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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Menikah merupakan keputusan untuk memenuhi unsur kebutuhan 

dalam menjalankan tugas perkembangan sebagai manusia dewasa. 

Melalui pernikahan seseorang menjalin hubungan secara intim sehingga 

lahirlah sebuah keluarga. Menurut Erikson (dalam Feldman dan Papalia, 

2014, h.129) perkembangan hubungan intimasi merupakan tugas penting 

dari masa dewasa awal. Kebutuhan untuk  membetuk hubungan yang kuat, 

stabil, dekat, dan saling mengasihi adalah sumber kekuatan bagi perilaku 

manusia. Santrock (2012, h.6) mengungkapkan bahwa masa dewasa juga 

merupakan waktu untuk individu mengekplorasi karir yang ingin dicapai, 

mengembangkan identitas yang diinginkan, serta pengambilan keputusan 

terkait hidup melajang atau menikah. 

Tidak semua orang dewasa memilih untuk menjalin hubungan 

intim dan melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Menurut Eriany (dalam 

Wulandari, Nursalam, & Ibrahim, 2016, h.67-76) pernikahan tidak lagi 

dianggap sebagai gaya hidup yang cocok bagi semua orang, seringkali 

ditunda, semakin banyak pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan 

pernikahan yang sah, dan semakin banyak perempuan pekerja yang 

mempunyai anak ikut mencari nafkah dengan bekerja diluar rumah. Begitu 

juga menurut Papila & Feldman ( 2014, h.132)  beberapa individu 

menginginkan kebebasan untuk menjelajahi negara lain atau dunia,
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mengejar karier, melanjutkan pendidikan, atau melakukan pekerjaan 

kreatif tanpa khawatir tentang bagaimana pemenuhan diri mereka 

berpengaruh pada individu lain. 

Semakin berkembangnya jaman, trend perempuan yang hidup 

melajang juga menjadi sorotan di berbagai negara di kawasan Asia. 

Menurut Beri & Beri (2013, h.855-869) perempuan tidak menikah 

rentang usia 30-an di Jepang, Taiwan, Singapura, dan  Hongkong 

meningkat  20 angka atau lebih. Di Thailand, jumlah perempuan tidak 

menikah yang memasuki usia 40-an meningkat dari 7%  pada tahun 1980 

menjadi 12% pada tahun 2000. Di beberapa negara, rata-rata perempuan 

tidak menikah lebih tinggi, 20% di antara perempuan berusia 40-44 tahun 

di Bangkok, 27% di antara perempuan berusia 30-34 tahun di Hongkong. 

Di Indonesia, menurut survey Badan Pusat Statistik 2010 

presentase perempuan yang belum menikah rentang usia 40-59 tahun 

lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki dari jumlah 

penduduk total. Jumlah perempuan yang belum menikah di Indonesia 

rentang usia 40-59 tahun mencapai 549.466 orang atau sekitar 2,05% dari 

jumlah penduduk total. Presentase untuk laki-laki yang belum menikah 

di Indonesia dengan rentang usia yang sama hanya sekitar 1,55% atau 

setara dengan 531.092 orang dari jumlah penduduk total. 

Perempuan yang memasuki usia tiga puluh ke atas namun belum 

menikah biasanya mengurungkan niatnya untuk menikah karena alasan 

fisik. Menurut Santrock (2012, h.82) pada usia akhir 40 tahun atau awal 

50 tahun perempuan mengalami periode menstruasi yang sepenuhnya 

berakhir atau menopause, di masa inilah reproduksi perempuan semakin 
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menurun. Perempuan cukup realistis untuk mengetahui setelah mereka 

mencapai usia lebih dari 40 tahun, kesempatan untuk menikah semakin 

kecil. Bagi perempuan yang belum menikah usia tigapuluh disebut usia 

kritis (critical age) karena pada usia tersebut perempuan berada dalam 

persimpangan antara pilihan menikah atau bertahan pada status lajang 

(Hurlock, 1980, h.300-358). 

Jika perempuan memilih untuk berstatus lajang, pilihan tersebut 

tidak membuat perempuan terhindar dari tekanan masyarakat umum 

yang masih mempertahankan norma-budaya yang menjunjung tinggi 

lembaga perkawinan. Situmorang (dalam Jones & Gubhaju, 2008, h.1-

29) mengungkapkan bahwa perempuan yang tidak menikah di usia 30 

tahun ke atas dianggap menjadi suatu hal yang janggal di Indonesia. 

Penundaan pernikahan dianggap menjadi hal yang tidak normal di 

lingkungan secara umum dan hal tersebut menyebabkan adanya stigma 

negatif bagi perempuan yang tidak atau menunda penikahannya (delay 

marriage). Begitu juga menurut Noviana & Suci (2010, h.9-16) 

pelabelan negatif seperti tidak normal atau “perawan tua” lebih banyak 

diberikan kepada perempuan yang masih melajang di usia dewasa awal 

daripada pria. Norma ini dianut oleh masyarakat Indonesia secara turun-

temurun sehingga orangtua juga mengajarkan hal yang sama kepada 

anak perempuannya. 

Hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak berdasarkan 

adat Jawa menciptakan garis perintah yang harus ditaati. Paham tersebut 

masih ditemukan di wilayah yang masih kental dengan adat budaya Jawa 

salah satunya Yogyakarta. Seorang ahli ilmu sosial dan antropolog, yaitu 
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Niels Mulder melakukan penelitian mengenai seluk beluk budaya Jawa 

di wilayah Yogyakarta dan Surakarta sehingga mampu mengungkapkan 

teori mengenai adat budaya yang cukup kental di kedua wilayah tersebut. 

Menurut Mulder (1989, h.24-35) relasi orang tua dengan anak  

menggambarkan suatu hubungan yang vertikal. Fakta yang berkaitan 

dengan nilai moral dalam relasi tersebut yaitu, bila terjadi pelanggaran 

yang dilakukan oleh anak, maka akan mengalami konsekuensi moral atau 

sering disebut kuwalat. Kewajiban terakhir anak dalam hidup adalah 

menikah, pada saat itulah orang tua dapat merasa utuh karena telah 

menyelesaikan tugasnya. 

Pernikahan membuat seorang anak bebas dari pengasuhan dan 

kekhawatiran. Selama belum menikah, seseorang belum menetapkan 

dirinya sebagai orang yang berhak dihormati sepenuhnya oleh 

masyarakat. Menikah dan menjadi orang tua adalah kebiasaan lazim 

dalam tatanan kehidupan. Bila tugas tersebut tidak dilaksanakan maka 

seseorang akan dianggap aneh dan “ora njawani” atau tidak sesuai 

dengan norma orang Jawa. Bagi seorang pria tidak menikah adalah hal 

buruk, namun untuk perempuan hal itu bahkan lebih buruk dan dianggap 

memalukan bagi keluarga.  

Tekanan lain yang berasal dari luar konteks budaya pun juga dapat 

dialami seseorang dengan status lajangnya. Menurut Koropeckjy-Cox 

(dalam Santrock, 2012, h.50) masalah umum pada orang dewasa lajang 

biasanya mencakup menjalin relasi akrab dengan orang dewasa lainnya, 

menghadapi kesepian, dan menemukan posisi yang sesuai dalam 

masyarakat yang berorientasi pada pernikahan. Permasalahan 
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menghadapi kesepian juga dialami oleh subjek NN yang berusia 52 

tahun. Subjek mengakui bahwa pernah mengalami kesepian selama 

subjek menjadi lajang. Hal ini disebabkan karena minimnya dukungan 

sosial ketika subjek pernah tinggal mandiri di Jakarta. Permasalahan ini 

dibuktikan  dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“ya nyeselnya pernah dulu, ya nyeselnya dulu waktu hidup di kota 

terus aku hidup kerja ikut orang pernah di polines pernah di 

gatot Subroto gitu kan aku sendiri to mbak ya rasanya kerasa 

banget hidup sendiri..” 

 

“kan aku kerjanya bisa bareng bareng gitu kan jadi penanggung 

jawab sini sini sini itu berasa sih sepi kalo gak punya keluarga.” 

 

 Begitu juga menurut Hurlock (1980, h.359) berkaitan dengan 

masalah penyesuaian diri, perempuan yang belum menikah pada usia 

dewasa madya diharapkan mampu memikul tanggung jawab merawat 

orang tuanya. Tanggung jawab tersebut dapat menimbulkan beban 

keuangan, fisik, dan emosional. Permasalahan serupa juga dialami oleh 

kedua subjek dalam penelitian ini. Subjek ES yang berusia 41 tahun 

merasakan kelelahan dan kejenuhan secara fisik akibat tanggung jawab 

yang subjek yaitu merawat ibunya sekaligus adik-adiknya yang secara 

finansial belum cukup mandiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan 

hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap subjek : 

“Ya kadang iya to capek, tapi itu ya hanya sesaat to kalo bukan 

kita yang mutus dewe lak yo ora iso. Ya pasti jenuh to kaya gitu 

kadang kala…” 

 

Beban secara emosional juga dirasakan oleh subjek SM yang 

berusia 54 tahun.  Hal ini hingga berdampak terhadap gangguan fisik 

yang subjek alami. Subjek SM merasa bahwa dengan status lajangnya 
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membuat subjek harus bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan 

ibunya. Hal tersebut yang memicu peningkatan stress karena beban 

emosional yang subjek tanggung berkaitan dengan tanggung jawab dan 

perasaan tak ingin merepotkan anggota keluarga yang lain. Sehingga 

menyebabkan kondisi fisik subjek menjadi menurun. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“mengumpulkan uang dari dia bekerja itu untuk memperbaiki 

ekonomi keluarga. Karena dia berfikir ee eyang buyut kan 

istilahnya bercerai dengan eyang buyut kakung nah otomatis 

eyang putri gak bekerja jadinya dia menjadi tulang punggung 

keluarga untuk biaya merawat eyang buyut itu.” 

 

“Dia ngerasa merasa merepotkan saudaranya itu karena dia 

tidak punya kelurga sendiri, maksudnya keluarga kecil sendiri” 

 

“Ada yang harusnya dia sampaikan tapi tidak dia sampaikan 

hanya di simpan sendiri bener bener murni di simpan sendiri 

dan jatuhnya ke kesehatannya jadi menurun”  

 

Jika meninjau dari fenomena yang ada, tidak hanya konsekuensi 

negatif yang dirasakan oleh individu yang melajang. Subjek berinisial ES 

usia 41 tahun menyatakan bahwa subjek tidak pernah menderita karena 

status lajangnya. Secara emosional subjek ES merasa puas dengan 

kehidupan yang dijalani meskipun melajang. Subjek ES merasa puas saat 

subjek mampu memberikan yang terbaik untuk lingkungan sosialnya, 

baik dalam lingkup kecil maupun yang lebih besar. Subjek ES juga 

mengaku bila secara finansial telah mandiri. Berikut ini merupakan 

kutipan wawancara yang dilakukan kepada subjek ES pada tanggal 1 

Maret 2018 :  

“tapi yang jelas saya tidak pernah merasa dengan kesendirian 

saya ini itu membuat saya menderita, tidak. Karena kan pada 
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prinsipnya kalo saya sih simple ya maksudnya ketika saya bisa 

berguna untuk orang-orang paling tidak sekitar saya lingkup 

kecil saya itu sudah cukup puas, apalagi ketika saya bisa 

menjangkau ke lingkup yang lebih besar(....) dari sisi finansial 

juga sama dulu ketika saya di CUSS memegang bagian 

keuangan artinya saya mandiri di finansial juga.” 

 

Tidak hanya memunculkan dampak negatif, perempuan dewasa 

lajang tetap dapat merasakan dampak positif atau keuntungan atas 

kondisinya tersebut. Menurut Santrock (2012, h.50) keuntungan dari 

hidup sendiri adalah memiliki waktu untuk membuat keputusan 

mengenai perjalanan hidupnya, memiliki waktu untuk mengembangkan 

sumberdaya pribadi untuk memenuhi tujuan-tujuannya, memiliki 

kebebasan untuk membuat keputusan secara otonom dan mengejar 

minatnya, memiliki peluang untuk menjelajahi berbagai tempat baru dan 

mencoba hal-hal baru, serta memiliki privasi. Keuntungan dari hidup 

sendiri juga dialami subjek NN perempuan usia 52 tahun. Subjek 

mengaku dengan kondisi lanjangnya membuat subjek NN dapat 

menentukan apa yang ingin subjek capai secara bebas. Selain itu subjek 

NN mengungkapkan bahwa keuntungan dari hidup sendirinya membuat 

subjek mampu membantu orang disekitarnya dan hal tersebut 

membuatnya bahagia : 

“aku seneng bisa ngelola sekolah yang roboh dan akhirnya bisa 

berdiri lagi. Orang- orang yang gak punya itu aku bangunin asset, 

ya aku semacem kaya ngasih beasiswa dan sampe bisa juga 

nyekolahin 64 orang. Nah itu buat aku mikir kalo aku berumah 

tangga malah bisa dimarahi anakku karena ngurusi wong liyo 

hahaha” 

 

Begitu juga menurut SM perempuan berusia 54 tahun. Subjek SR 

mengungkapkan bahwa subjek merasakan bahagia dan puas atas 



8 
 

 

pilihannya menjadi lajang. Subjek  SM juga mengungkapkan bahwa 

subjek tetep dapat percaya diri  di tengah lingkungan sosialnya  meskipun 

tidak menikah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh subjek SM : 

“mbah merasa puas dan amat sangat bahagia dengan pilihan ini. 

Jadi gak ada rasa eee.. malu buat ketemu orang, santai aja 

jadinya.” 

 

Rasa bahagia merupakan hal yang berkaitan dengan kepuasan 

merupakan bentuk dari emosi positif. Menurut Compton (dalam 

Tandiono & Sudagijono, 2016, h.49-64) mengungkapkan bahwa 

kebahagiaan serta kepuasan hidup disebut sebagai komponen dari 

subjective well being. Menurut Deiner, Oishi, & Lucas (2003, h.404-419) 

subjective well being merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana 

seseorang mengevaluasi kehidupannya baik dimasa sekarang, masa 

depan, ataupun masa lampau. Komponen yang menentukan individu 

memiliki subjective well being menurut Campton (dalam Tandiono & 

Sudagijono, 2016, h.49-64) ; komponen kebahagiaan, kepuasan hidup, 

dan low neuroticism.  

Salah satu upaya untuk menunjang kebahagiaan seseorang salah 

satunya memiliki relasi sosial yang luas dan positif. Seseorang yang 

memiliki karakter mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan 

cukup terbuka dapat dengan mudah memiliki relasi sosial yang luas. 

Menurut penelitian milik Eysenck dan Eysenck (dalam Deiner, Oishi, & 

Lucas, 2003, h.404-419) terdapat hubungan antara kepribadian dengan 

kesejahteraan (well-being). Hal tersebut didukung dengan penelitian lain 

yang dilakukan oleh Zainal, Othman, dan, Mastor (dalam Kurniati, 
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Hartanti, & Nanik, 2013, h.1-17) menyatakan bahwa tipe kepribadian 

yang terbuka atau openness cenderung optimis bahwa dengan menjadi 

lajang tidak masalah selain itu, individu yang memiliki tipe kepribadian 

ini lebih memberi keyakinan pada dirinya bahwa masyarakat sudah tidak 

mempermasalahkan dan menerima individu dengan status sebagai 

lajang. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengungkap 

subjective well being terhadap perempuan Jawa yang melajang pada usia 

dewasanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses perempuan 

Jawa yang melajang dalam memakni hidupnya hingga mampu mencapai 

kesejahteraan subjektif pada hidup yang dijalaninya. Pada penelitian ini 

pula, akan menonjolkan berbagai aspek dalam subjective well being 

untuk mengungkap kondisi lajang seorang perempuan yang tinggal dan 

lahir di tanah Jawa yang masih menjunjung tinggi norma-budaya 

perkawinan dengan berbagai konsekuensi atas status lajang yang dijalani 

perempuan Jawa. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apa faktor penyebab perempuan Jawa dewasa hidup melajang? 

2. Bagaimana proses yang dialami perempuan Jawa dewasa dalam 

memutuskan hidup melajang? 

3. Apa saja dampak psikologis dan sosial pada perempuan Jawa dewasa 

yang melajang? 

4. Apa saja faktor yang mendukung perempuan Jawa dewasa dalam 

mencapai subjective well being? 
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5. Bagaimana bentuk subjective well being pada perempuan Jawa 

dewasa yang melajang? 

6. Bagaimana upaya pemaknaan hidup yang dilakukan oleh perempuan 

Jawa dewasa yang melajang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya penelitian ini guna mengetahui fenomena 

subjective well being pada perempuan Jawa dewasa yang melajang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan 

pengetahuan pada lingkup ilmu psikologi. Bidang psikologi yang 

mencakup tema pada penelitian ini yaitu psikologi perkembangan 

serta psikologi positif. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

berupa gambaran objektif kepada masyarakat yaitu mengenai 

subjective well being perempuan Jawa dewasa yang melajang.


