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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Kancah Penelitian 

Salah satu tahap dalam penelitian kualitatif yaitu dengan 

menetapkan kancah penelitian. Proses ini merupakan tahap persiapan 

agar penelitian selaran dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di suatu provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogykarta. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010) provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi lima kabupaten/kota, yaitu 

Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. 

Jumlah penduduk berdasarkan pendataan terakhir terdapat 3.457.491 

jiwa yang tersebar di daerah perkotaan maupun pedesaan.  

Jumlah penduduk laki-laki di provinsi D.I.Yogyakarta 

sebanyak 1.708.910 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

1.748.581 jiwa. Hal ini mengambarkan jumlah penduduk perempuan di 

provinsi D.I.Yogyakarta lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-

laki. Tiap wilayah di provinsi D.I.Yogyakarta tentu memiliki perbedaan 

kepadatan penduduk didalamnya. Tingkat kepadatan penduduk paling 

tinggi terdapat di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 11.958 

jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk paling rendah 

terdapat di kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah penduduk 472 

jiwa/km².  

Subjek dalam penelitian ini diambil dari beberapa wilayah yang 

berada di Yogyakarta, yaitu Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. 



53 
 

 
 

Tujuan pemilihan subjek yang berasal dari Yogyakartakarena 

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di pulau Jawa yang masih 

kental dengan tata aturan adat Jawa. Penelitian ini ingin melihat 

bagaimana dampak melajang bagi perempuan yang bernotabene 

sebagai orang Jawa dan tinggal di wilayah dengan budaya Jawa yang 

masih kental. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana 

proses perempuan Jawa yang melajang tetap bisa mencapai 

kebahagiaan di tengah masyarakat di wilayah tersebut. Pada dasarnya 

budaya Jawa cenderung menganggap bahwa status lajang yang 

disandang oleh perempuan dewasa merupakan hal yang menyimpang 

dari adat dan norma budaya. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Tahap pertama dalam persiapan penelitian ini yaitu, menentukan 

subjek berdasarkan dengan kriteria yang sesuai dengan pelaksanaan 

penelitian. Adapun gambaran umum mengenai kriteria subjek dalam 

penelitian ini yaitu, subjek merupakan perempuan asli Jawa yang belum 

atau tidak menikah di usia dewasanya. Subjek juga bukan seorang 

biarawati yang terikat dalam hukum Gereja untuk melakukan pelayanan 

seutuhnya terhadap Tuhan dengan tidak menikah. 

Tahap kedua sebagai proses persiapan penelitian ini, peneliti 

melakukan penedekatan secara personal terhadap subjek yaitu dengan 

menjalin relasi baik terhadap subjek (building rapport). Hal ini 

bertujuan untuk meminimalisir tingkat kebiasan saat melakukan 

pengumpulan data. 
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Tahap ketiga sebagai upaya mempersiapkan penelitian yang 

akan dilaksanakan, peneliti melakukan pembuatan rancangan pedoman 

penelitian sebagai acuan saat melakukan wawancara terhadap subjek. 

Peneliti juga menyiapkan alat perekam yaitu handphone serta alat tulis 

sebagai media yang mendukung proses wawancara dan observasi saat 

penelitian berlangsung.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Proses pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yaitu untuk memahami secara lebih mendalam mengenai 

fenomena atau peristiwa tertentu ditengah masyarakat. Metode 

pengumulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dan 

observasi sesuai dengan pedoman yang telah disusun sebelum 

melakukan penelitian.  

Sebelum proses wawancara dan observasi dilaksankan, peneliti 

terlebih dahulu menjelasakan mengenai tujuan dan tema yang diangkat 

dalam penelitian kepada subjek. Sebagai bentuk izin sedang 

mengadakan penelitian peneliti juga memberikan surat resmi yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata kepada 

subjek. Peneliti kemudian memberikan waktu terhadap subjek untuk 

memahami isi surat dan diakhiri dengan penandatangan informed 

consent. Berdasarkan kesepakatan dengan subjek, peneliti juga 

diperkenankan untuk merekam selama proses wawancara berlangsung. 
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Penelitian dilakukan pada akhir bulan Juni hingga bulan 

Agustus, sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh subjek. Rentang 

waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penggalian data yang 

dibutuhkan oleh peneliti, yang sesuai dengan pelaksanaan sebagai 

berikut : 

Table 1. Jadwal Wawancara Subjek 

Inisial  Tanggal  Durasi Tempat 

ES I : 7 Juli 2018 1 jam 2 menit Kantor subjek 

II : 20 Agustus 2018 1 jam 5 menit Kantor subjek 

NN I : 7 Juli 2018 1 jam  Kantor subjek 

II : 20 Agustus 2018 34 menit Kantor subjek 

SM I : 31 Juni 2018 55 menit Rumah subjek 

II :  14 Agustus 2018 54 menit Rumah subjek 

Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan data yang 

bersumber dari triangulasi yang dilaksanakan pada: 

Table 2. Jadwal Wawancara dengan Triangulasi 

Inisial Triangulasi Tanggal Tempat 

HI Tetangga dekat 2 Agustus 2018 Warung tempat 

jualan 

SA Tetangga dekat 20 Agustus 2018 Tempat kerja 

DA Keponakan 7 Agustus 2018 Rumah makan 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama  : ES 

Usia  : 41 th 

Agama  : Katolik 

Suku  : Jawa 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : D3 

Alamat  : Bumijo, Yogyakarta 

Anak ke  : 1 dari 4 bersaudara 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Proses observasi dan wawancara oleh peneliti 

dilakukan di tempat kerja yaitu salah satu Credit Union yang 

berada di Yogyakarta. Saat didatangi oleh peneliti subjek 

sedang mengobrol dengan rekan kerjanya yang juga 

merupakan salah satu subjek dalam penelitian ini. Peneliti 

tiba di lokasi penelitian kurang lebih pukul 11.00 WIB. 

Ketika tiba di lokasi sembari mengucap salam peneliti 

disambut dengan penuh antusias oleh subjek. Pada waktu itu 

pakaian yang dikenakan subjek, yaitu hem lengan panjang 

berwarna peach dan celana panjang jeans serta sabuk 

berwarna putih. Subjek memiliki postur badan agak gemuk 



57 
 

 
 

dengan tinggi badan kurang lebih 155 cm, berambut panjang 

sepunggung di ikat jadi satu, serta berkulit kuning langsat. 

Saat akan di wawancara subjek terlihat  santai dalam 

membawakan diri, tidak dengan raut muka penuh 

keterpaksaan. Ketika proses wawancara sudah berlangsung 

subjek menjawab pertanyaan dengan penuh antusias 

ditunjukkan dengan penjelasan yang cukup panjang ketika 

menjawab pertanyaan peneliti. Saat di tengah proses 

wawancara subjek beberapa kali mengubah posisi 

duduknya, subjek juga beberapa kali berinteraksi dengan 

orang lain disekitarnya, dan sesekali tertawa saat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 

Agustus 2018. Pertemuan kembali dilaksanakan di tempat 

kerja subjek yaitu di Credit Union (CU) yang ada di daerah 

Sleman. Pakaian yang dikenakan oleh subjek hem abu-abu 

dengan motif garis dan bertali dibagian leher serta 

mengenakan celana jeans. Subjek juga mengenakan jam 

tangan ditangan sebelah kiri, kalung, dan kacamata. Subjek 

mencepol rambutnya saat penelitian berlangsung. 

Subjek terlihat semakin relex dipertemuan kedua. 

Subjek juga beberapa kali menurunkan intonasi suaranya 

saat proses wawancara berlangsung. Subjek juga beberapa 

kali melakukan interaksi dengan orang disekitarnya. 
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2) Hasil Wawancara 

a) Masa kecil 

Subjek terlahir di tengah keluarga beretnis Jawa yang 

cukup sederhana. Subjek merupakan anak pertama dari empat 

bersaudara dan merupakan putri satu-satunya di keluarga 

tersebut. Ayah subjek merupakan seorang tukang koran dan 

ibu subjek merupakan penjual makanan rumahan. Tidak 

berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang berlebih, 

sejak kecil subjek telah ambil bagian dalam membantu kedua 

orang tuanya.  

Tiap pagi yaitu pukul 03.00 subjek harus membantu 

ayahnya menyetorkan surat kabar yang dijual menuju kios-

kios dan toko-toko yang telah berlangganan. Subjek mengaku 

bahwa tindakannya tersebut juga dilakukan karena ketika 

subjek masih kecil tidak banyak sarana hiburan yang dapat di 

manfaatkan sehingga digunakan untuk membantu aktivitas 

orang tuanya. Subjek mengaku bahwa tidak tingginya 

pendidikan orang tua menyebabkan mereka hanya bekerja di 

bidang non formal. 

Subjek mengatakan bila kehidupan masa kecilnya 

dapat dibilang normal. Hal ini sejalan dengan perannya dalam 

menjalankan tanggung jawab sebagai mana mestinya yaitu 

sebagai anak dan sebagai kakak bagi adik-adiknya. Kesibukan 

orang tua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga membuat 
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subjek memiliki tanggung jawab untuk mengurus adik-

adiknya. 

b) Masa remaja 

Memasuki usia remaja subjek yang bernotabene 

menjadi anak sulung memiliki tanggung jawab besar 

berkaitan dengan sikap yang baik. Hal itu membuat subjek 

tetap menjaga segala sikap dalam melakukan tindakan yang 

subjek lakukan. Subjek tidak ingin adik-adiknya meniru 

melakukan hal yang sama apabila subjek memiliki perilaku 

yang buruk. Subjek mengaku bahwa dirinya selalu 

mengusahakan untuk menjadi pribadi yang ideal agar mampu 

menjadi teladan yang baik.  

Pada masa remaja subjek mulai aktif di berbagai 

kegiatan sosial seperti kegiatan di masyarakat maupun Gereja. 

Subjek terlibat aktif dalam kegiatan koor lingkungan, dirigen, 

pendamping PIA, organisasi Muda-Mudi Katolik, dan juga 

terlibat aktif dalam kegiatan bermasyarakat seperti saat 

penyelengaraan 17 Agustus. Subjek mengaku memiliki 

banyak teman yang berasal dari tiap kegiatan yang subjek 

ikuti. Hal tersebut juga diketahui oleh orang tua subjek karena 

subjek  cukup terbuka dengan orang tua mengenai kehidupan 

sosialnya. 

Background orang tua dengan pendidikan rendah 

tidak membuat pemikiran orang tua subjek cukup kolot untuk 

membatasi pergaulan subjek. Subjek mengaku selama masa 
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remaja subjek merasa bahwa orang tuanya tidak banyak 

menutut dirinya. Hal ini berdampak positif terhadap 

perkembangan diri subjek. Sehingga subjek tidak pernah 

melakukan kenakalan yang melebihi batas wajar seperti 

narkoba, seks bebas dll. 

c) Masa dewasa 

Menjadi anak sulung membuat subjek memiliki 

kewajiban untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Pada 

masa dewasa subjek mengaku lebih berfokus terhadap 

karirnya. Setelah lulus dari pendidikan D3 subjek sempat 

bekerja menjadi seorang kontraktor dan pada saat ini subjek 

bekerja di sebuah Credit Union bagian keuangan. Merasa 

dibutuhkan oleh keluarga cukup membuat subjek hanya 

berfokus pada pekerjaan yang menghasilkan profit untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Orientasi tersebut 

membuat subjek tidak pernah menargetkan di usia berapa 

subjek akan menikah. 

Subjek mengaku pernah menjalin hubungan 

pecintaan sebanyak tiga kali dalam hidupnya. Hal ini 

dipengaruhi karena subjek adalah orang yang tidak mudah 

jatuh cinta atau suka terhadap seorang laki-laki. Hubungan 

yang telah dijalani subjek beberapa kali juga memiliki durasi 

hubungan yang cukup lama. Hubungan yang dijalin subjek 

dengan para kekasih berusia tahunan yang pada akhirnya 

semua harus kandas sebelum mencapai pelaminan.  
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Subjek mengaku pernah menjalani hubungan selama 

dua tahun dengan laki-laki yang memiliki kepercayaan 

berbeda dengan dirinya. Selain itu subjek juga pernah 

menjalani hubungan dengan laki-laki yang memiliki orientasi 

hubungan menuju pernikahan. Namun subjek merasa belum 

siap bila harus menikah karena subjek merasa masih harus 

bertanggung jawab atas keluarganya. Pada akhirnya hal 

tersebut membuat kandasnya hubungan subjek dengan 

seorang laki-laki.  

Kegagalan dalam percintaan cukup membuat subjek 

sakit hati. Hal tersebut menyebabkan subjek semakin tidak 

memiliki target untuk menikah hingga subjek menemukan 

laki-laki yang tepat baginya. Orientasi tersebut semakin 

didukung dengan perceraian yang dialami oleh rumah tangga 

adik kandung subjek tujuh tahun silam. Akibat perceraian dan 

hak asuh anak jatuh ketangan adiknya subjek semakin fokus 

terhadap keluarganya. Memiliki tanggung jawab mengasuh 

kedua anak adiknya yang telah bercerai membuat subjek 

semakin tidak mementingkan lagi urusan pribadinya 

berkaitan dengan percintaan.  

Hal berat juga dialami oleh subjek ketika sibuk 

berkecimpung di dunia karirnya. Subjek mengaku pernah 

diperlakukan tidak adil dengan teman sekantornya. Karakter 

tegas, keras, dan disiplin dalam diri subjek membuat 

terjadinya gesekan hingga terjadilah konflik. Subjek mengaku 
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seorang pimpinan ditempat subjek bekerja yang bernotabene 

sahabat subjek semasa kuliah turut menjatuhkan harga diri 

subjek. Permasalahan tersebut membuat subjek cukup 

terpukul, stress, dan putus asa. 

Setelah ayahnya meninggal subjek merupakan tulang 

punggung keluarga. Kesibukan berkarir demi terpenuhinya 

kebutuan rumah tangga tidak membuat subjek meninggalkan 

relasi sosialnya. Hingga kini subjek cukup memiliki relasi 

yang baik dengan teman-teman semasa sekolahnya. Subjek 

mengaku cukup memiliki banyak teman baik itu yang berasal 

dari bangku SMP hingga perguruan tinggi. Subjek juga sering 

memanfaatkan waktu liburan untuk bertemu dengan kawan 

lawasnya.  

d) Relasi dengan keluarga 

Subjek mengaku memiliki relasi yang baik dengan 

keluarganya. Sejak kecil subjek sudah memiliki kedekatan 

dan keterbukaan terhadap kedua orang tuanya lebih-lebih 

ibunya. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan sikap orang tua 

yang tidak terlalu menyetir subjek. Latar belakang generasi 

yang berbeda antara subjek dengan orang tua menjadikan 

konflik diantara mereka. Meskipun demikian subjek 

mengatakan konflik yang terjadi merupakan hal lumrah yang 

terjadi antara subjek dengan orang tuanya. 
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e) Relasi sosial 

Subjek merupakan individu yang cukup aktif dalam 

berkegiatan sosial. Sejak di remaja subjek cukup aktif di 

kegiatan masyarakat dan Gereja. Kondisi tersebut masih 

berlangsung ketika subjek duduk di bangku perkuliahan. 

Subjek mengaku bila subjek sering mengikut kegiatan di 

kampus dari situlah circle pertemanan yang dimiliki subjek 

semakin luas. Hingga saat ini subjek juga masih aktif di 

tengah masyarakat dengan menjabat sebagai bendahara RT. 

f) Latar belakang pendidikan 

Subjek menyelesaikan masa pendidikannya di kota 

Jogja. Tamat dari bangku SMP subjek melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi di Sekolah Menengah Kejuruan. 

Pada waktu itu subjek menghabiskan masa pendidikan di 

salah satu SMK yang cukup terkenal di Jogja yaitu SMK 7. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK subjek kemudian 

melanjutkan studinya kejenjang berikutnya. Sesuai dengan 

pilihan jurusan semasa SMK subjek kembali mengambil 

jurusan yang sama saat di perguruan tinggi. 

 Pada waktu itu subjek menghabiskan studi perguruan 

tinggi di Sekolah Vokasi atau yang kini dikenal dengan istilah 

pendidikan D3. Subjek meyelesaikan pendidikan D3 dengan 

jurusan Akuntansi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Subjek mengaku sangat memprioritaskan studinya dan cukup 

aktif selama menjadi mahasiswa di UGM. 
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g) Permasalahan yang dialami 

Keluarga yang masih sangat membutuhkan dukungan 

finansial membuat subjek lebih memprioritaskan diri terhadap 

karir yang dimilikinya. Hal ini berpengaruh tidak adanya 

target yang berkaitan dengan keputusan menikahnya. 

Meskipun demikian subjek tetap memiliki kisah cinta dengan 

seorang laki-laki. Kisah cinta tersebut terjalin mulai dari yang 

berbeda agama dan dengan seorang laki-laki yang ingin 

menikah dengan subjek. Namun semua kisah cinta yang 

dijalani subjek harus kandas ditengah jalan. Subjek mengaku 

hubungan dengan laki-laki yang siap menikahinya tak dapat 

diteruskan karena antara mereka berbeda orientasi. Subjek 

yang masih ingin fokus mensejahterakan keluarga sedangan 

sang pasangan ingin segera membina rumah tangga. 

Kandasnya hubungan yang terjalin memang cukup membuat 

subjek patah hati. 

Subjek semakin memprioritaskan diri terhadap 

karirnya. Hal ini semakin didukung oleh perceraian rumah 

tangga adiknya dan hak asuh anak jatuh ke tangan adiknya. 

Adik subjek yang kekurangan secara finansial membuat 

subjek harus bertanggung jawab terhadap kedua anak adiknya 

baik itu berperan sebagai ibu, kebutuhan secara fisik, hingga 

sekolah. Hal ini semakin membuat subjek tidak memfokuskan 

kebutuhan pribadinya termasuk hal pernikahan. 
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Selain tanggung jawab atas keluarga serta gagal 

dalam menjalin relasi cinta fenomena perceraian disekitarnya 

membuat subjek semakin berpikir dua kali untuk memasuki 

dunia pernikahan. Subjek menganggap bahwa kebahagiaan 

tidak hanya berasal dari status pernikahan yang dimiliki 

seseorang. Subjek juga merasa bahwa dirinya bukan tipe 

perempuan yang mudah suka terhadap sosok laki-laki. Hingga 

saat ini subjek merasa bahwa dirinya tidak terlalu tertarik 

dalam menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. 

h) Cara mengatasi permasalahan 

Sebagai upaya yang dilakukan subjek untuk 

mengatasi permasalahan karena status lajangnya yaitu tidak 

menjadi pribadi yang muluk-muluk. Subjek mengaku bahwa 

subjek menerima dirinya apa adanya karena apapun yang 

subjek alami hingga saat ini merupakan rencana dari Tuhan. 

Subjek tidak pernah memikirkan secara berlebihan 

berkiatan dengan  status lajangnya. Hal ini disebabkan karena 

subjek lebih memilih memilah segala komentar yang 

dilontarkan terhadap dirinya. Subjek memanfaatkan masa 

sendirinya untuk melakukan aktivitas positif yaitu bekerja dan 

aktif di lingkungan sosial. 

Subjek juga berani menjawab komentar negatif yang 

subjek dapat dari orang lain. Hal tersebut memberi kepuasan 

tersendiri bagi subjek yang pada akhirnya mampu 

meminimalkan komentar negatif terhadap dirinya. 
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i) Proses mencapai subjective well being 

Subjek menganggap bahwa esensi kehidupan tidak 

hanya berhenti disebuah pernikahan. Subjek menganggap 

bahwa esensi kehidupan adalah kebahagiaan dengan menjadi 

berguna bagi sekitarnya. Selama menjadi lajang subjek dapat 

mengerjakan segala tanggung jawab yang diembannya. Hal 

tersebut berhubungan dengan pekerjaan di tempatnya bekerja, 

tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab pengabdian 

terhadap sosial yaitu menjadi bendahara RT dan hal tersebut 

mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi 

subjek. 

Subjek tidak pernah merasa minder dengan status 

lajangnya. Subjek juga mengaku bahwa kehidupan yang 

dijalaninya cukup memiliki lika-liku tersendiri dan 

membuatnya cukup kuat dalam menghadapi sesuatu. Pada 

saat ini subjek tetap produktif dalam beraktivitas dan tidak 

pernah menyesal atas kondisi lajangnya tersebut. Subjek 

menyadari bahwa status lajangnya juga merupakan rencana 

terbaik dari Tuhan untuknya. Hal ini yang menyebabkan 

subjek tidak muluk-muluk dalam mengharapkan sesuatu. Hal 

yang dianggap penting bagi subjek adalah melakukan 

tindakan yang dapat berguna meskipun dari lingkup terkecil. 

Kepuasan hidup yang dialami subjek saat ini memang 

bersumber dari pikiran dan tindakan subjek. Hal ini 

dibuktikan bahwa subjek tidak pernah mengambil pusing 
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segala komentar negatif yang dilontarkan kepadanya. Subjek 

juga lebih berfokus pada hal yang dapat subjek kerjakan 

berkaitan dengan hal yang positif dan berguna bagi 

sekitarnya. Subjek juga merasa bahwa dirinya merdeka. 

Meskipun sebelumnya juga pernah mengalami kedukaan 

tersendiri terhadap status lajang yang dimilikinya. 

c. Dinamika Subjective Well Being Subjek 

Kehidupan awal yang dijalani subjek memang tidak 

mudah. Lahir dan tinggal ditengah keluarga sederhana membuat 

subjek ikut berperan untuk membantu orang tuanya bekerja. 

Setiap harinya subjek harus bangun pukul 03.00 WIB untuk 

membantu ayahnya menghantar koran langganan ke kios-kios 

dan rumah-rumah. Ibu subjek juga memiliki kesibukan berjualan 

makanan untuk membantu ayah subjek memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Subjek memiliki tugas untuk mengurus adik-

adiknya karena orang tuanya sibuk bekerja. 

Mengalami masa kecil yang penuh perjuangan 

membuat subjek ketika dewasa lebih fokus terhadap studi dan 

karirnya. Hal ini dilakukan untuk membantu finansial dalam 

keluarganya. Saat ini jika dibandingkan dengan ketiga adik laki-

lakinya subjek memiliki penghasilan yang lebih menjanjikan. 

Oleh sebab itu pada saat ini subjek merupakan tulang punggung 

keluarga. Hal tersebut membuat subjek lebih memprioritaskan 

kepentingan keluarga dibanding dengan kepentingannya sendiri.  
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Kepentingan pribadi yang termasuk tidak 

diprioritaskan oleh subjek adalah pernikahan. Subjek mengaku 

telah beberapa kali menjalin relasi intens dengan seorang laki-

laki. Namun semua hubungan yang pernah dijalin subjek harus 

berakhir sebelum menuju pelaminan. Subjek juga bercerita 

bahwa memang ada laki-laki yang ingin serius kepadanya. 

Akibat beda orientasi dimana subjek lebih mementingkan 

kelurganya terlebih dahulu hubungan tersebut pada akhirnya 

kandas. Hal tersebut cukup membuat subjek sakit hati. 

Pada saat ini subjek mengaku bahwa dirinya tidak 

mudah jatuh cinta terhadap seorang laki-laki. Hal tersebut juga 

membuat subjek kurang tertarik dalam menjalani relasi khusus 

dengan laki-laki. Subjek lebih memilih untuk berfokus pada 

karir yang dijalaninya saat ini. Kecilnya keinginan subjek untuk 

membina rumah tangga juga dipengaruhi oleh bercerainya adik 

kadung subjek dengan istrinya. Hal tersebut menyebabkan hak 

asuh anak jatuh ke tangan adik subjek. Akibat kondisi ekonomi 

adik subjek yang masih belum stabil pada akhirnya kedua anak 

milik adik subjek menjadi tanggung jawab subjek.  

Subjek mengaku bahwa esensi kehidupan yang subjek 

jalani tidak melulu soal pernikahan. Subjek juga mengatakan 

menikah bukan hanya soal keturunan dan status namun 

bagaimana mencapai kebahagiaan. Subjek merasa masih banyak 

menemukan kegagalan berumah tangga di lingkungan 

sekitarnya. Meskipun subjek tidak memprioritaskan kehidupan 
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pernikahan subjek tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. 

Banyaknya fenomena yang subjek lihat disekitarnya membuat 

subjek hati-hati dalam memilih pasangannya untuk seumur 

hidup. 

Keputusan melajang yang dipilih subjek hingga saat ini 

tentu memiliki dampak negatif tersendiri. Subjek mengaku 

bahwa subjek juga mengalami mendapat komentar negatif 

mengenai statusnya. Ada beberapa orang disekitar rumahnya yag 

menganggap bahwa anak dari adik subjek yang sedang 

diasuhnya merupakan anak dari subjek yang tidak diketahui 

keberadaan bapaknya. Tekanan sosial juga didapat subjek dari 

kerabat dekatnya sendiri yang sering bertindak jahat dengan 

keluarga subjek termasuk membahas mengenai status lajang 

subjek. Tekanan sosial yang dialami membuat subjek cukup risih 

dan tidak nyaman. 

Subjek menganggap bahwa kehidupan yang subjek 

jalani saat ini merupakan kehendak Tuhan. Subjek cenderung 

membiarkan kehidupannya mengalir apa adanya. Tidak cukup 

muluk-muluk dalam berkeinginan membuat subjek santai dalam 

menjalani kehidupannya. Kesulitan-kesulitan yang pernah 

dihadapi subjek termasuk tekanan sosial yang dialami membuat 

subjek menjadi pribadi yang lebih kuat. Meskipun subjek adalah 

seorang lajang, status tersebut tidak menghambatnya untuk 

merasakan kebahagiaan dari sumber kebahagiaan yang lain. 
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Sumber tersebut berasal dari keluarga, relasi sosial positif 

dengan aktif berkegiatan, memiliki pendapatan yang cukup dll
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FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEREMPUAN JAWA DEWASA 

MELAJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMPAK MELAJANG PADA PEREMPUAN 

JAWA DEWASA 

 

 

 

 

 

 

SOSIAL 

1. Menjadi bahan 

omongan orang 

lain 

2. Dianggap rendah 

oleh orang lain 

PSIKOLOGIS 

1. Jengkel dengan omongan 

orang lain 

2. Sakit hati karena 

omongan orang 

3. Capek karena 

menanggung beban 

rumah tangga  

4. Jenuh dengan kondisi 

melajang 

SUBJECTIVE WELL BEING PADA PEREMPUAN 

JAWA DEWASA YANG MELAJANG 

 

 

 

 

1. Puas dengan hidup yang dijalani 

berkaitan dengan pencapaian atau 

prestasi meskipun melajang 

2. Tetap dapat merasakan 

kebahagiaan dengan menikmati 

hidup 

3. Percaya diri dengan status dengan 

status lajang 

PEMAKNAAN HIDUP PEREMPUAN JAWA 

DEWASA YANG MELAJANG 

 

1. Menjadikan hidup bermanfaat bagi orang 

disekitar 

2. Mensyukuri kehidupan yang telah dijalani 

3. Percaya bahwa rencana Tuhan baik 

4. Tidak masalah menjadi lajang asal tidak 

merugikan orang lain 

 

 

 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

SUBJECTIVE WELL BEING PEREMPUAN 

JAWA DEWASA YANG MELAJANG 

 

 

 

INTERNAL 

1. Harga diri positif 

2. Kepribadian 

ekstrovert 

3. Kontrol diri 

4. Memiliki arti & tujuan 

hidup 

5. Optimis 

6. Harga diri positif 

 

EKSTERNAL 

1. Memiliki relasi 

sosial yang positif 

2. Keaktifan  

3. Kekayaan/income  

4. Pekerjaan  

5. pendidikan 

Bagan 2.  Subjective Well Being pada Perempuan Jawa Dewasa yang Melajang 

KEPUTUSAN MELAJANG 

PEREMPUAN JAWA 

DEWASA  

Hingga usia 41 tahun 

Keterbatasan 

ekonomi 

Dibutuhkan 

oleh keluarga 

Oreintasi 

pada karir 

Gagal dalam 

percintaan 

Tidak mudah 

jatuh cinta 

Ketakutan konflik 

rumah tangga (model 

pembelajaran negatif) 

Pribadi pemilih 

Belum menemukan 

pasangan yang cocok 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama  : NN 

Usia  : 52 th 

Agama  : Katolik 

Suku  : Jawa 

Pekerjaan : Swasta 

Pendidikan : S1 

Alamat  : Jalan Godean, Sleman 

Anak ke  : 2 dari 4 bersaudara 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Penelitian dilakukan pada tanggal 7 Juli 2018. Pada 

saat itu subjek sedang berada ditempat kerjanya di daerah 

Sleman, Yogyakarta. Saat dikunjungi subjek sedang 

berbincang dengan teman kerjanya. Subjek sedang duduk di 

kursi ruang tamu dan kedua kaki berada diatas meja. Subjek 

mempersilahkan peneliti untuk masuk dan duduk di ruangan 

yang sama.  

Pada saat itu subjek menggunakan hem motif kotak-

kotak dengan dominasi warna merah dan celana kain 

berwarna hitam. Subjek memiliki tinggi badan kira-kira 157 

cm. Ukuran rambut subjek sepanjang bahu, berwarna hitam, 

dan lebat. Pada saat penelitian subjek mengikat rambutnya 
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menjadi satu ikatan. Subjek memiliki warna kulit kuning 

langsat dan bola mata berwarna hitam. 

Saat proses wawancara subjek terlihat enjoy dan 

antusias dalam menjawab pertanyaan dari subjek. Subjek 

tidak menunjukkan espresi bosan ketika proses wawancara 

berlangsung. Subjek juga sesekali memakan makanan riangan 

yang diletakkan diatas meja ruang tamu. Subjek juga sesekali 

berinteraksi dengan partner kerjanya. 

Pertemuan kedua dengan subjek dilakukan pada 

tanggal 20 Agustus 2018 ditempat kerja subjek. Pada saat 

peneliti berkunjung, subjek sedang di duduk di depan laptop 

sembari berbincang dengan teman kerjanya. Pakaian yang 

dikenakan subjek pada pertemuan kedua yaitu baju lengan 

panjang berwarna ungu dengan motif bunga-bunga. Selain itu 

subjek juga mengenakan celana panjang berwarna ungu, jam 

tangan, serta rambut diikat satu ikatan. 

Pada pertemuan kedua subjek beberapa kali 

berinteraksi dengan teman kerjanya dan juga melayani klien 

yang melakukan transaksi keuangan. Subjek terlihat lebih 

enjoy dan bersemangat pada pertemuan kedua. Pada saat 

wawancara berlangsung subjek sesekali meminum kopi yang 

dibuatnya sebelum wawancara berlangsung. Subjek juga 

beberapa kali menawari peneliti untuk meminum minuman 

yang telah disediakan. 
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2) Hasil Wawancara 

a) Masa kecil 

Lahir ditengah keluarga yang tidak kekurangan 

membuat masa kecil subjek cukup membahagiakan. Memiliki 

ayah yang berprestasi serta pekerjaan yang layak didukung 

dengan sang ibu yang berprofesi sebagai guru membuat 

segala kebutuhan dalam keluarga subjek cukup terjamin. 

Subjek mengatakan masa kecilnya sering makan makanan 

yang cukup memiliki gizi tinggi seperti ikan, roti, ikan dan 

lain-lain. 

Subjek merupakan anak kedua dari empat bersaudara. 

Pada masa kecil subjek juga segala kebutuhan milik subjek 

dan saudara kandungnya selalu disiapkan oleh sang ibu. 

Menjadi keluarga adat Jawa juga membuat subjek juga 

memahami unggah-ungguh atau tata aturan berelasi dengan 

sosial. Relasi dengan saudara kandung ketika subjek kecil 

juga baik, subjek adalah sosok yang mau mengalah untuk 

saudara-saudaranya dalam istilah Jawa karakter tersebut 

disebut dengan istilah temua, yaitu memiliki karakter seperti 

orang tua yang memahami tata krama dan mau mengalah 

untuk saudara kandungnya. 

b) Masa remaja 

Meninjak usia 15 tahun atau ketika subjek menduduki 

bangku Sekolah Menengah Pertama kehidupan masa kecil 

yang membahagiakan mulai berubah. Perubahan itu bermula 
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ketika sang ibu meninggal dunia. Hal tersebut menjadi 

pukulan terberat bagi subjek. Segala sesuatu yang tadinya 

tersedia berganti dengan segala sesuatu yang perlu 

diusahakan. Perubahan tersebut menuntut subjek yang 

merupakan anak perempuan pertama harus menggantikan 

peran ibu ditengah keluarganya. 

Di usia remajanya subjek tumbuh menjadi pribadi 

yang matang karena tuntuan tanggung jawab yang harus 

diembannya. Masa remaja yang harusnya dihabiskan untuk 

menimba ilmu dan mengukir kenangan indah bersama teman-

teman dihabiskan subjek untuk mengurus saudara-saudara 

kandungnya yang belum cukup mandiri sepeninggal ibunya. 

Ayahnya yang banyak menghabiskan waktu di luar kota untuk 

bekarja semakin mendukung kondisi subjek untuk mandiri 

mengurus kakak serta adiknya. 

Akibat kondisi tersebut subjek terkadang merasa 

tertekan dan menganggap semua hal yang terjadi tidak adil 

baginya. Kakak dan adiknya masih dapat menghabiskan 

waktunya dengan bermain dan bersenang-senang sesuai 

dengan usianya, sedangkan subjek tidak dapat melakukan hal 

yang sama karena harus mengurus semua urusan rumah 

tangga. Menurut subjek pengalaman tersebut sempat 

membuat subjek menangis dan ingin marah kepada Tuhan. 

Subjek merasa tanggung jawab tersebut masih terlalu berat 

baginya di usia remaja. 



76 
 

 
 

Selain beban berat, masa remaja juga mengenalkan 

tentang dunia percintaan kepada subjek. Pada masa remaja 

subjek mengaku beberapa kali menjalain hubungan dengan 

seorang lawan jenis. Subjek menganggap bahwa hal tersebut 

lumrah terjadi ketika masa pubertas. Subjek juga mengatakan 

bahwa ada seorang laki-laki yang berasal dari desa yang sama 

menyukai dirinya. Subjek juga mengaku bahwa subjek dan 

kakaknya beberapa kali melakukan kencan bersama dengan 

pasangan masing-masing. 

c) Masa dewasa 

Beranjak dari masa remaja, kehidupan yang dijalani 

subjek ketika dewasa juga tidak lebih ringan dibanding 

dengan masa remajanya. Tanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup kakak serta adiknya tetap menjadi tugas 

subjek. Subjek memutuskan untuk bekerja setelah subjek 

lulus dari Sekolah Menengah Farmasi. Kondisi keuangan 

yang tidak mencukupi membuat subjek menahan 

keinginannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Setelah subjek lulus dari sekolah farmasi, subjek 

bekerja di sebuah apotek agar kakak dan adiknya dapat 

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Hal yang dilakukan subjek pada waktu itu sebagai 

upaya meringankan beban ayahnya yang mulai sakit-sakitan. 

Pada akhirnya subjek dapat membantu adik serta kakaknya 

menyelesaikan tanggung jawab pendidikannya. Memiliki 
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kakak yang tidak lebih mandiri kembali membuat subjek 

harus membantu menyarikan pekerjaan bagi kakaknya hingga 

mencarikan modal untuk pernikahan yang di selenggarakan 

kakaknya. Tanggung jawab membiayai kakak dan adiknya 

akhirnya selesai atau sekitar tiga tahun setelah subjek 

berkecimpung di dunia pekerjaan.  

Pada masa bekerja subjek kembali menjalin relasi 

khusus dengan seorang laki-laki. Hubungan tersebut kembali 

kandas ketika subjek memutuskan menjadi seorang biarawati. 

Keinginan subjek menjadi biarawati sebenarnya tidak direstui 

dan membuat sang ayah marah, namun subjek tetap 

mempertahankan niatnya. Niat awal menjadi seorang 

biarawati berawal dari sang bibi yang menginsiprasi subjek 

karena pakaian yang dikenakan unik terlebih stocking yang 

dipakai di kaki sang bibi. 

Keras kepala subjek berhasil membongkar 

pertahanan sang ayah yang tidak menyetujui keputusan 

subjek. Pada akhirya subjek direlakan sang ayah untuk 

menjadi seorang biarawati. Selama 15 tahun subjek 

menjalankan perannya menjadi seorang biarawati. Subjek 

memutuskan keluar dari biara karena konflik yang terjadi 

antara biarawati senior dan dengan subjek. Subjek merasa 

dibatasi dalam mengoptimalkan diri dan di judge sebagai 

biarawati yang tidak taat pada aturan yang berlaku. Hal 

tersebut membuat subjek menjadi jengkel dan merasa 



78 
 

 
 

kehabisan energi. Pengabdian kepada Tuhan sepenuhnya 

berhenti di tahun ke 15. Pada saat itulah subjek resmi 

mengundurkan diri dari biara. 

Kehidupan yang dijalani subjek setelah keluar dari 

biara harus dimulai dari nol kembali. Pada akhirnya subjek 

merantau ke Jakarta untuk menemukan kehidupan baru. 

Subjek kembali bangkit dan bekerja lagi. Menjadi sosok 

idealis menurut penuturan subjek, membuat subjek terjun ke 

dalam komunitas mahasiswa. Subjek mengaku sempat 

mengikuti demo penggulingan presiden Soeharto atau yang 

sering dikenal dengan kasus 98. Pada saat itu subjek juga 

sempat di penjarakan karena tuduhan menyembunyikan salah 

satu mahasiswa yang terlibat demo. Setelah pak Harto 

digulingkan subjek kembali dibebaskan tanpa embel-embel 

hukum diatasnya. Pada kondisi yang sama subjek menjadi 

penanggung jawab empat apotek yang berada di Jakarta. 

Subjek juga bekerja disalah satu rumah sakit yang berada di 

Jakarta. Subjek mulai terangkat kembali secara finansial. Pada 

saat yang sama subjek kembali menjalin dengan salah satu 

dokter obygn di rumah sakit tepat subjek bekerja. 

Perjalanan asmara yang dijalin subjek dengan 

seorang dokter berjalan kurang lebih lima tahun. Subjek 

sempat merencanakan untuk menyelenggarakan pernikahan 

dengan sang dokter. Namun saat perjalanan menuju hari H 

pernikahan subjek merasa ragu atas keputusan untuk 
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menikah. Pada akhirnya pernikahan antara subjek dengan 

kekasihnya ditunda karena subjek menginginkan untuk 

menundanya sebentar. Waktu semakin berjalan maju, tanpa 

disadari secara pasti subjek terserang suatu penyakit, yaitu 

kanker tuba falopi. Sebagai seorang dokter obygen kekasih 

subjek memberikan perhatian yang berlebih dan mengarahkan 

banyak hal demi kesembuhan subjek. Oleh karena kondisi 

tersebut subjek merasa tersinggung karena subjek tau persis 

yang terbaik buat dirinya terlebih subjek memiliki 

background di Farmasi. 

Akibat penyakit tersebut tuba falopi milik subjek 

harus diangkat salah satunya. Kekasih subjek merasa tidak 

terima oleh keputusan tersebut. Kekasih subjek menginginkan 

memiliki keturunan setelah menikah dengan subjek. Hal 

tersebut kembali menjadi pemicu pertengkaran antara subjek 

dengan kekasihnya. Subjek pribadi mengaku bahwa dirinya 

tidak ingin diatur oleh siapapun hingga calon suaminya 

sekalipun. Tidak lama dari banyak kejadian pertengkaran 

antara subjek dengan kekasihnya, subjek mutuskan untuk 

membatalkan pernikahan antara mereka berdua.  

Setelah pembatalan pernikahan yang dilakukan 

subjek hingga sekarang subjek masih tidak terikat oleh 

hubungan intim apapun alias melajang. Menurut penuturan 

subjek rasanya sayang bila harus melakukan sebuah 

pernikahan. Subjek mengaku bila subjek menikah hal tersebut 
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tidak membuatnya bebas melakukan yang menjadi 

orientasinya. Subjek juga mengaku bila menikah 

membuatnya tidak bahagia karena hanya diisi dengan 

pertengkaran di dalamnya-. Subjek hingga sekarang masih 

menjalin relasi dengan dokter obygen tersebut dengan status 

TTM (Teman Tapi Mesra). Subjek mengaku tetap memiliki 

keinginan untuk menikah bila subjek merasa sudah siap dan 

cukup dewasa dalam mejalani hubungan dengan kekasihnya. 

Namun untuk sekarang subjek memutuskan untuk tidak 

menikah terlebih dahulu. 

d) Hubungan dengan keluarga 

Relasi yang terjalin antara subjek dengan keluarganya 

semasa subjek kecil cukup solid. Hal tersebut membuat subjek 

merasa bahagia ketika berada di tengah keluarganya. Kondisi 

ini didukung dengan perhatian yang cukup dari kedua orang 

tua subjek. Relasi subjek dengan saudara sekandungnya pun 

baik. Subjek mengaku bahwa subjek cukup dekat dengan adik 

serta kakaknya.Kondisi pun berubah setelah ibu subjek 

meninggal. Kedekatan subjek dengan ayah semakin terkikis 

akibat sang ayah tidak banyak waktu untuk berkumpul dengan 

keluarga karena bekerja. 

 Namun hal tersebut membuat subjek semakin dekat 

dengan adik dan kakaknya. Subjek mengatakan bahwa pada 

waktu itu subjek cukup solid dengan saudara sekandungnya. 

Relasi yang tidak cukup baik dengan sang ayah juga pernah 
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dialami oleh subjek. Ketika subjek memutuskan untuk 

menjadi seorang biarawati ayah subjek marah besar 

kepadanya. Ayah subjek merasa kurang terima dengan pilihan 

putrinya yang ingin menjadi biara.  

Setelah menyelesaikan semuanya termasuk menjadi 

ex biara subjek cukup mandiri secara finansial. Kemapanan 

secara finansial juga digunakan subjek untuk membantu 

saudara sekandungnya. Meskipun demikian subjek pernah 

merasa jengkel dan kesal karena subjek pernah tidak 

didukung dan ditentang mengenai hal tertentu oleh 

saudaranya. Hingga pada akhirnya hal tersebut 

mengakibatkan pertengkaran antara subjek dengan adik 

kandungnya. 

e) Hubungan sosial 

Harus menjalani masa kecil yang berat membuat 

orang disekitar subjek menjadi iba sekaligus terharu dengan 

kemandirian yang subjek miliki. Setelah ibu subjek 

meninggal, subjek mengaku orang yang mencintainya 

semakin banyak karena kehidupan masa kecil subjek menjadi 

sorotan banyak orang disekitarnya. Berawal dari kondisi 

tersebut subjek mulai mampu berinteraksi dengan sosialnya 

baik itu orang yang sebaya dengannya hingga orang yang 

lebih tua. Subjek tumbuh menjadi pribadi yang supel dan 

cukup memiliki banyak teman. Ketika menginjak usia dewasa 

subjek semakin memiliki banyak circle dan kegiatan yang 
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berbeda-beda. Circle yang subjek miliki berhubungan dengan 

hobi dan pekerjaannya yaitu pecinta alam, seni, dan dunia 

medis. 

Credit union yang subjek rintis menyebabkan relasi 

sosial subjek semakin luas. Relasi tersebut mencakup para 

klien yang tergabung pada credit union yang subjek rintis. 

Salah satunya yaitu ibu-ibu pedagang kaki lima yang ada di 

pasar daerah Wates. Sehingga subjek memiliki cakupan relasi 

yang cukup luas. Subjek juga cukup aktif di lingkungan 

masyarkat. Subjek sering terlibat aktif dalam kegiatan 

kelurahan seperti memberikan sosialisasi pengembangan 

usaha dll. Hal tersebut membuat masyarakat setempat 

menghargai subjek meskipun single. Berbeda ketika subjek 

mulai menentap di daerah tersebut untuk pertama kali, banyak 

dari masyarakat setempat tidak menghargai dan 

memanfaatkan subjek secara finansial. 

 Subjek merasa dirinya memiliki karakter yang 

dominan dan hal tersebut menyebabkan subjek tidak suka 

diatur. Kondisi tersebut merupakan salah satu pemicu konflik 

yang terjadi antara subjek dengan sosialnya. Konflik yang 

terjadi ketika subjek masih menjadi seorang biara dengan 

aturan yang cukup membatasi subjek untuk berkarya. Pada 

akhirnya hal tersebut membuat subjek keluar dari biara. Hal 

lainnya ketika subjek menjalin relasi dengan seorang laki-laki 

banyak diatur agar kesehatan subjek segera pulih. Namun hal 
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tersebut memicu pertengkaran antara mereka yang pada 

akhirnya menyebabkan subjek dan kekasihnya tidak jadi 

menikah. 

f) Latar belakang pendidikan 

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

subjek melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah 

Farmasi (SMF). Akibat ayah subjek tidak mampu untuk 

membiayai subjek untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 

subjek sempat bekerja selama dua hingga tiga tahun. Setelah 

subjek keluar dari pekerjaan subjek mendaftar menjadi 

seorang biarawati. Ketika subjek menjadi seorang biarawati 

subjek mengambil pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Filsafat. 

Pada saat di biara subjek kembali melanjutkan pendidikan 

Strata 1 (S1) jurusan Kedokteran umum, namun hanya empat 

bulan. Hal ini disebabkan karena terjadi konflik antara subjek 

dengan suster senior sehingga subjek harus dipindah tugaskan 

ke Timor Leste.  

Setelah pulang dari Timor Leste subjek menetap di 

Solo mengolah rumah sakit yang diambil alih oleh biara BKK 

menjadi milik biara OSR. Pada saat itu pula subjek kembali 

berkerja sembari melanjutkan pendidikan Strata 1 jurusan 

Farmasi. Setelah menjadi ex biarawati subjek kembali 

melanjutkan kehidupan seperti orang awam pada umumnya. 

Pada saat ini subjek sedang melanjutkan pendidikan Strata 2 

(S2) jurusan Teknologi Pangan. 
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g) Permasalahan yang dialami 

Akibat kepergian sang ibu subjek merupakan sosok 

pengganti dan memiliki tanggung jawab atas keluarganya. 

Sejak kecil subjek tidak memiliki kebebasan untuk 

melakukan hal yang harusnya subjek lakukan ketika di usia 

tersebut. Tanggung jawab yang diemban subjek tentu belum 

sesuai dengan kapasistas diri subjek pada waktu itu. Hal 

tersebut menyebabkan subjek merasa tertekan atas 

kondisinya. Subjek juga mengaku pada waktu itu ingin protes 

kepada Tuhan atas kondisi yang harus dijalaninya. Namun 

subjek tidak cukup berdaya karena kakak serta adiknya 

membutuhkan subjek sebagai pengganti sang ibu. 

Tanggung jawab yang diemban subjek berlangsung 

hingga subjek dewasa dan memutuskan untuk masuk ke biara. 

Hal tersebut membentuk karakter dominan, suka kebebasan, 

dan mandiri pada diri subjek. Karakter tersebut mendukung 

subjek untuk survive menjalani kehidupannya hingga saat ini. 

Namun karakter tersebut juga membuat subjek menjadi sangat 

individualistis atau merasa segala sesuatunya dapat subjek 

atasi secara mandiri. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap 

perjalanan percintaan yang subjek alami.  

Subjek pernah mengidap penyakit kanker saat subjek 

menjalin hubungan dengan seorang dokter obgyn. Tentu hal 

tersebut membuat kekasih subjek cukup protektif terhadap 

subjek demi kesembuhannya. Sebagai orang yang memiliki 
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karakter dominan aturan dari kekasihnya tentu membuat 

subjek merasa tidak nyaman. Subjek mengatakan belum 

menjadi suami sudah berani untuk mengatur dirinya 

sedangkan subjek juga merasa mengetahui yang terbaik bagi 

dirinya. Hal tersebut kemudian memicu konflik antara subjek 

dengan kekasihnya. Pada akhirnya hubungan yang terjalin 

selama 5 tahun kandas dan pernikahan dibatalkan.  

Untuk saat ini subjek merasa dirinya belum siap 

untuk hidup berumah tangga. Alasan subjek tidak menikah 

karena subjek tidak rela kehilangan kebebasan dan merasa 

belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga. Pilihan 

menjadi lajang sempat membuat subjek menyesal. Subjek 

merasakan bahwa hidup sendiri tidak mudah. Subjek 

mengaku ketika hidup di kersnya kota Jakarta dengan status 

lajangnya membuat subjek merasa kesepian. Subjek beberapa 

kali mengalami masa kritis karena penyakit asma yang 

dideritanya kambuh dan tidak ada orang yang mengetahuinya. 

Pada waktu itu subjek hanya bisa pasrah pada keadaan yang 

dialaminya.  

Subjek juga mengaku bahwa cukup secara finansial 

tidak membuatnya merasa bahagia. Subjek sempat 

membayangkan jika subjek membina rumah tangga dan 

memiliki seorang anak yang cantik serta berpendidikan pasti 

hal tersebut membahagiakan baginya. Tidak hanya tekanan 

secara psikis, status lajang subjek otomatis menyebabkan 
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tekanan secara sosial. Subjek mengaku bahwa awal ketika 

mulai menetap di Jogja sempat di pandang rendah oleh 

masyarakat setempat. Subjek yang dianggap cukup secara 

finansial dan hidup sendiri sering dimanfaatkan masyarakat 

untuk memberikan donator paling besar bila ada event atau 

pembangunan di daerah tersebut.  

Tidak hanya itu subjek juga pernah mengalami 

pemalakan oleh preman setempat karena subjek dipandang 

mampu. Hal tersebut dianggap sebagai pengalaman yang 

mengerikan bagi subjek. Subjek merasa apabila berkeluarga 

kemungkinan kecil hal itu bisa terjadi padanya. Status lajang 

yang masih dianggap tabu bagi orang Jawa apalagi disandang 

oleh seorang perempuan membuat subjek cukup banyak 

mendengar perkataan tak sedap. Status lajang subjek juga 

sering jadi bahan yang sering ditanyakan ibu-ibu di daerah 

tempat tinggal subjek. 

h) Cara mengatasi permasalahan 

Sebagai upaya mengatasi permasalahan yang 

dialaminya, subjek cenderung memanfaatkan kesupelanya 

untuk menjalin relasi baik dengan sosialnya. subjek mengaku 

lebih cenderung menggunakan aksi agar masyarakat setempat 

mengetahui bahwa setiap orang layak untuk dihargai. Sebagai 

upaya menjalin relasi yang baik subjek terjun langsung ke 

masyarakat untuk lebih mengenal dekat mereka. Subjek juga 

mengaku bahwa subjek juga mempelajari ilmu sosiologi agar 
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mampu bertidak sesuai kecenderungan yang ada di 

masyarakat. 

Relasi baik itu kemudian terjalin antara subjek 

dengan masyarakat setempat. Hal itu juga didukung dengan 

tindakan subjek dalam memberikan bantuan yang terarah 

secara material maupun non material kepada penduduk 

setempat. Seperti membantu menyekolahkan anak dari 

keluarga tidak mampu dan memberikan sosialisasi berkiatan 

dengan pelatihan pengembangan usaha. Dampak dari hal 

tersebut masyarakat memiliki pandangan yang lebih positif 

terhadap subjek dari sebelumnya. 

Hubungan baik dengan masyarakat membuat subjek 

menemukan keluarga baru yang cukup perhatian terhadap 

subjek. Dari hal itu subjek demi sedikit mampu mengatasi 

kesepian akibat status lajangnya. Lingkup pergaulan yang 

luas membuat subjek juga memiliki banyak kegiatan yang 

cukup padat. Selain kegiatan yang padat lingkup pergaulan 

luas juga melahirkan orang-orang positif disekitar subjek. 

Sehingga kegiatan yang pada dan orang-orang positif juga 

mengurangi kecemasan dalam diri subjek. 

  Upaya yang dilakukan subjek untuk keluar dari 

kecenderungan sulit diatur yaitu dengan kembali terjun ke 

masyarakat. Hal yang dilakukan subjek salah satunya menjadi 

tukang pencuci piring seorang penjual soto.  
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i) Proses mencapai subjective well being 

Menyandang status lanjang hingga usia dewasa 

tentu memiliki latar belakang dan dampak tersendiri bagi 

subjek. Selama hidupnya subjek harus bertanggung jawab 

atas kakak serta adik-adiknya yang membuat subjek cukup 

tertekan. Hal tersebut menjadi luka batin tersendiri bagi 

subjek. dampaknya  subjek menjadi terlalu mandiri dan 

cenderung dominan. Hal tersebut membuat subjek sulit untuk 

berkomitmen atau terikat pada suatu aturan tertentu termasuk 

pernikahan. Subjek menganggap hal tersebut membatasinya 

untuk merasakan kebebasan. Dampak negatif dari pilihan 

melajang juga dialami subjek. Dampak tersebut berupa 

tekanan secara psikis maupun sosial. Pada titik tertentu subjek 

mulai mampu menerima kondisinya tersebut. Subjek 

mengalami tahap dimana subjek mampu merefleksikan 

kehidupan yang dijalani.  

Pilihan menjadi lajang yang tidak membuat percaya 

diri dijadikan bahan refleksi subjek, hingga pada akhirnya 

subjek mampu menjalani kehidupan seperti orang lainnya. 

Hal yang mendukung subjek hingga mampu merasakan 

kebahagiaan hidup yaitu subjek merasa bahwa banyak orang 

yang mencintai dirinya. Apa yang pernah subjek lakukan 

yaitu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan berdampak positif pada subjek. Hal tersebut 
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membuat oranglain juga melakukan hal baik kepada subjek 

berupa atensi dan rasa hormat. 

Memiliki banyak kegiatan positif membuat subjek 

tidak lagi merasakan kesepian. Subjek juga mengaku energi 

positif tersalurkan ketika subjek berkumpul dengan rekan-

rekan kerjanya, tertawa, sharing, dan menceritakan banyak 

hal. Bagi subjek bebas secara finansial, mampu melanjutkan 

pendidikan berkali-kali, memiliki relasi positif merupakan 

sebuah kebetulan. Subjek juga mempercayai bahwa 

kehidupan yang subjek alami saat ini merupakan anugerah 

dari Tuhan yang patut untuk di syukuri. Kehidupan yang 

dijalani subjek pada saat ini membuat subjek cukup puas. 

Pengalaman hidup yang dijalani subjek hingga saat 

ini membuat subjek memiliki tujuan hidup yaitu bagaimana 

subjek mampu berguna dan mencapai kebahagiaan. Subjek 

mengaku bahwa dari apa yang subjek lalu kan untuk 

membantu orang disekitarnya membuatnya cukup puas dan 

merasa bahagia. Dapat menjalin relasi positif dengan orang-

orang disekitarnya dan diterima menyebabkan kebahagiaan 

tersendiri bagi subjek. Hingga pada saat ini subjek mampu 

melepas hal-hal duniawi seperti perasaan mudah tersinggung, 

karakter egois dan ingin menguasai, harta, rasa ingin 

dihormati dll. 
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c. Dinamika Subjective Well Being Subjek 

Subjek merupakan anak  kedua dari empat bersaudara. 

Tumbuh di tengah keluarga yang sederhana tidak mengurangi 

kebahagiaan yang subjek rasakan ketika menginjak usia anak-

anak. Kehidupan makin membaik ketika ayah subjek memiliki 

beberapa prestasi ditempatnya bekerja, sehingga dapat 

mengenyam dunia pendidikan ditingkat perguruan tinggi. Hal 

tersebut tentu mendukung karier sang ayah menjadi semakin 

baik. Kehidupan keluarga semakin membaik, segala kebutuhan 

juga dapat terpenuhi. Hal ini juga didukung karena ibu subjek 

juga bekerja. Kehidupan subjek pada masa anak-anak dapat 

dikatakan serba cukup dan membahagiakan. 

Kondisi berubah ketika subjek tumbuh menjadi sosok 

remaja. Subjek harus kehilangan sang ibu ketika subjek duduk 

dibangku Sekolah Menengah Pertama. Kematian sang ibu 

menjadi pukulan tersendiri bagi subjek. Sepeninggal sang ibu 

subjek menjadi sosok yang menggantikan peran ibu di tengah 

keluarganya. Hal ini karena subjek merupakan anak perempuan 

tertua di keluarganya. Kematian sang ibu mempengaruhi semua 

kehidupan yang dijalani subjek. Hal tersebut semakin diperburuk 

karena sang ayah tidak selalu berada di tengah keluarga karena 

fokus mencari nafkah. Menjadi sosok ibu dan terkadang 

merangkap menjadi sosok ayah bagi kakak dan adik-adiknya 

menyebabkan subjek tertekan dan merasa bahwa kehidupan yang 

dijalani tidak cukup adil. 
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Peran menjadi sosok orang tua bagi keluarganya tidak 

berhenti sampai subjek menyelesaikan masa remajanya. 

Menginjak usia dewasa subjek masih memiliki tanggung jawab 

lebih untuk keluarganya. Hingga pada akhirnya subjek juga 

memiliki tanggung jawab untuk menyekolahkan kakak beserta 

adiknya, mencarikan kerja untuk kakaknya, sekaligus 

menikahkan kakaknya. Subjek merasa kehidupannya terbatasi 

karena tanggung jawab tersebut. Hingga pada akhirnya subjek 

mengatakan kepada ayahnya bahwa subjek memiliki pilihannya 

sendiri selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada 

saat itu subjek ingin menjadi seorang biarawati. 

Dikondisikan menjadi sosok yang dominan ditengah 

keluarganya cukup menyulitkan subjek ketika menjadi seorang 

biarawati dengan segala aturan yang ada. Subjek merasa dirinya 

selalu salah bila melakukan hal untuk mengembangkan diri 

selama di biara. Hal tersebut tentu menyebabkan konflik internal 

yang terjadi antara subjek dengan biarawati senior pada waktu 

itu. Subjek merasa konflik-konflik yang terjadi selama subjek 

menjadi biarawati menguras energinya dan membuat subjek tidak 

nyaman. Pada akhirnya setelah 15 tahun menjadi seorang 

biarawati subjek memutuskan untuk keluar sebagai seorang 

biarawati. 

Setelah keluar dari biara subjek melanjutkan kehidupan 

mulai dari nol. Subjek kembali kerja keras agar dapat bertahan 

hidup, kerena perjuangan tersebut akhirnya subjek mendapatkan 
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pekerjaan sehingga subjek hidup dengan layak. Subjek menjadi 

sosok yang bebas dan menjalani kehidupan seperti orang awam 

pada umumnya. Bekerja, menjalin relasi intim dengan lawan 

jenis, mengikuti kegiatan dll. Hingga suatu ketika subjek juga 

terlibat dalam demo penggulingan Suharto dan subjek juga 

pernah di penjara pada masa itu. 

Menjadi sosok yang independent membuat subjek fokus 

terhadap pengembangan dirinya. Hingga pada akhirnya subjek 

mampu menjadi penanggung jawab empat apotek yang berada di 

Jakarta dan bekerja disuatu rumah sakit yang tentunya sesuai 

dengan passion dan background pendidikannya yaitu Farmasi. 

Pada saat subjek bekerja di sebuah rumah sakit dimulailah cerita 

romansa yang subjek alami. Subjek menjalani hubungan dengan 

seorang dokter obgyn hingga berjalan kurang lebih 5 tahun. 

Sampailah pada tahap subjek akan menikah dengan pasangannya 

dengan selesainya ulangan perkawinan di gereja. Subjek merasa 

bahwa keputusan menikahnya ada yang janggal sehingga hal 

tersebut sempat membuat subjek psikosomatis. 

Subjek memutuskan untuk menunda pernikahannya 

dengan pasangannya. Pada saat itu juga subjek juga terserang 

penyakit kanker tuba falopi, sehingga pasangan subjek cukup 

protektif terhadap kesehatan dan cukup mengatur subjek. Tentu 

aturan-aturan dari sang kekasih membuat subjek tidak nyaman 

dan memicu pertengakaran yang terjadi diantara mereka. Hal 

tersebut menjadi salah satu latar belakangi keputusan subjek 
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membatalkan rencana pernikahan yang akan digelar dengan 

kekasihnya. Subjek juga mengaku bila penikahan antara subjek 

dengan kekasihnya berlangsung dapat mengurangi kebebasnya. 

Saat hidup sendiri subjek merasa bahwa dirinya mampu 

mengatasi permasalahan hidupnya termasuk penyakitnya. 

Setelah menjalani kehidupan mandiri secara nyata subjek merasa 

bahwa hidup sendiri ternyata berat. Stigma negatif orang 

disekitarnya juga menambah beban subjek secara mental yaitu 

tidak percaya diri. Memilih untuk menjadi lajang membuat 

subjek merasakan penyesalan. Status lajang juga menyebabkan 

subjek tidak dihargai keberadaannya di masyarakat. Subjek 

mengaku bahwa masyarakat di tempat subjek tinggal 

memandang dirinya negatif bahkan hingga ada yang berani 

melakukan tindak kriminal yaitu pemalakan terhadap dirinya. 

Namun pada akhirnya waktu menyadarkan subjek akan 

satu hal bahwa kebahagiaannya bukan terletak pada kekayaan, 

keegoisan, sifat dominan, serta rasa ingin selalu dihormati. Hal 

tersebut membuat subjek mengevaluasi dirinya dan mencari apa 

yang sebenarnya dirinya butuhkan. Mulai dari hal itu subjek 

menyukai belajar mengenai banyak hal termasuk mempelajari 

masyarakat yang berada di daerah tempat tinggal subjek. Sebagai 

langkah awal untuk menemukan tujuan hidupnya subjek 

menggunakan kekayaannya untuk membantu keluarga yang 

kurang mampu di daerah tempat tinggalnya. 
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Dari upaya yang subjek lakukan pada akhirnya 

masyarakat sekitar mulai mengenal subjek dan menghargai 

subjek. Subjek juga sering dilibatkan dalam beberapa acara 

kemasyarakatan. Subjek mengaku bahwa dengan melayani 

orang, membantu meringankan beban orang maka makin banyak 

yang mencintainya. Semakin banyak orang yang mencintainya 

hal-hal yang dulu subjek pertahankan berkaitan dengan egoisme, 

sifat mendominasi, ingin dihargai dianggap tidak penting bagi 

subjek. Bahkan hal-hal sederhana yang membuat orang lain 

bahagia juga membuat subjek bahagia.
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FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEREMPUAN 

JAWA DEWASA MELAJANG 

 

 

 

 

 

 

DAMPAK MELAJANG PADA PEREMPUAN 

JAWA DEWASA   

 

 

 

 

SOSIAL 

1. Menjadi bahan 

olok-olok bagi 

orang lain 

2. Menjadi korban 

pemerasan(pemalak

an) 

3. Dipandang rendah 

oleh orang lain 

PSIKOLOGI 

1. Merasa tidak 

nyaman 

2. Pasrah terhadap 

keadaan 

3. Menyesal karena 

melajang 

4. Sedih karena 

keadaan yang 

dialami 

5. Merasa kesepian  

SUBJECTIVE WELL BEING PADA 

PEREMPUAN JAWA DEWASA YANG 

MELAJANG 

 

 

 

1. Puas dengan hidup karena pencapaian 

dan prestasi meskipun melajang 

2. Tidak risau dengan pilihan melajang 

sehingga membuat bahagia 

3. Dapat menikmati hidup yang dijalani 

4. Percaya diri dengan status yang 

dimiliki 

 

PEMAKNAAN HIDUP PEREMPUAN JAWA 

YANG MELAJANG 

1. Merasakan ketenangan dalam hidup 

karena dapat mengalahkan ego 

dalam diri 

2. Mengupayakan keseimbangan dalam 

hidup yang dijalani 

3. Merasakan kebebasan dalam hidup 

sehingga merasa merdeka 

4. Mensyukuri hidup yang telah dijalani 

5. Menjadikan hidup bermanfaat bagi 

orang disekitar 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

SUBJECTIVE WELL BEING  PADA 

PEREMPUAN JAWA YANG MELAJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNAL 

1. Kontrol diri 

2. Kepribadian ekstravert 

3. Harga diri positif 

EKSTERNAL 

1. Pendidikan 

2. Kekayaan/income  

3. Pekerjaan 

4. Memiliki arti & tujuan 

hidup 

5. Keaktifan  

6. Relasi sosial yang positif 

Bagan 3. Subjective Well Being pada Perempuan Jawa Dewasa yang Melajang 

Keterbatasan 

ekonomi 

Dibutuhkan 

oleh kelurga 

Masa lalu pribadi 

traumatis kehilangan 

ibu 

Ingin menjadi 

pribadi yang 

bebas 

Belum menemukan 

pasangan yang 

cocok 

KEPUTUSAN 

MELAJANG 

PEREMPUAN JAWA 

Hingga usia 52 tahun 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama  : SM 

Usia   : 54 th 

Agama  : Katolik 

Suku  : Jawa 

Pekerjaan : Pensiunan 

Pendidikan : D3 

Alamat  : Kasian, Bantul  

Anak ke  : 2 dari 3 bersaudara 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Proses wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juni 

2018 di rumah milik adik subjek yang terletak di daerah 

Sleman, Yogyakarta. Peneliti berkunjung pada pukul 17.30 

WIB sesuai dengan agenda yang disepakati. Saat tiba di lokasi 

subjek berdiri menyambut di depan pintu gerbang dan 

kemudian mempersilahkan peneliti untuk masuk ke dalam 

rumah. Setelah masuk ke bagian depan rumah anjing-anjing 

milik subjek menyambut kedatangan subjek dan peneliti. 

Sesekali subjek melakukan interaksi dengan anjing-anjing 

miliknya, subjek juga melakukan interaksi dengan keponakan 

subjek yang sedang pulang dari bekerja. Sebelum menuju 

tahap wawancara subjek mengajak peneliti untuk membeli 

makan terlebih dahulu di warung makan milik adik subjek. 
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Setibanya kembali di rumah subjek mengajak peneliti untuk 

duduk di ruang tamu dan mempersilahkan peneliti untuk 

melakukan wawancara. 

Ketika proses wawancara berlangsung subjek 

mengenakan baju formal santai berwarna cream dengan 

beberapa asesoris yaitu syal batik berwarna coklat dan ikat 

pinggang berwarna hijau. Pada saat itu subjek juga 

mengenakan jam tangan berwarna hitam serta kacamata. 

Subjek memiliki panjang rambut seleher dan berwarna hitam. 

Subjek juga terlihat menggunakan riasan dibagian muka yaitu 

lipstick berwarna merah muda dan gambar alis. 

Pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan 

peneliti, subjek terkadang berusaha mengingat-ingat 

peristiwa yang ditanyakan. Selama proses wawancara subjek 

juga terlihat santai dalam menjawab pertanyaan yang 

diberikan. Subjek juga beberapa kali melakukan interkasi 

dengan ibu serta keponakannya saat proses wawancara 

berlangsung. 

Wawancara kedua kembali dilakukan di rumah 

subjek. Pada saat proses wawancara dan observasi 

berlangsung subjek menggunakan pakaian santai yaitu celana 

pendek dan kaos. Sebelum proses wawancara dimulai subjek 

mempersilahkan peneliti untuk masuk ke rumahnya dan 

diperkenankan untuk menunggu di ruang tamu. Subjek 
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terlihat membuatkan minuman dan menyiapkan hidangan 

makanan ringkan untuk peneliti. 

Selama proses wawancara subjek nampak menikmati 

proses wawancara yang sedang berlangsung. Beberapa kali 

subjek terlihat mengingat-ingat peristwa yang ditanyakan 

peneliti melalui guide interview. 

2) Hasil Wawancara 

a) Masa kecil 

Subjek merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 

Latar belakang keluarga yang dimiliki subjek sangatlah 

sederhana. Waktu kecil subjek hanya tinggal bersama ibu dan 

kedua saudara kandungnya. Sejak kecil subjek sudah tidak 

memiliki keluarga yang utuh. Hal itu disebabkan karena ayah 

subjek memiliki tiga orang istri yang menyebabkan harus 

berbagi kasih sayang dan nafkah dari keluarga satu ke 

keluarga yang lain. Kondisi tersebut cukup membuat subjek 

kehilangan figure ayah secara utuh.  

Subjek mengaku bahwa subjek tidak memiliki 

kedekatan dengan ayah kandungnya atau bahkan sang ayah 

dianggap asing bagi subjek. Selain itu, subjek juga 

mengatakan semasa kecil subjek merupakan orang yang patuh 

kepada ibunya. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan 

yang ibu subjek ajarkan cukup keras. Subjek juga mengatakan 

meskipun tidak memiliki figure ayah secara utuh masa kecil 
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subjek cukup menyenangkan. Hal tersebut karena subjek 

memiliki dukungan sosial dari kedua saudara perempuannya. 

b) Masa remaja 

Mulai menginjak usia remaja subjek lebih dapat 

menerima kondisi keluarganya yang tidak utuh. Namun 

berbeda dengan tetangga disekeliling subjek, ketidak hadiran 

seorang ayah ditengah keluarga menyebabkan keluarga 

subjek menjadi sorotan. Subjek mengaku kehidupannya 

selama remaja diawasi oleh tetangga disekelilingnya. 

Terlebih ketika subjek menjalin sebuah relasi dengan teman 

laki-laki. Subjek mengatakan bahwa tetangga disekelilingnys 

menganggap rendah keluarga subjek karena ketidak hadiran 

sosok laki-laki. 

Kondisi tersebut menyebabkan subjek menjadi 

pribadi yang cukup tertutup. Subjek menegaskan bahwa 

stigma negatif dari tetangganya yang ditujukan oleh keluarga 

subjek tentu tidak akan terjadi bila keluarganya lengkap. 

Subjek merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, 

perlakuan tetangga terhadap keluarganya sangat berbeda. 

Subjek merasa bahwa keluarganya terdiskriminasi akibat latar 

belakang keluarga yang dimiliki.  

Hal tersebut mendorong subjek untuk berperilaku 

baik agar tidak menambah beban sakit hati yang juga dialami 

ibunya. Subjek tetap melaksanakan kewajibannya yaitu 

bersekolah dan tidak mencoba keluar dari aturan norma. Latar 
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belakang keluarga yang kurang ideal tidak menyebabkan 

subjek mencari pelampiasaan dengan menjadi orang yang 

brutal dan tidak taat pada aturan. Hal tersebut subjek lakukan 

sebagai bentuk pembuktian dan mengurangi tekanan sosial. 

c) Masa dewasa 

Permasalahan yang dialami subjek dari masa kecil 

hingga remaja cukup mempengaruhi kehidupan subjek. 

Akibat tekanan sosial yang dialami semasa subjek remaja 

membuat subjek dengan kedua saudara perempuannya 

memiliki tekad untuk sukses. Namun hingga masa dewasanya 

subjek masih memiliki pergumulan akibat latar belakang 

keluarganya. Keluarga subjek yang sangat sederhana menjadi 

salah satu alasan beberapa teman diperguruan tinggi 

melakukan aksi bullying terhadap subjek. 

Hal itu bermula ketika teman subjek berkunjung ke 

rumah subjek dan melihat kondisi rumah milik subjek. Setelah 

itu terjadilah rumor mengenai kondisi rumah subjek yang 

sebentar lagi ambruk dll. Hal tersebut sempat membuat subjek 

sakit hati sehingga semakin menutup diri terhadap sosialnya. 

Tidak hanya berdapat terhadap relasi sosial, hal tersebut juga 

mempengaruhi gagalnya hubungan percintaan yang pernah 

dialami subjek. 

Kegagalan tersebut disebabkan karena orang tua dari 

kekasih subjek tidak merestui jalinan asmara diantara mereka. 

Subjek merasa faktor kesenjangan sosial menyebabkan orang 
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tua kekasihnya tidak merestui hubungan mereka. Putusnya 

hubungan antara subjek dengan kekasihnya yang terjalin 

selama tiga tahun membuat subjek sangat terpukul. Sebagai 

upaya untuk mengurangi kekecewaan atas hubungan yang 

gagal subjek menghabiskan kesehariannya untuk 

bekerja.Pada akhirnya subjek kembali membuka diri terhadap 

laki-laki dan menjalin hubungan dengan kekasih yang baru.  

Setelah cukup lama menjalin hubungan subjek 

dengan kekasih barunya akan merencanakan sebuah 

pernikahan. Sebelum pernikahan tersebut digelar terjadilah 

permasalahan yang menyebabkan batalnya rencana tersebut. 

Perbedaan agama antara subjek dengan kekasihnya 

menyebabkan retaknya hubungan yang telah mereka jalin. 

Permasalahan timbul ketika subjek dan kekasihnya sama-

sama tidak ingin berpindah agama. Hal tersebut dipandang 

subjek akan menyulitkan di masa mendatang termasuk relasi 

dengan keluarganya. Saat ini subjek mengaku bahwa dirinya 

sudah tidak memiliki orientasi kearah pernikahan. Subjek 

lebih menikmati hidupnya sekarang sebagai pensiunan 

pabrik. 

d) Relasi dengan keluarga 

Tumbuh ditengah keluarga yang kurang utuh 

membuat subjek tidak begitu mengenal sosok ayah. Hal 

tersebut menyebabkan tidak adanya ikatan emosional antara 

subjek dengan sang ayah. Sehingga saat ayahnya hadir di 
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tengah keluarganya dianggap asing bagi subjek. Subjek 

mengaku lebih memiliki kedekatan dengan sang ibu. 

Kedekatan subjek dengan ibunya tumbuh secara alamia. Hal 

ini disebabkan karena sejak kecil subjek sudah tinggal dengan 

ibu serta melewati banyak pengalaman bersama. 

Selain dengan sang ibu subjek juga memiliki 

kedekatan dengan kedua saudara perempuannya. Subjek 

mengaku bahwa mereka bertiga sangat kompok. Hal itu 

dibuktikan ketika salah satu dari mereka mengalami 

permasalahan, satu dengan yang lainnya siap membantu. 

Kedekatan tersebut bertahan hingga mereka mencapai usia 

dewasa. 

e) Relasi sosial 

Subjek merupakan sosok yang cukup tertutup. Hal ini 

mempengaruhi relasi sosial subjek tidak terlalu luas. Subjek 

mengaku lebih nyaman bersosialisasi dengan keluarganya 

daripada sosialnya. Teman subjek juga sebatas teman sekolah 

dan rekan kerja. Subjek mengaku tidak bisa bersosialisasi 

dengan warga disekitar tempat tinggalnya. Menurut subjek 

relasi sosial yang terbatas dipicu oleh pengalaman traumatik 

yang pernah subjek alami. Hal tersebut juga membuat subjek 

cukup sulit membuka diri dengan sosialnya. 

Namun saat ini subjek mulai mencoba membuka diri 

dengan ikut terlibat dalam kegiatan lingkungan gereja yaitu 

koor dan sembayangan lingkungan. Meskipun demikian 
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subjek mengaku tetap nyaman berada di tengah keluarganya. 

Upaya lain untuk terbuka dengan sosialnya subjek mengikuti 

komunitas dance lansia bersama dengan saudara-saudaranya 

dan bergabung bersama dengan komunitas teman SMA. 

f) Latar belakang pendidikan 

Sejak SMP subjek selalu menamatkan pendidikan di 

sekolah swasta Katolik. Berbeda dengan jaman SD subjek 

menyelesaikan pendidikanannya di sekolah swasta Kristen. 

Setelah lulus SMA subjek kemudian melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Katekis atau 

yang sering disebut dengan istilah STKAT. Setelah 

menamatkan pendidikan di STKAT subjek tidak melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi. Subjek lebih memilih bekerja 

untuk pemulihan diri dan membantu ekonomi keluarga agar 

dapat kebutuhan dapat terpenuhi. 

g) Permasalahan yang dialami 

Sejak kecil subjek tidak mengenal dekat sosok 

seorang ayah. Hal ini yang menyebabkan subjek cukup asing 

dengan sosok ayah. Kehadiran sang ayah yang tak tentu cukup 

mempengaruhi banyak aspek di keluarga subjek. Terutama 

permasalahan finansial yang membuat guncangan di tengah 

keluarga subjek. Dampak lain karena jarangnya kehadiran 

ayah di tengah keluarga menyebabkan keluarga subjek 

mendapat cap buruk di tengah masyarakat. 
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Kondisi keluarga yang tidak utuh dan lemahnya sisi 

finansial keluarga kembali menjadi permasalahan subjek di 

tengah pergaulannya. Hal tersebut melatar belakangi aksi 

bullying yang subjek dapat ketika subjek menjalani 

pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Katekis. Latar belakang 

keluarga yang dimiliki subjek juga menyebabkan kerusakan 

hubungan percintaan  yang terjalin selama kurang lebih tiga 

tahun. Subjek merasa bahwa kondisi keluarganya 

menyebabkan orang tua kekasihnya tidak menyetujui 

hubungan yang terjalin diantara mereka. 

Akibat peristiwa tersebut subjek kemudian menarik 

diri sehingga sangat tertutup terhadap sosialnya. Kondisi 

tersebut menyebabkan subjek tidak memiliki pergaulan yang 

cukup luas dan terbatasi pada pertemanan semasa SMA. 

Kandasnya hubungan yang telah lama dijalin subjek juga 

membuat subjek cukup merasakan kekecewaan yang dalam. 

Sebagai upaya penyembuhan luka subjek memforsir dirinya 

untuk terus bekerja. 

Setelah menjalani kehidupan yang cukup pelik subjek 

mampu melanjutkan hidupnya dan kembali bertemu dengan 

kekasih yang baru. Lama waktu berjalan subjek dan 

kekasihnya memutuskan untuk menjalin relasi yang lebih 

serius. Namun sebelum hubungan tersebut berhenti di 

pelaminan permasalahan kembali terjadi. Perbedaan agama 

membuat hubungan mereka tidak dapat diteruskan. Hal yang 
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melatar belakangi adalah ketika ibu subjek sempat campur 

tangan mengenai urusan kepercayaan yang di miliki kekasih 

subjek. Tanpa disengaja ibu subjek melontarkan kata-kata 

yang membuat kekasih subjek merasa tersinggung. Pada 

akhirnya kedua belah pihak tidak ada yang mau merelakan 

untuk mengikuti salah satu kepercayaan antara subjek atau 

pun kekasihnya. 

Pada akhirnya akibat banyak peristiwa yang telah 

subjek alami keputusan pun berakhir pada keinginan subjek 

untuk hidup sendiri. Subjek merasa bahwa pernikahan cukup 

merepotkan baginya. Apalagi dengan kondisi fisik subjek 

yang tidak lagi fit menyebabkan keinginan melajang subjek 

semakin kuat. Selain itu banyaknya cerminan kanan kiri yang 

mengalami kerusakan rumah tangga membuat subjek semakin 

tidak ingin menikah. 

Keputusan tersebut tentu memiliki dampak negatif 

tersendiri bagi subjek. Status yang dipilih dan kini disandang 

subjek dianggap hal yang aneh bagi masyarakat disekitarnya. 

Sehingga tak jarang subjek juga mendengar kalimat-kalimat 

yang tak sedap dari kanan kirinya. Keputusan melajang juga 

sempat membuat subjek merasa menyesal dan memiliki 

keinginan untuk mempunyai keturunan. Namun hal tersebut 

subjek tepis karena subjek belum tentu bisa menjalani 

kehidupan rumah tangga dengan kondisi subjek yang 

sekarang. 
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h) Cara mengatasi permasalahan 

Tidak utuhnya keluarga subjek sejak kecil 

mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan subjek. 

Berawal dari permasalahan ekonomi hingga menjalar menjadi 

permasalahan sosial. Akibat permasalahan tersebut subjek 

cenderung menjadi pribadi yang tertutup dan kurang memiliki 

relasi sosial yang luas. Hal tersebut pada akhirnya 

menyebabkan subjek lebih memilih berfokus pada karir dan 

tidak memikirkan tentang pernikahan. 

Bekerja merupakan upaya subjek untuk mengurangi 

tekanan sosial akibat permasalahan ekonomi yang dialami 

keluarganya. Tekanan sosial akibat status lajang yang 

disandang subjek hingga sekarang pun ditanggapi subjek 

secara positif. Subjek lebih memilih tidak mempedulikan 

perkataan orang disekitarnya dan tetap memilih untuk 

melakukan hal yang baik.  

Memiliki kedekatan dengan keluarganya mengikis 

persoalan subjek akibat melajang. Hal ini disebabkan subjek 

mampu menyalurkan kasih sayangnya kepada keponakan-

keponakan yang subjek miliki. Dukungan positif yang selalu 

dilakukan keluarga untuk subjek semakin membuat subjek 

mandiri dan kuat. Sebagi seorang pensiunan juga membuat 

subjek menjadi aktif di kegiatan masyarakat dan membuka 

dirinya. Hal-hal tersebut pada akhirnya membuat subjek 
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menjadi survive dalam mejalani masa lajangnya dan tanpa 

beban menjalaninya. 

i) Proses mencapai subjective well being 

Subjek cukup memiliki banyak permasalahan 

didalam hidupnya. Sebagai sosok yang tertutup subjek 

cenderung menyimpan segala pergumulannya sendiri. Hal 

tersebut yang menyebabkan penurunan terhadap kesehatan 

subjek. Kondisi tersebut disadari subjek dapat berdampak 

buruk terhadap dirinya apabila subjek masih hidup dengan 

pola yang sama. Pada saat itulah subjek menyadari bahwa 

kehidupan yang subjek jalani harus disyukuri. Subjek 

mengatakan bahwa kehidupanan yang subjek jalani tentu 

memiliki pengalaman baik dan buruknya masing-masing. 

Berawal dari rasa syukur subjek mampu lebih semangat dan 

enjoy dalam menjalani kehidupannya. 

Subjek juga mengatakan bahwa faktor kemandirian 

secara finansial mendukung subjek dalam merasakan 

kesejahteraan. Kemandirian secara finansial yang subjek 

miliki tentu berdampak positif terhadap psikisnya. Subjek 

mengaku dengan memiliki penghasilan sendiri subjek mampu 

merawat dirinya maupun ibunya. Kebebasan dalam hal waktu 

pun subjek rasakan yang membuat subjek dapat menikmati 

kehidupan yang sedang dijalani. 

Perasaan bahagia yang dirasakan subjek kini juga 

berasal dari dukungan keluarga. Keluarga tetap mendukung 
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apapun keputusan yang subjek ambil meskipun subjek 

memilih untuk tidak menikah. Tujuan hidup subjek adalah 

mencapai suatu kebahagiaan dan tetap dekat dengan Tuhan. 

Hingga saat ini subjek mengaku bahwa kehidupan yang 

subjek jalani saat ini sangat membahagiakan. Sebagai upaya 

menjalin kedekatan dengan Tuhan subjek melakukannya 

dengan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan beri terhadap 

hidupnya. 

c. Dinamika Subjective Well Being Subjek 

Kondisi keluarga subjek yang tidak utuh menyebabkan 

lemahnya ekonomi keluarga milik subjek. Kewajiban sang ayah 

yang harus memberi nafkah terhadap tiga istri dengan profesi 

sebagai buruh pasar tentu tidak dapat menjamin masing-masing 

keluarga secara layak. Lemahnya ekonomi keluarga subjek juga 

semakin di dukung dengan tidak bekerjanya sang ibu. Kondisi 

tersebut menyebabkan keluarga subjek mendapat banyak tekanan 

dari sosial dari tetangga di sekeliling rumah subjek. Terlebih 

tekanan yang berkaitan dengan jarangnya keberadaan ayah di 

rumah. Hal tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi 

antipati dengan keluarga subjek. 

Selain itu kondisi ekonomi keluarga yang lemah 

menyebabkan subjek mendapat perlakuan buruk dari teman 

mahasiswanya. Hal tersebut sempat membuat subjek merasa 

sakit hati dan dendam dengan orang tersebut. Subjek juga 

mengaku lemahnya ekonomi keluarga juga menyebabkan 
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perjalanan cintanya kandas. Hal tersebut dipicu oleh tidak 

direstuinya hubungan subjek dengan orang tua kekasih subjek 

akibat perbedaan strata sosial. Seluruh pengalaman yang dialami 

subjek membuat subjek menjadi pribadi yang cukup tertutup 

terhadap lingkup sosialnya. Hal ini yang melatar belakangi 

subjek kurang memiliki relasi sosial yang luas.  

Pada akhirnya subjek memilih untuk fokus terhadap 

karir yang subjek miliki. Tindakan tersebut dilakukan subjek 

untuk menyalurkan energi negatifnya akibat kegagalan cinta 

yang subjek alami. Selang waktu berlalu pada akhirnya subjek 

kembali membuka hatinya setelah kegagalan cinta yang 

sebelumnya terjadi. Subjek kembali menjalin hubungan dengan 

seorang laki-laki yang merupakan teman dari suami kakak 

subjek. Hubungan yang terjalin diantara mereka cukup serius dan 

direncanakan akan berakhir di pernikahan. Namun sebelum 

pernikahan digelar terjadilah suatu konflik yang menyebabkan 

hubungan yang telah di jalin subjek kembali kandas. 

Setelah dua kali mengalami kegagalan dalam percintaan 

saat ini subjek mengaku tidak lagi memiliki orientasi untuk 

menikah. Keputusan subjek untuk melajang juga disebabkan 

karena faktor lingkungan. Subjek mengaku memiliki ketakutan 

bila mengalami kegagalan seperti yang dialami tetangga dan 

teman subjek. Akibat keputusannya tersebut subjek kembali 

mengalami tekanan sosial. Keputusan menjadi seorang lajang 

bagi perempuan Jawa memang masih dianggap tabu dan aneh. 
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Pada akhirnya subjek semakin mengasingkan diri dari 

lingkungan sosialnya baik itu relasi dengan mantan teman 

sekolah maupun tetangga sekitar rumahnya. Hal tersebut yang 

pada akhirnya membuat subjek cukup lebih nyaman dekat 

dengan keluarganya. 

Sebagai upaya menyalurkan energi subjek kembali 

meforsir diri untuk bekerja. Tindakan tersebut juga dilakukan 

subjek untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pada akhirnya 

subjek mengalami stress akibat beban pekerjaan yang subjek 

jalani. Sebagai sosok yang sangat tertutup subjek memilih untuk 

menyimpan bebannya sendiri. Hal tersebut kemudian memicu 

penyakit subjek sering kambuh. Pada kondisi itulah yang 

membuat subjek mengeluh karena hidup melajang. Subjek 

mengaku bila subjek memiliki keluarga tidak akan merepotkan 

keluarga lainnya karena harus mengurusnya ketika subjek sakit. 

Subjek juga memiliki keinginan untuk memiliki keturunan bila 

subjek memiliki keluarga kecil.  

Dukungan dari keluarga pada akhirnya membuat subjek 

menjadi semangat menjalani kehidupannya. Selain finansial yang 

cukup dan mampu memperbaiki ekonomi keluarga, dorongan 

positif dari keluarga juga menyalurkan energi yang positif pula 

terhadap diri subjek. Subjek juga mengaku pengalaman 

lajangnya memiliki sisi positif tersendiri bagi dirinya. Hal-hal 

positif yang subjek dapat ketika menjalani kehidupan menjadi 

seorang lajang adalah kebebasan waktu yang membuatnya tidak 



111 
 

 
 

tertekan dalam menjalani kehidupan. Selain itu subjek juga 

merasa bahwa dengan melajang subjek tetap dapat produktif 

dalam mengisi hari-harinya. Subjek juga mengaku bahwa 

pengalaman pahit dan manis dalam kehidupnya membuat subjek 

menjadi lebih kuat. Pada akhirnya subjek mampu menjalin 

hubungan baik dengan sosialnya dan membuka diri. Subjek kini 

juga memiliki beberapa kegiatan positif seperti komunitas alumi, 

komunitas lingkungan gereja, serta komunitas dance line. 
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SOSIAL 

1. Menjadi bahan 

omongan orang lain 

2. Menghindari sosial 

(menjadi anti sosial) 

PSIKOLOGIS 

1. Dendam terhadap orang 

yang melakukan hal negatif 

2. Merasa tidak nyaman 

3. Merasa jengkel akibat 

dampak sosial yang dialami 

4. Menyesal karena melajang 

5. Takut merepotkan anggota 

keluarga 

SUBJECTIVE WELL BEING PADA PEREMPUAN 

JAWA YANG MELAJANG 

 

 1. Tidak merasa risau dengan status 

lajang sehingga merasakan 

kebahagiaan 

2. Menikmati hidup yang dijalani 

3. Percaya diri dengan status lajang  

PEMAKNAAN HIDUP PEREMPUAN JAWA 

DEWASA YANG MELAJANG 

 

1. Mensyukuri hidup yang dijalani 

2. Lebih mampu mengenal dan memahami diri 

sendiri dengan hidup melajang 

3. Mampu menjadi perempuan yang mandiri 

4. Tidak mempermasalahkan status lajang asal 

tidak merugikan orang lain 

 

 

 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

SUBJECTIVE WELL BEING PADA 

PEREMPUAN JAWA YANG MELAJANG 

 

 

 

 

INTERNAL 

1. Kontrol diri 

2. Optimis  

3. Memiliki arti & 

tujuan hidup 

4. Harga diri positif  

EKSTERNAL 

1. Kekayaan/income 

2. Keluarga  

3. Pekerjaan  

4. Relasi sosial positif 

5. Keaktifan  

6. pendidikan 

 

 

Bagan 4. Subjective Well Being pada Perempuan Jawa Dewasa yang Melajang 

Keterbatasan 

ekonomi 

 

Gagal dalam 

percintaan 

 

Orientasi 

pada karir 

 

Kerapuhan diri yang 

menyebabkan 

konsep diri rendah 

 

Presepsi buruk 

terhadap laki-laki 

 

Ketakutan terhadap 

konflik rumah 

tangga 

 

Masa lalu 

pribadi, kondisi 

keluarga yang 

tidak stabil  

 

Pribadi yang 

tertutup membuat 

pergaulan terbatas 

 

KEPUTUSAN MELAJANG 

PEREMPUANG JAWA 

DEWASA 

Hingga usia 54 tahun 


