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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A.  Rangkuman Penelitian 

Latar belakang subjek 1 diketahui bahwa 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. 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.  Subjek 2 adalah 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. Subjek 

3 termasuk orang yang ramah, subjek menyambut dengan memberikan 

senyuman dan wajah subjek terlihat senang dan bersemangat sekali. 

Semua subjek memiliki kriteria calon pasangan hidup yang akan 

dipilih karena penetuan kriteria bagi subjek sangatlah penting. Subjek 

ingin mencari seorang pendamping hidup dengan kriteria : seiman/ 

seagama, sopan santun, orangnya baik, bertanggungjawab, kerja mapan, 

tidak perokok, berpendidikan, yang semuanya itu tercakup dalam falsafah 

Jawa dalam menentukan pasangan hidup yaitu Bobot-bibit-bebet.Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriana, dkk. (2007, h.166) 
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bahwa persyaratan yang harus dimiliki laki-laki sebagai calon pasangan 

hidup yaitu : cerdas, seiman dan memiliki kualitas agama yang bagus, 

menarik secara emosional, komunikatif dan dapat dijadikan sebagai 

partner, mempunyai komitmen terhadap suatu hubungan, mempunyai 

visi, percara diri, memperhatikan dan dapat memahami, dapat 

mengendalikan, dan homoris. Pendapat yang hampir sama dikemukakan 

oleh Onu dan Armstrong (2013, h.82-83) bahwa hal-hal yang 

dipertimbangan dalam memilih pasangan hidup antara lain: agama, 

cinta dan kasih sayang, pendidikan, tinggi badan, ketampanan, 

pekerjaan, finansial, kecerdasan, memiliiki tabungan, dapat dipercaya, 

sabar, dapat dipercaya, responsif, dapat menjadi pemimpin, sehat, 

kreatif, usia lebih tua, dan lain-lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut menempatkan agama 

sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pasangan hidup, betigu 

juga pendapat Chimunhu dan Mataruse (2014, h.72) bahwa religiusitas 

dalam perkawinan memiliki efek positifdalam hidup. Lembaga agama 

adalah kekuatan integratif, agama menawarkan kesempatan reguler 

untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman yang berbagi 

nilai yang sama, menawarkan bantuan kepada anggota yang 

membutuhkan, menumbuhkan rasa kebersamaan melalui mana peserta 

saling membantu. Komitmen jangka panjang tersirat oleh perkawinan 

dan dalam berpikir tentang peran agama dalam kehidupan orang-orang 

menikah, titik yang baik keberangkatan adalah konsep bahwa agama 
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harus diperlakukan sebagai suatu sifat yang saling melengkapi dalam 

perkawinan. Penelitian yang dilakukan Ansano (2012, h.11) ditemukan 

bahwa perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non-muslim 

tidak akan diakui, di manaIslam melarang pernikahan antara seorang 

wanita Muslim dan seorang pria non-Muslim, dan kaum perempuan 

merasa lebih nyaman dengan apa yang diamanatkan dalam Al-Qur'an 

atau hukum Islam. Hal ini seperti yang dialami ketiga subjek penelitian 

yang beragama Islam, semua subjek menentukan kriteria yang sama 

yaitu calon pasangan hidup harus seagama.Bobot adalah kualitas diri 

baik lahir maupun batin. Meliputi keimanan (kepahaman agamanya), 

pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku. Bobot ini diterapkan 

dalam rangka memberi perlindungan, kasih sayang dan penghormatan 

kepada wanita. 

Bibit adalah asal usul/keturunan. Di sini diajarkan untuk konsen 

terhadap asal-usul calon menantu. Jangan sampai memilih menantu 

bagai memilih kucing dalam karung, yang asal-usulnya tidak jelas, 

keluarganya juga remang-remang, pekerjaannya cuma begadang di 

jalanan. Menurut teori Gen oleh Gregor Mendel (Ali dan Asrori, 2008, 

h. 118)yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya, bahwa 

manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat fisik dan karakter dari orang 

tuanya, atau juga nenek dan kakeknya secara genetik. Ciri-ciri ini 

nampak melalui aspek tinggi badan, warna kulit, warna mata, keadaan 
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rambut lurus atau kerinting, ketebalan bibir dan sebagainya. Demikian 

pula bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan 

daripada induk asal. Sebagai contoh sifat pendiam, cerewet, dominan 

atau pasif adalah ciri-ciri sifat alamiah manusia yang tidak dipelajari 

melalui pengalaman, tetapi hasil warisan generasi sebelumnya. 

Jadi, filosofi jawa yang memperhatikan bibit bukan isapan 

jempol semata. Sebab menikah dengan mempertimbangkan segi 

keturunan bukanlah deskriminatif, tapi salah satu alternatif yang bijak 

untuk menjaga dan melestarikan keturunan yang baik sebagai tanggung 

jawab moril terhadap kesehatan mental spiritual generasi bangsa 

selanjutnya. 

Bebet merupakan status sosial (harkat, martabat, prestige). 

Filosofi Jawa memposisikannya dalam urutan ketiga. Bebet ini memang 

penting tapi tidak terlalu penting. Dalam filosofi Jawa mengatakan, 

“Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman”, 

(Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk 

memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi). Tetapi, apa 

salahnya kalau status sosial sesorang juga menjadi bahan pertimbangan 

untuk menentukan calon pasangan hidup. Karena tidak bisa dipungkiri 

bahwa status sosial juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Itulah 

filosofi Jawa tentang bobot, bibit, bebet. Oleh karena itu, untuk memilih 

menantu pasangan hidup, sebaiknya memilih yang berasal dari benih 

(bibit) yang baik, dari jenis (bebet) yang unggul dan yang nilai (bobot) 

yang berat. 
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Melihat kepercaraan diri subyek, menunjukkan bahwa ketiga 

subjek memiliki kepercayaan diri yang baik di mana ketiga termasuk 

orang yang mudah bergaul dengan teman-temannya, terbuka, dan baik 

sama orang serta mampu berkomunikasi dengan baik. Hanya saja pada 

Subjek 3 tidak terlalu percaya diri bila di lingkungan masyarakat yang 

dsitu tergadap banyak orang untuk tampil di hadapannya. Hanya saja 

berkaitan dengan keaktifan  dalam menemukan calon pasangan hidup, 

Subjek 1 kurang aktif hal ini disebabkan Subjek 1 telah menemukan calon 

pasangan hidupnya dari teman kerjanya, Subjek 1 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. Begitu juga Subjek 3 termasuk 

orang yang tidak aktif dalam menemukan calon pasangannya karena 

memiliki lebih dari satu calon. Sedangkan pada Subjek 2 termasuk aktif 

dalam menemukan calon pasangannya baik melalui teman, maupun 

melalui media sosial, keinginannya dekat terus dan menjalin komunikasi 

terus sering komunikasi lewat SMS-an atau telpon.  

Semua subjek pada dasarnya mampu mengambil keputusan dengan 

baik, yaitu dalam memilih pasangan sejak menemukan kecocokan antara 

subjek dengan calon pasangannya yang dipilih sendiri oleh subjek, 

kemudian minta pendapat dan pertimbangan dari orangtua agar tidak salah 

dalam mengambil keputusan menentukan pilihan calon pasangan 

hidupnya. 
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Ketiga subjek menunjukkan mampu bertanggung jawab atas 

keputusan yang diambil dalam memilih pasangan hidupnya. Ketiga subjek 

siap menerima resiko dengan keiklasan dan menjalaninya dengan senang 

hati tanpa ada penyesalan, karena subjek sudah memilih dan pilihan subjek 

sudah dipikirkan. Ketiga subjek mampu mengendalikan dirinya, 

menunjukkan kematangan emosi yang baik yang ditunjukan dengan sikap: 

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, dan menyelesaikan 

permasalahan dengan cara baik-baik sampai menemukan titik terang. 
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Bagan 5.1 

Bagan Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan untuk Memilih 

Pasangan pada Ketiga Subjek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Kriteria Pasangan 

- Orangnya baik 

- Seiman/seagama 

- Bertanggung jawab 

- Usia 

- Setia 

- Sopan 

- Pendidikan 

- Bekerja mapan 

- Bibit-bobot-bebet 

- Tidak perokok 

Proses Kemandirian 

Menemukan Pasangan 

Mantab untuk menikah 

 

1. Keaktifan pendekatan dengan lawan jenis 
2. Kepercayaan diri 
3. Memilih pasangan 

4. Peran Orangtua 

5. Bertanggung jawab atas pilihannya 
6. Penyelesaian masalah 

Belum menemukan pilihan           

laki-laki calon pasangannya 
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B. Tema-tema yang Muncul dan Intensitas Kemunculan 

 

Tabel 5.1 

Intensitas dan Tema Subjek 1 (RP), 2 (RA) dan 3 (AS) 

No. Tema  

Intensitas 

Keterangan S1 

(RP) 

S2 

(RA) 

S3 

(AS) 

1 Kriteria 

pasangan yang 

diinginkan 

+++ +++ +++ Ketiga subjek sangat kuat dalam 

menentukan kriteria pasangan yaitu 

orangnya baik, seiman/seagama, 

bertanggung jawab, tidak 

perokok, kerja mapan, baik dengan 

subjek dan orangtua subjek, setia, 

pendidikan, bibit, bebet dan bobot. 

Dari semua kriteria tersebut yang 

selalu muncul dari ketiga subjek 

adalah seagama. 

2 Keaktifan 

pendekatan 

dengan lawan 

jenis 

+ +++ + Subjek 1  dan Subjek 3 tidak aktif 

dalam melakukan pendekatan 

dengan pasangan karena memiliki 

lebih dari satu calon, hanya saat 

perlu saja subjek menghampiri 

pasangannya, sedangkan subjek 2 

sangat aktif dalam melakukan 

pendekatan terhadap calon 

pasangannya 

3 Kepercayaan 

diri  

+++ +++ ++ Subjek 1 dan 3 memiliki 

kepercayaan diri yang sangat tinggi.  

Subjek 2 sangat percaya diri tetapi 

jika ketemu dengan banyak orang 

menjadi tidak terlalu percaya diri  

4 Memilih 

pasangan  

+++ +++ +++ Ketiga subjek memilih pasangan 

berdasarkan pilihannya sendiri 

5 Peran orangtua +++ + +++ Peran orangtua pada subjek 1 dan 

3 sangat kuat, tetapi pada subjek 

2 peran orangtua kurang kuat 
6 Bertanggung 

jawab atas 

pilihannya 

+++ +++ +++ Ketiga subjek tetap konsekuen 

dengan apa yang telah pilih, dan 

bertanggung jawab dengan pilihan 

yang dibuat. 

7 Penyelesaian 

masalah  

+++ +++ 

 
+++ 

 
Ketiga subjek sangat kuat dalam 

bersuaha menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dengan pasangannya. 

Keterangan : 

+  :  Kurang kuat 

++ :  Cukup kuat 

+++ :  Sangat Kuat 
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C. Matrik Antar Tema 

Tabel 5.2 

Matrik Hubungan antar Tema Subjek 1, 2 dan 3 

No. Tema 

Kriteria 

pasangan 

yang 

diinginkan 

Keaktifan 

pendekatan 

dengan 

lawan jenis 

Keper-

cayaan 

diri 

Memilih 

pasangan 

sendiri 

Peran 

orangtua 

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 Peran 

orangtua 

 
    - - - 

6 Bertanggung 

jawab atas 

pilihannya 
     - 

 

7 Penyelesaian 

masalah 

ketika ada 

perselisihan 

      - 

 

 

D. Pengaruh Antar Tema pada Subjek 1, 2, dan 3 

Hasil wawancara dengan subjek 1 (RP), 2 (RA), dan 3 (AS) 

ditemukan keterkaitan pengaruh antar tema yang dapat disimpulkan dari 

ketiga subjek penelitian yang seperti terlihat pada gambar berikut : 
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Bagan 5.2 

Bagan Kemandirian Memilih Pasangan Hidup padaKetiga Subjek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria pasangan 
yang diinginkan 

Kepercayaan           
diri 

Memilih pasangan  
sendiri Bertanggung jawab 

atas pilihannya 

Penyelesaian 
masalah 

Keaktifan pendekatan 
dengan lawan jenis 

Kemandirian memilih pasangan hidup  

Faktor Internal Faktor Eksternal 

- Orangnya baik 
- Seiman/seagama 
- Bertanggung jawab 
- Usia 
- Setia 
- Pendidikan 
- Bibit-bobot-bebet 
-  
 
 

- Peran orang tua 

- Lingkungan pekerjaan 

 
 

Peran orangtua pada 

Subjek 1 (RP) dan 3 (AS) 

tinggi; pada Subjek 2 

(RA) rendah                

Subjek 1 (RP) dan 3 (AS) tidak memiliki 

kemandirian dalam memilih pasangan hidup 

Subjek 2 (RA) memiliki kemandirian dalam 

memilih pasangan hidup 

 


