pendekatan yang aktif adalah 

cowoknya, jadi RP tinggal mengikuti saja gimana cowoknya.  

RP mulai jatuh cinta dan melakukan pendekatan, akan 

tetapi subjek kurang aktif dalam hal pendekatan. Subjek 

mengatakan jarang mengobrol dengan pasangan bila sedang 

berdua, akan tetapi mengobrol dengan pasangan saat berkumpul 

bersama dengan teman-temannya.  

3) Percaya diri 

Subjek berkata percaya diri itu harus karena dirinya 

merasa mudah bergaul dengan teman-temannya. Selain itu 

subjek solid dengan orang lain, terbuka,dan baik sama orang. 
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Subjek RP tidak pernah menonjolkan kecantikan untuk 

merasa percaya diri. Dia menunjukkan kepada orang-orang 

bahwa dia bisa mendengarkan curhatan teman-temannya dengan 

baik. Subjek merasa orang-orang mau berteman dengannya 

karena subjek mudah bergaul dan enak kalau diajak bicara oleh 

teman-teman.  Pada mulanya RP merasa minder sedikit tapi 

kalau sudah kenal dan enak diajak ngobrol baru bisa dekat.  

4) Mampu mengambil keputusan 

RP memutuskan memilih pasangan sejak dia menemukan 

kecocokan dengan dirinya. Rasa nyaman dan kemantapanlah 

yang subjek cari dari pasangan yang dia pilih. Selain itu subjek 

memikirkan usia yang sudah matang untuk memilih pasangan 

hidup. 

Memilih pasangan hidup dipilih oleh subjek sendiri 

karena kebetulan laki-laki yang membuat jatuh cinta adalah 

teman satu pabrik subjek. Menurut subjek setelah menentukan 

pasangan pendapat orangtua juga sangat penting karena sebelum 

subjek memastikan keinginannya, subjek bertanya dulu pada 

orangtuanya. Bagaimana pilihan subjek, seperti sifat-sifat 

pasangannya, dan sifat pasangan subjek kepada kedua orangtua 

seperti apa. 

5) Mampu bertanggungjawab 

Bertanggungjawab pada pilihan adalah kewajiban subjek. 

Saat pilihan yang subjek ambil tidak sesuai dengan kriteria yang 

dinginkan hal yang akan dilakukan subjek adalah berpikir 
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kembali dan melakukan pembenahan yang lebih baik untuk 

melanjutkan kejenjang selanjutnya. Perlu adanya pembenahan 

atau cukup sampai disini saja. Membenahi bersama-sama 

dengan seseorang yang subjek pilih, kalau tidak bisa dibenahi 

bersama subjek memutuskan untuk berteman saja. Subjek juga 

selalu saling “memberitahu kekurangan pasangannya atau 

sebaliknya. Dalam menentukan pilihan pasti ada resiko 

didalamnya, akan tetapi subjek selalu memberitahukan apa yang 

terbaik buat hubungannya dan saling berbagi 

6) Mampu Mengendalikan diri 

Menjalin hubungan tak lepas dari suatu masalah. Subjek 

RP selalu menyelesaikan masalahnya dengan bertemu pasangan 

dan berbicara langsung, terbuka, percaya dan saling mengerti. 

Pasangan subjek yang lebih mengalah dibandingkan 

dengan subjek sendiri, akan tetapi subjek juga bisa mengerti 

pasangannya. Pasangan RP sangat mengerti sifat-sifat subjek  

atau sebaliknya. Subjek juga memaklumi sifatnya karena 

hubungan subjek dan pasangannya yang tidak sebentar, selain 

itu juga sudah mengenal masing-masing. 

 

d. Analisis kasus 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa subjek 

merupakan perempuan berumur 23 tahun, seorang karyawan swasta 

di sebuah perusahaan PT. Niko Semarang, tinggal di Pondok Raden 

Patah Sayung Demak, merupakan anak kedua dari tiga bersudara. 
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Subjek banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja, dan jika 

sedang kerja lembur terkadang hari minggu pun masuk kerja. 

Subjek memutuskan bekerja setelah lulus sekolah karena 

terbatasnya biaya dan adanya keinginan untuk mandiri. 

Wawancara yang telah dilakukan menghasilkan informasi 

yang cukup mendalam. Subjek memiliki kriteria calon pasangan 

hidup yang akan dipilih karena penentuan kriteria bagi subjek 

sangatlah penting. Subjek ingin mencari seorang pendamping hidup 

dengan kriteria : orangnya baik, sopan santun, seiman/seagama, 

tidak merokok, dan bertanggungjawab.  

Kriteria yang ditentukan subjek tersebut ada pada salah satu 

teman kerjanya yang diawali dari hanya berteman, tetapi setelah 

melakukan pendekatan dan menyelami sifat orang teman kerjanya 

yang subjek inginkan akhirnya subjek menjatuhkan pilihan kepada 

laki-laki tersebut. Subjek mulai jatuh cinta dan melakukan 

pendekatan, akan tetapi subjek kurang aktif dalam hal pendekatan, 

karena waktu yang ada untuk bertemu dengan laki-laki pilihannya 

hanya sedikit. Subjek jarang mengobrol dengan pasangan bila 

sedang berdua, akan tetapi mengobrol dengan pasangan saat 

berkumpul bersama dengan teman-temannya, karena kesempatan 

untuk berdua dengan pasangannya hanya terbatas, dan waktu 

bertemu dengan pasangan biasanya waktu istirahat bersama dengan 

teman-teman lainnya.  

Berkaitan dengan kepercayaan diri, subjek memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, subjek mudah bergaul dengan teman-
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temannya. Selain itu subjek solid dengan orang lain, terbuka, dan 

baik sama orang. Meskipun memiliki kepercayaan diri yang tinggi, 

subjek tidak pernah menonjolkan kecantikan untuk merasa percaya 

diri. Subjek memiliki kepercayaan diri yang tinggi ditunjukkan dari 

sikap subjek mau mendengarkan curhatan teman-temannya dengan 

baik dan teman-temannya mau berteman dengan subjek karena 

subjek mudah bergaul dan enak kalau diajak bicara oleh teman-

teman 

Subjek telah memutuskan memilih pasangan sejak subjek 

menemukan kecocokan dengan teman kerjanya. Rasa nyaman dan 

kemantapanlah yang subjek cari dari pasangan yang dipilihnya. 

Subjek juga merasa bahwa usia yang dirinya sudah matang untuk 

memilih pasangan hidup. 

Memilih pasangan hidup dipilih oleh subjek sendiri karena 

kebetulan laki-laki yang membuat jatuh cinta adalah teman satu 

pabrik. Meskipun pasangannya adalah pilihannya sendiri, subjek 

tetap meminta pendapat orangtua sebelum subjek memastikan 

keinginannya untuk memilih pasangannya. Subjek menyampaikan 

sifat-sifat pasangannya kepada kedua orangtua agar dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan pilihan pasangan hidup. 

Berkaitan dengan tanggungjawab pada pilihan, maka saat 

pilihan yang subjek ambil tidak sesuai dengan kriteria yang 

dinginkan hal yang akan dilakukan subjek adalah berpikir kembali 

dan melakukan pembenahan yang lebih baik untuk melanjutkan 

kejenjang selanjutnya. Perlu adanya pembenahan atau cukup 
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sampai disini saja. Membenahi bersama-sama dengan seseorang 

yang subjek pilih, kalau tidak bisa dibenahi bersama subjek 

memutuskan untuk berteman saja. Subjek juga selalu saling 

“memberitahu kekurangan pasangannya atau sebaliknya. Dalam 

menentukan pilihan pasti ada resiko didalamnya, akan tetapi subjek 

selalu memberitahukan apa yang terbaik buat hubungannya dan 

saling berbagi. Menjalin hubungan tak lepas dari suatu masalah. 

Subjek selalu menyelesaikan masalahnya dengan bertemu pasangan 

dan berbicara langsung, terbuka, percaya dan saling mengerti. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa subjek menunjukkan sikap 

kedewasaan dan diimbangi pula sikap dari pasangannya yang yang 

lebih mengalah dibandingkan dengan subjek sendiri, akan tetapi 

subjek juga bisa mengerti pasangannya. Pasangan subjek sangat 

mengerti sifat-sifat subjek  atau sebaliknya. Subjek juga 

memaklumi sifatnya karena hubungan subjek dan pasangannya 

yang tidak sebentar, selain itu juga sudah mengenal masing-masing. 

Pemahaman subjek terhadap latar belakang, karakteristik 

dan sifat-sifaf pasangannya yang sudah cukup lama, dan 

mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangannya maka  

membuat subjek mantap dalam menentukan pilihan pasangan 

hidupnya pada laki-laki teman kerjanya sesuai dengan kriteria dan 

pilihannya sendiri dengan meminta dipertimbangan pada          

orang tuanya. 
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Bagan 4.1 

Bagan Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan untuk Memilih 

Pasangan pada Subjek 1 (RP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Kriteria Pasangan 

- Orangnya baik 
- Sopan 
- Setia 
- Seiman/seagama 
- Bertanggung jawab 
- Tidak perokok 

Proses Kemandirian 

 

1. Kepercayaan diri, memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi dan mudah bergaul 
2. Memilih pasangan, pasangan berdasar pilihannya 

sendiri. 
3. Peran orangtua, bertanya dulu pada orangtuanya, 

tentang calon pasangannya mengenai sifat-sifatnya, 

dan bagaimana sifatnya pada orangtua keluarga 

subjek. Orangtua harus setuju dengan pasangan yang 

dipilihnya. 
4. Bertanggung jawab atas pilihannya, merasa 

mantap, dan akan bertanggungjawab. 

5. Penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah 

dengan cara ketemu bisa bicara langsung, terbuka, 

percaya dan saling mengerti.  

Menemukan Pasangan 

Mantab untuk menikah 
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e. Tema-tema yang Muncul dan Intensitas Kemunculan 

Tabel 4.2 

Intensitas dan Tema Subjek 1 (RP) 

No. Tema  Intensitas Keterangan 

1 Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

+++ Orangnya baik, sopan, setia, 

seiman/seagama, bertanggung jawab, 

tidak perokok 
2 Kepercayaan diri  +++ Memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

dan mudah bergaul 
3 Memilih pasangan  +++ Pasangan berdasar pilihannya sendiri 
4 Peran orangtua +++ Subjek bertanya dulu pada 

orangtuanya, tentang calon 

pasangannya mengenai sifat-sifatnya, 

dan bagaimana sifatnya pada orangtua 

keluarga subjek. Orangtua harus setuju 

dengan pasangan yang dipilihnya 
5 Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

+++ Subjek merasa mantap, dan akan 

bertanggungjawab.  
6 Penyelesaian 

masalah  

+++ Menyelesaikan masalah dengan cara 

ketemu bisa bicara langsung, terbuka, 

percaya dan saling mengerti. Tetapi 

Pasangan yang lebih mengalah 

daripada subjek, tapi ya juga keduanya 

saling mengerti. Pasangan juga 

mengerti sifat-sifat subjek, sehingga 

pasangan memaklumi, mengalah atau 

sebaliknya subjek bisa memaklumi 

karena sudah kenal lama kenal dan tahu 

karakter masing-masing”. 

Lebih baik salah satu ada yang 

mengalah, harus minta maaf duluan 

baik dari subjek maupun pasanganggan 

 

Keterangan : 

+  :  Kurang kuat 

++ :  Cukup kuat 

+++ :  Sangat Kuat 
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f. Matrik Antar Tema 

Tabel 4.3 

Matrik Hubungan antar Tema Subjek 1 (RP) 

No. Tema 

Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

Keper-

cayaan 

diri 

Memilih 

pasangan 

sendiri 

Peran 

orangtua 

Ber-

tanggung 

jawab atas 

pilihannya 

Penye-

lesaian 

masalah  

1 Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

- 

     

2 Kepercayaan 

diri  

 
 - 

 
- 

  

3 Memilih 

pasangan  

sendiri 
  - 

   

4 Peran 

orangtua 

 
   - - - 

5 Bertanggung 

jawab atas 

pilihannya 
    - 

 

6 Penyelesaian 

masalah 

ketika ada 

perselisihan 

     - 

 

 

g. Pengaruh Antar Tema pada Subjek 1 (RP) 

Hasil wawancara dengan subjek 1 (RP) ditemukan 

keterkaitan pengaruh antar tema yang seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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Bagan 4.2 

Bagan Kemandirian Memilih Pasangan Hidup pada Subjek 1 (RP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

Peran orangtua                 

Tinggi  

Kepercayaan           

diri 

Memilih pasangan  

sendiri 
Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

Penyelesaian 

masalah 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Faktor Internal Faktor Eksternal 

- Orangnya baik 

- Seiman/seagama 

- Bertanggung jawab 

- Umur 

- Peran orang tua 

- Lingkungan pekerjaan 

 
 

Subjek 1 (RP) tidak memiliki 

kemandirian dalam memilih 

pasangan hidup 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

1)  Nama   : RA 

2)  Usia    : 23 Tahun 

3)  Jenis Kelamin  : Perempuan 

4)  Pendidikan   : SMA CUT NYA’DIEN 

5)  Pekerjaan  : Karyawan PT. Etercon Pharma 

6)  Domisili    : Pondok Raden Patah 

 

b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan RA Tanggal  Juni 2014 

dirumahnya bertempat di Pondok Raden Patah. Saat pertama kali 

bertemu untuk observasi, RA sedang beristirahat dirumah sebelum 

berangkat. RA menggunakan kaos pink, memakai kerudung dan 

celana panjang hitam. RA dengan ramah mempersilahkan penulis 

masuk rumahnya dan menyuguhkan minum dan makanan. Hari ini 

pukul 12.30 WIB sampai di rumah, karena perjalanan dari tempat 

kerja menuju rumah cukup lama, sekitar satu jam. RA biasa bekerja 

menggunakan motor sendiri karena tempat kerja RA tidak terlalu 

jauh dari rumah. 

Pertemuan kedua dengan RA tanggal 25 Juni 2014 

bertempat di rumah saudaranya RA pada pukul 16.42 WIB. Saat itu 

RA baru pulang dari kerja. RA mengenakan kemeja putih lengan 

panjang, kerudung coklat bermotif dan selana panjang warna hitam. 

Wajah RA saat itu baru saja pulang kerja dan langsung bersedia 

untuk diwawancara.  
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

RA adalah seorang perempuan bekerja dan usia RA saat 

ini 23 Tahun. Pekerjaan RA saat ini yaitu karyawan swasta di 

PT. Etercon Pharma, Sayung-Demak. Tempat tinggal RA di 

Pondok Raden Patah. RA memiliki dua orang adik. Adik 

pertama berjenis kelamin laki-laki dan adik yang kedua berjenis 

kelamin perempuan. 

Pendidikan RA dari SD, SMP, hingga SMA, dahulu 

menempuh sekolah dasar di SDN 03 Sriwulan lalu melanjutkan 

ke tingkat SMP, menempuh Sekolah menengah pertama di 

SMPN 20 Semarang. Setelah menempuh sekolah menengah 

pertama selama tiga tahun, RA melanjutkan pendidikannya di 

sekolah kejuruan, yaitu di SMK Cut Nya’Dien Semarang. 

Sekolah kejuruan ditempuh selama tiga tahun dan setelah lulus 

dari SMK subjek langsung memutuskan untuk bekerja. 

2) Inisiatif 

Subjek RA mengutamakan kriteria dalam menentukan 

pasangan yang akan dipilih. Memilih pasangan sesuai kriteria 

yang RA inginkan, karena pasangan akan mendampingi seumur 

hidup. RA menginginkan pasangan dengan kriteria satu agama, 

kerja mapan, baik sama RA dan baik dengan orangtua RA, dan 

yang paling terakhir setia. 

Kedua setelah menetukan kriteria, subjek RA lebih 

memilih memperbaiki diri sendiri supaya mendapat pasangan 
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sesuai dengan keinginannya. RA terus mencari pasangan 

dengan meminta diperkenalkan oleh temannya atau lewat 

jejaring sosial.  

RA aktif dalam melakukan pendekatan dengan 

pasangannya. Menurut RA kalau sama-sama naksir tu 

pengennya deket terus dan menjalin komunikasi terus. Intensitas 

bertemu  seminggu dua kali atau tiga kali. 

3) Percaya diri 

Percaya diri yang dimiliki RA sangat tinggi karena 

subjek merasa dirinya menarik. Menarik dalam hal pintar 

berkomunikasi dengan lawan jenis. Pintar juga dalam 

meyakinkan hati seseorang yang subjek suka. 

Salah satu cara subjek dalam menarik lawan jenis yaitu 

memberi perhatian yang lebih pada orang yang subjek suka, 

berpenampilan menarik dihadapan lawan jenis. Menurut subjek  

orang itu dinilai menarik bicaranya. Kalau orangnya diajak 

bicara itu menarik lama kelamaan orang bisa suka, apalagi kalau 

sepaham dan mempunyai kesukaan yang sama. 

4) Mampu mengambil keputusan 

RA mulai memilih pasangan saat subjek menemukan 

seseorang yang cocok dengan hatinya. Memilih pasangan 

dilakukan sendiri oleh subjek.  

Pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

oleh RA, akan tetapi jika RA tidak menemukan sesuai kriteria 

akan tetap subjek terima.  
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RA tetap meminta pendapat orangtua dalam menilai 

calon pasangan yang akan mendampingi hidupnya. Peran 

orangtua tidak sepenuhnya dalam pencarian pasangan hidup 

subjek. Menurut RA orangtua mengetahui orang yang 

penampilannya baik atau buruk, jika subjek berkenalan dengan 

lawan jenis, orangtua harus tahu dan orangtua subjek sangat 

demokratis. Dalam memilih pasangan dilakukan sendiri oleh 

RA dan minta pertimbangan orangtuanya, tetapi RA tetap 

melanjutkan hubungan dengan pasangannya meskipun orangtua 

tidak setuju. 

5) Mampu bertanggungjawab 

Setiap pilihan memiliki resiko dan harus dipertanggung-

jawabkan. Subjek RA bertanggungjawab dengan pilihannya. 

Subjek mengatakan pilihan yang RA ambil pasti mempunyai  

resiko dan semua resiko sudah dipikirkan oleh RA sebelumnya.  

Subjek RA menerima resiko dengan keiklasan dan 

menjalaninya dengan senang hati tanpa ada penyesalan, karena 

subjek sudah memilih dan pilihan subjek sudah dipikirkan. 

6) Mampu Mengendalikan diri 

Menjalani suatu hubungan tidak terlepas dari masalah. 

Subjek RA juga mempunyai masalah selama menjalani 

hubungan dengan pasangannya. Subjek selalu membicarakan 

dengan baik-baik dulu dan  jangan langsung mengambil 

keputusan  bubaran atau karena semua masalah ada solusinya 
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Subjek RA lebih memilih introspeksi diri, saling meminta maaf 

dan jangan memperkeruh suasana. 

d. Analisis kasus 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa subjek 

termasuk orang yang ramah, penulis dipersilahkan masuk 

rumahnya dan menyuguhkan minum dan makanan. Kegiatan 

sehari-harinya subjek bekerja di PT. Etercon Pharma yang 

tempatnya tidak terlalu jauh dengan rumahnya dengan 

menggunakan motor sendiri. 

Wawancara yang telah dilakukan menghasilkan informasi 

yang cukup mendalam, dalam menentukan pasangan hidup subjek 

mengutamakan kriteria pasangan yang akan dipilih karena 

pasangan yang akan dipilih merupakan pasangan yang akan 

mendampingi seumur hidup. Adapun kriteria pasangan menurut 

keinginan subjek adalah : satu agama, kerja mapan, baik sama 

subjekdan baik dengan orangtua subjek, serta setia. 

Agar mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya maka, 

subjek berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, dan mencari 

pasangan melalui temannya dengan cara meminta diperkenalkan 

oleh temannya atau melalui lewat jejaring sosial seperti facebook, 

instagram dan media jejaring sosial lainnya. 

Setelah mendapatkan calon pasangannya, subjek aktif dalam 

melakukan pendekatan dengan pasangannya. Subjek mempunyai 

keinginan untuk dekat dengan pasangannya dan menjalin 

komunikasi terus, serta adanya intensitas bertemu  seminggu dua 



57 

 

kali atau tiga kali agar antara subjek dan pasangannya lebih saling 

mengenal. 

Kepercayaan diri subjek sangat tinggi karena subjek merasa 

dirinya menarik, subjek mempunyai kemampuan berkomunikasi 

dengan lawan jenis yang baik, subjek juga mempunyai kemampuan 

untuk mayakinkan hati seseorang disukainya. Subjek suka memberi 

perhatian yang lebih pada orang yang subjek suka, berpenampilan 

menarik dihadapan lawan jenis agar dapat menarik lawan 

jenis.Subjek  berpandangab bahwa dengan komunikasi yang baik 

dan ketika orang yang diajak bicara itu menarik lama kelamaan 

orang bisa suka, apalagi kalau sepaham dan mempunyai kesukaan 

yang sama. 

Subjek memilih pasangan dilakukan sendiri olehnya, setelah 

subjek menemukan seseorang yang cocok dengan hatinya. Tetapi 

subjek tetap akan menerima calon pasangannya meskipun tidak 

menemukan calon yang sesuai kriteria yang telah ditetapkannya. 

Oleh karena ini subjek tetap meminta pendapat orangtua dalam 

menilai calon pasangan yang akan mendampingi hidupnya.  Akan 

tetapi peran orangtua tidak sepenuhnya dalam pencarian pasangan 

hidup subjek. Orangtua dapat mengetahui calon pasangan subjek 

melalui penampilannya baik atau buruk sebagai bahan 

pertimbangan subjek juga menginformasikan tentang calon 

pasangannya kepada orangtuanya, sehingga orang tua tahu kondisi 

calon pasangan anaknya dan orangtua memberikan masukan 

kepada subjek memberikan kebebasan kepada anaknya untuk 
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menentukan pilihannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab 

sebagai anak yang sudah dewasa. Subjek memilih pasangan 

dilakukan sendiri dan minta pertimbangan orangtua, tetapi tetap 

melanjutkan hubungan dengan pasangan yang menjadi pilihannya 

meskipun orangtua tidak setuju. 

Subjek memahami bahwa setiap pilihan memiliki resiko dan 

harus dipertanggung-jawabkan oleh didinya sendiri, oleh karena itu 

subjek harus bertanggungjawab dengan pilihannya, dan semua 

resiko sudah dipikirkan subjek sebelumnya.  Sebagai bentuk 

tanggung jawab kepada orangtua maupun pada dirinya sendiri, 

subjek menerima resiko dengan keiklasan dan menjalaninya dengan 

senang hati tanpa ada penyesalan, karena subjek sudah memilih dan 

pilihan subjek sudah dipikirkan. 

Subjek mampu mengendalikan dirinya ketika menghadapi 

masalah selama menjalani hubungan dengan pasangannya. Subjek 

selalu membicarakan dengan baik-baik dulu dan  jangan langsung 

mengambil keputusan  bubaran atau karena semua masalah ada 

solusinya Subjek lebih memilih introspeksi diri, saling meminta 

maaf dan jangan memperkeruh suasana. 

Subjek belum memiliki laki-laki pilihan sebagai calon 

pasangan hidup tetapi subjek sudah menentukan kriteria calon 

pasangannya, subyek yakin dapat menemuka laki-laki calon 

pasangan hidupnya karena subjek aktif dalam melakukan 

pendekatan dengan pasangannya baik melaluiteman maupu jejaring 

sosial, dan subjek memp;unyai kemampuan komunikasi yang baik. 
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Bagan 4.3 

Bagan Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan untuk Memilih 

Pasangan pada Subjek 2 (RA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum menemukan pilihan           

laki-laki calon pasangannya 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Kriteria Pasangan 

- Seiman/seagama  
- Kerja mapan 
- Baik dengan subjek dan orangtua subjek 
- Setia 

Proses Kemandirian 

1. Keaktifan pendekatan dengan lawan jenis, aktif 

dalam melakukan pendekatan dengan pasangannya, 

pengennya dekat terus dan menjalin komunikasi 

terus. 
2. Kepercayaan diri, memiliki kepercayaan diri sangat 

tinggi,  merasa menarik dan  merasa sangat bisa 

menarik hati lawan jenis, dan subjek berpenampilan 

menarik. 
3. Memilih pasangan, berdasarkan pilihannya sendiri 
4. Bertanggung jawab atas pilihannya, bertanggung 

jawab dan menerima resiko dengan keiklasan dan 

menjalaninya dengan senang hati tanpa ada 

penyesalan, karena subjek sudah memilih dan pilihan 

subjek sudah dipikirkan 

5. Penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah 

dengan cara memilih introspeksi diri, saling meminta 

maaf dan tidak memperkeruh suasana..  
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e. Tema-tema yang Muncul dan Intensitas Kemunculan 

Tabel 4.4 

Intensitas dan Tema Subjek 2 (RA) 

No. Tema  Intensitas Keterangan 

1 Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

+++ Seiman/seagama, kerja mapan, baik 

dengan subjek dan orangtua subjek, dan 

setia 
 

2 Keaktifan 

pendekatan dengan 

lawan jenis 

+++ Subjek aktif dalam melakukan pendekatan 

dengan pasangannya, pengennya dekat 

terus dan menjalin komunikasi terus. 

3 Kepercayaan diri  +++ Subjek sangat percaya diri,  subjek merasa 

menarik dan  merasa sangat bisa menarik 

hati lawan jenis, dan subjek berpenampilan 

menarik. 

4 Memilih pasangan  +++ Memilih pasangan berdasarkan pilihannya 

sendiri 

5 Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

+++ Subjek bertanggung jawab dan menerima 

resiko dengan keiklasan dan menjalaninya 

dengan senang hati tanpa ada penyesalan, 

karena subjek sudah memilih dan pilihan 

subjek sudah dipikirkan 

6 Penyelesaian 

masalah  

+++ 

 
Subjek menyelesaikan masalah dengan 

cara memilih introspeksi diri, saling 

meminta maaf dan tidak memperkeruh 

suasana. 

 

Keterangan : 

+  :  Kurang kuat 

++ :  Cukup kuat 

+++ :  Sangat Kuat 
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f. Matrik Antar Tema 

Tabel 4.5 

Matrik Hubungan antar Tema Subjek 2 (RA) 

No. Tema 

Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

Keaktifan 

pendekatan 

dengan 

lawan jenis 

Keper-

cayaan 

diri 

Memilih 

pasangan 

sendiri 

Ber-

tanggung 

jawab atas 

pilihannya 

Penye-

lesaian 

masalah  

1 Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

- 
     

2 Keaktifan 

pendekatan 

dengan 

lawan jenis 

 - 

 

- - - 

3 Kepercayaan 

diri  

 
  - 

   

4 Memilih 

pasangan 

sendiri  
   - 

 
- 

5 Bertanggung 

jawab atas 

pilihannya 
    - 

 

6 Penyelesaian 

masalah 

ketika ada 

perselisihan 

     - 

 

 

g. Pengaruh Antar Tema pada Subjek 2 (RA) 

Hasil wawancara dengan subjek 2 (RA) ditemukan 

keterkaitan pengaruh antar tema yang seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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Bagan 4.4 

Bagan Kemandirian Memilih Pasangan Hidup pada Subjek 2 (RA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

Keaktifan pendekatan 

dengan lawan jenis 

Kepercayaan           

diri 

Memilih pasangan 

sendiri 
Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

Penyelesaian 

masalah 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Faktor Internal Faktor Eksternal 

- Seiman/seagama  
- Kerja mapan 
- Baik dengan subjek dan 

orangtua subjek 
- Setia 
 

- Peran orang tua 

 
 

Peran orangtua                 

Rendah  

Subjek 2 (RA)                           

memiliki kemandirian dalam 

memilih pasangan hidup 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

1) Nama    : AS 

2) Usia    : 23 Tahun 

3) Jenis Kelamin  : Perempuan 

4) Pendidikan   : SMA Abdi Negara Demak 

5) Pekerjaan   : Karyawan PT. Niko Semarang 

6) Domisili    : Pondok Raden Patah 

 

b. Hasil Observasi 

Penulis pertama kali bertemu dengan AS Tanggal 23 Juni 

2014 di rumahnya bertempat di Pondok Raden Patah. Saat pertama 

kali bertemu untuk observasi, AS sedang bersantai sambil 

menonton televisidi rumah. Orangtua AS sedang menyetrika 

pakaian. AS menggunakan kaos berwarna biru dan celana pendek 

dengan motif bunga-bunga. AS menyambut penulis memberikan 

senyuman. Di rumah AS tinggal bersama dengan  ibu dan adiknya. 

Wajah AS terlihat senang dan bersemangat sekali. 

Ayah AS sudah meninggal satu tahun yang lalu. Kini AS 

hanya tinggal dengan ibu dan adiknya. Wawancara di mulai pukul 

19.00 WIB, saat itu AS rambut subjek dikucir satu. Subjek 

menyiapkan makanan ringan dan minuman untuk penulis. 

Wawancara dilakukan di ruang tamu rumah subjek. 
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c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang 

Subjek AS adalah perempuan berusia 23tahun. AS 

bekerja sebagai pegawai di PT. Hartono Istana Teknologi 

Polytron, Sayung-Demak. AS anak kedua dari tiga bersaudara. 

Tempat tinggal AS di Pondok Raden Patah. AS bekerja di 

polytron sudah dua tahun. Bayak suka duka yang dialami AS 

sewaktu bekerja di Polytron. 

Sebelum AS bekerja, AS telah menyelesaikan 

pendidikannya. Pendidikan sekolah dasar AS di SDN Sriwulan 

01. Setelah lulus dari sekolah dasar AS melanjutkan ke jenjang 

sekolah menengah pertama. AS bersekolah di SMPN 20 

Semarang selama tiga tahun. Lulus dari SMP lalu AS 

melanjutkan sekolah di SMAN 1 Karang Tengah Demak. Jarak 

sekolah SMA dari rumah cukup jauh. 

Setelah lulus SMA subjek AS memutuskan untuk 

langsung bekerja. Karena AS tidak mau merepotkan orangtua. 

AS ingin membantu orangtua dengan cara bekerja. Selain untuk 

mencari uang AS juga ingin dianggap mandiri dan tidak ingin 

bergantung pada orang tua lagi. Setelah pulang dari kerja AS 

selalu membantu orangtua dengan membersihkan rumahnya. 

2) Inisiatif  

Subjek AS mempunyai kriteria sebelum mencari 

pasangan hidupnya. Kriteria-kriteria yang ditentukan harus 

disesuaikan dengan diri AS. Bibit bebet bobot yang dilihat oleh 
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subjek dan kriteria yang paling penting adalah dalam hal 

pendidikan dan agama. 

AS mengatakan jika agama seseorang baik, kemungkinan 

orang tersebut bisa membimbing AS untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi. Subjek tidak terlalu mementingkan 

masalah fisik, bagi subjek yang penting bisa mencukupi dari 

segi ekonomi, batiniah dan lahiriah. 

Mempunyai agama yang kuat adalah salah satu kriteria 

yang di inginkan oleh subjek AS. Setelah menentukan krtieria 

langkah selanjutnya yang dilakukan subjek adalah 

memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti media sosial atau 

melalui pendekatan-pendekatan ke teman untuk mencari 

pasangan hidup.  

AS tidak begitu aktif dalam melakukan pendekatan 

dengan pasangan, karena calon pasangan hidup AS tidak hanya 

satu orang saja. Subjek AS menyeleksi dahulu beberapa orang. 

Setelah itu baru memutuskan pilihan yang menurut subjek 

cocok di hati subjek.  

Waktu untuk bertemu dengan pasangan tidak bisa 

ditentukan oleh subjek. bila subjek ingin bertemu dengan 

pasangan maka subjek langsung menghampiri pasangannya. 

3) Percaya diri 

Subjek AS merasa percaya diri bila dihadapan 

pasangannya akan tetapi subjek tidak terlalu percaya diri bila 
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dilingkungan masyarakat. Menurut AS alasan subjek tidak 

percaya diri dalam lingkungan masyarakat karena AS berpikir 

kalau dirinya tidak bisa memenuhi tanggungjawab.  

Cara subjek AS dalam menarik pasangan yaitu dengan 

merubah penampilan, merubah gaya berbicara dan merubah 

tingkah laku yang jelek menjadi baik.  

4) Mampu mengambil keputusan 

Subjek AS Ingin memiliki pasangan sejak subjek 

berkomitmen ingin mempunyai pasangan hidup. Subjek 

memilih pasangannya sendiri. Orangtua subjek memberi 

kebebasan kepada anak-anaknya karena hidup yang menjalani 

anaknya dan yang menentukan juga anaknya. Orangtua tua 

hanya memberi saran yang baik dan yang tidak baik, kalau 

orangtua tidak setuju dengan calon pasangan berdasarkan 

pertimbangan dan alasan tertentu, maka AS lebih memilih 

mengikuti masukan dari orangtua hal ini sebabkan alasan kalau 

seumpama antara orangtua dengan pasangan saya tidak setuju 

nanti kedepannya malah hubungan dengan keluarga itu tidak 

bagus.  

5) Mampu bertanggungjawab 

Langkah awal sebelum memilih pasangan hidup adalah 

menentukan kriteria seperti yang di inginkan. Kriteria yang di 

inginkan oleh subjek tidak semua ada di dalam pasangan yang 
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sekarang. Subjek AS tetap konsekuen dengan apa yang telah 

pilih.  

Subjek AS bertanggung jawab dengan pilihan yang 

dibuat, caranya dengan menjalani dengan iklas, menjalani 

dengan senang.  Setiap mempunyai resiko dan resiko itu sudah 

dipikirkan oleh subjek terlbih dahulu.“saling mengungkapkan 

keluh kesahnya apa yang menjadi pokok permasalahan itu 

terjadi. Kalau bisa ya merubah apa yang tidak disukai oleh 

pasangan itu sehingga menimbulkan suatu permasalahan” 

6) Mampu mengendalikan diri 

Hubungan yang dibina tidak semuanya berjalan lancar. 

Pasti ada masalah disetiap hubungan. Cara subjek dalam 

menghadapi masalah dengan pasangannya yaitu dengan berdiam 

diri, berfikir, introspeksi diri, setelah itu menyelesaikan 

permasalahan dengan cara baik-baik sampai menemukan titik 

terang.  

Menerima dengan iklas karena apa yang subjek pilih itu 

pasti ada resikonya, tergantung cara subjek menyikapi seperti 

apa. Kalau resikonya tidak terlalu berat kan pasti ada jalan 

keluarnya, kalau resikonya terlalu berat kemungkinan subjek 

mundur. 

d. Analisis kasus 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa subjek 

termasuk orang yang ramah.Ketika menyambut kedatangan penulis, 

subjek memberikan senyuman dan wajah subjek terlihat senang dan 
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bersemangat sekali.Subjek juga menyiapkan makanan ringan dan 

minuman untuk penulis.  

Wawancara yang telah dilakukan penulis menghasilkan 

informasi yang cukup mendalam tentang subjek penelitian, yaitu : 

sebelum mencari pasangan hidupnya subjek mempunyai kriteria 

calon pasangan. Kriteria tersebut yang ditentukan harus disesuaikan 

dengan diri subjek. Bibit bebet bobot merupakan pertimbangan 

yang sangat diperhatikan oleh subjek dan subjek mengutamakan hal 

penting calon pasangannya adalah pendidikan yang tinggi dan 

agama yang baik, jika agama seorang laki-laki baik, maka 

kemungkinan orang tersebut dapat menjadi imam dan dapat 

membimbing subjek untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Subjek tidak terlalu mementingkan masalah fisik, bagi subjek yang 

penting bisa mencukupi dari segi ekonomi, batiniah dan lahiriah. 

Jadi laki-laki pilihan utama subjek adalah laki-laki yang 

mempunyai agama yang kuat. 

Subjek juga memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti 

media sosial atau melalui pendekatan untuk mencari pasangan 

hidup.  Tetapi subjek tidak begitu aktif dalam melakukan 

pendekatan dengan pasangan, karena subjek telah memiliki calon 

pasangan hidup tidak hanya satu orang saja. Subjek menyeleksi 

dahulu beberapa orang telah ada. Setelah itu baru memutuskan 

pilihan yang menurut subjek cocok di hati subjek, hingga sampai 

saat ini subjek belum menentukan calon pasangan hidupnya. Ketika 
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bila subjek ingin bertemu dengan calon pasangan maka subjek 

langsung menghampiri pasangannya. 

Mengenai kepercayaan diri, subjek memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi bila dihadapan pasangannya akan tetapi subjek 

tidak terlalu percaya diri bila di lingkungan masyarakat. Hal ini 

disebabkan adanya perasaan kalau subjek tidak bisa memenuhi 

tanggungjawab, karena subjek mempunyai lebih dari satu calon 

pasangan hidup.  Kepercayaan diri subjek ditunjang dengan 

merubah penampilan, merubah gaya berbicara dan merubah tingkah 

laku yang jelek menjadi baik, sebagai upaya untuk menarik lawan 

jenis agar tertarik pada dirinya. 

Subjek mempunyai keinginan memiliki pasangan sejak 

subjek berkomitmen ingin mempunyai pasangan hidup, di mana 

subek memilih pasangannya sendiri. Orangtua subjek memberi 

kebebasan kepada anaknya dengan pertimbangan bahwa hidup 

yang menjalani anaknya dan yang menentukan juga anaknya. 

Orangtua tua hanya memberi saran yang baik dan yang tidak baik 

kepada anaknya berkaitan dengan calon pasangan yang dikenalkan 

kepada orangtuanya. 

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam memilih pasangan 

hidup, subjek memahami bahwa kriteria yang diharapkan subjek 

dalam memilih pasangan hidup saat ini  tidak semua ada di dalam 

pasangan yang sekarang, oleh karena ini subjek tetap konsekuen 

dengan apa yang telah pilih.  
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Subjek bertanggung jawab dengan pilihan yang dibuat, 

caranya dengan menjalani dengan iklas, menjalani dengan senang 

dengan kondisinya saat ini.  Menanggapi permasalahan hubungan 

dengan pasangan diketahui bawea, hubungan yang dibina tidak 

semuanya berjalan lancar. Oleh karena itu dalam menghadapi 

masalah dengan pasangannya subjek melakukan tindakan untuk 

berdiam diri, berfikir, introspeksi diri, setelah itu menyelesaikan 

permasalahan dengan cara baik-baik sampai menemukan titik 

terang.Menerima dengan iklas karena apa yang subjek pilih itu 

pasti ada resikonya, tergantung cara subjek menyikapi seperti apa. 

Kalau resikonya tidak terlalu berat kan pasti ada jalan keluarnya, 

kalau resikonya terlalu berat kemungkinan subjek mundur. 

Samppai saat ini subjek belum menentukan pilihan calon 

pendamping hidupnya, karena belum ada laki-laki yang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkannya. 
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Bagan 4.5 

Bagan Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan untuk Memilih 

Pasangan pada Subjek 3 (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum menemukan pilihan           

laki-laki calon pasangannya 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Kriteria Pasangan 

- Pendidikan 

- Agama 

- Bibit 

- Bebet 

- Bobot 

 

Proses Kemandirian 

1. Kepercayaan diri, bila di hadapan pasangan subjek 

merasa percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya diri 

bila di lingkungan masyarakat 
2. Memilih pasangan, berdasarkan pilihannya sendiri 
3. Peran Orangtua, memberi kebebasan kepada anak-

anaknya karena hidup yang menjalani anaknya dan 

yang menentukan juga anaknya, tetapi harus 

mendapat persetujuan dari orangtua. 
4. Bertanggung jawab atas pilihannya, konsekuen 

dengan apa yang telah pilih, dan bertanggung jawab 

dengan pilihan yang dibuat, caranya dengan 

menjalani dengan iklas, menjalani dengan senang. 

5. Penyelesaian masalah, dengan berdiam diri, 

berfikir, introspeksi diri, setelah itu menyelesaikan 

permasalahan dengan cara baik-baik sampai 

menemukan titik terang..  
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e.  Tema-tema yang Muncul dan Intensitas Kemunculan 

Tabel 4.6 

Intensitas dan Tema Subjek 3 (AS) 

No. Tema  Intensitas Keterangan 

1 Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

+++ Pendidikan, agama, bibit, bebet dan bobot 

 
 

2 Kepercayaan diri  ++ Bila di hadapan pasangan subjek merasa 

percaya diri, tetapi tidak terlalu percaya 

diri bila di lingkungan masyarakat 

3 Memilih pasangan  +++ Subjek memilih pasangan berdasarkan 

pilihannya sendiri 

4 Peran orangtua +++ Orangtua memberi kebebasan kepada 

anak-anaknya karena hidup yang menjalani 

anaknya dan yang menentukan juga 

anaknya, tetapi pilihan subjek harus 

mendapat persetujuan dari orangtuanya 

dengan  alasan kalau seumpama antara 

orangtua dengan pasangan saya tidak 

setuju nanti kedepannya malah hubungan 

dengan keluarga itu tidak bagus.. 

5 Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

+++ Subjek tetap konsekuen dengan apa yang 

telah pilih, dan bertanggung jawab dengan 

pilihan yang dibuat, caranya dengan 

menjalani dengan iklas, menjalani dengan 

senang 

6 Penyelesaian 

masalah  

+++ 

 
Subjek menyelesaikan masalah dengan 

dengan berdiam diri, berfikir, introspeksi 

diri, setelah itu menyelesaikan 

permasalahan dengan cara baik-baik 

sampai menemukan titik terang. 

 

Keterangan : 

+  :  Kurang kuat 

++ :  Cukup kuat 

+++ :  Sangat Kuat 
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f.  Matrik Antar Tema 

Tabel 4.7 

Matrik Hubungan antar Tema Subjek 3 (AS) 

No. Tema 

Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

Keper-

cayaan 

diri 

Memilih 

pasangan 

sendiri 

Peran 

orangtua 

Ber-

tanggung 

jawab atas 

pilihannya 

Penye-

lesaian 

masalah  

1 Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

- 

     

2 Kepercayaan 

diri  

 
 - 

 
- 

  

3 Memilih 

pasangan  

sendiri 
  - 

   

4 Peran 

orangtua 

 
   - - 

 

5 Bertanggung 

jawab atas 

pilihannya 
    - 

 

6 Penyelesaian 

masalah 

ketika ada 

perselisihan 

     - 

 

 

g. Pengaruh Antar Tema pada Subjek 3 (AS) 

Hasil wawancara dengan subjek 3 (AS) ditemukan 

keterkaitan pengaruh antar tema yang seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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Bagan 4.6 

Bagan Kemandirian Memilih Pasangan Hidup pada Subjek 3 (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria pasangan 

yang diinginkan 

Kepercayaan           

diri 

Memilih pasangan  

sendiri 
Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

Penyelesaian 

masalah 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Faktor Internal Faktor Eksternal 

- Pendidikan 

- Agama 

- Bibit 

- Bebet 

- Bobot 

 

- Peran orang tua 

- Lingkungan pekerjaan 

 
 

Peran orangtua                 

Tinggi  

Subjek 3 (AS) tidak memiliki 

kemandirian dalam memilih 

pasangan hidup 


