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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek 

1. Intensitas Tema Antar Subjek 

Berdasarkan data dari ketiga subjek yang telah diseleksi serta 

dikategorisasi, maka tema yang muncul yaitu faktor penyebab 

perempuan Jawa dewasa melajang, dampak psikologis dan sosial 

perempuan Jawa dewasa melajang, subjective well being perempuan 

Jawa dewasa yang melajang, faktor yang mempengaruhi subjective well 

being perempuan Jawa dewasa yang melajang, dan pemaknaan hidup 

melajang pada perempuan Jawa dewasa. Berikut merupakan rangkuman 

hasil seleksi tema ke dalam tabel : 

Tabel 3. Intensitas Tema Seluruh Subjek (Disortir) 

TEMA S1 S2 S3 KET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Penyebab 

Melajang 

Perempuan Jawa 

Dewasa 

Keterbatasan 

ekonomi 

++ ++ +++ Latar belakang 

ekonomi 

mempengaruhi subjek 

1,2,dan 3 melajang 

Di butuhkan 

oleh keluarga 

+++ +++ - Subjek 1 dan 2 sama-

sama memiliki 

tanggung jawab 

terhadap keluarga 

Gagal dalam 

percintaan 

++ + +++ Subjek 1,2, dan 3 

sama-sama memiliki 

pengalaman gagal 

dalam percintaan 
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 Orientasi pada 

karir 

+++ - +++ Subjek 1 dan 3 sama-

sama berorientasi 

pada karir 

 

Ketakutan pada 

konflik rumah 

tangga 

++ - +++ Subjek 1 dan 3 

memiliki ketakutan 

dan preventif terhadap 

konflik rumah tangga 

Belum 

menemukan 

pasangan yang 

cocok 

+++ +++ - Subjek 1 dan 2 merasa 

belum menemukan 

pasangan yang cocok 

Masa lalu 

pribadi 

- +++ +++ Subjek 2 dan 3 

memiliki pengalaman 

traumatis pada masa 

lalu berkaitan dengan 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak 

Melajang 

pada 

Perempuan 

Jawa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jengkel ++ - ++ Subjek 1 dan 3 merasa 

jengkel ketika 

statusnya menjadi 

bahan omongan 

Merasa tidak 

nyaman 

- +++ +++ Perasaan tidak 

nyaman dengan status 

lajang dirasakan oleh 

subjek 2 dan 3 

Menyesal - +++ ++ Subjek 2 dan 3 

merasakan penyesalan 

karena melajang 

hingga saat ini 

 

 

 
 

Menjadi bahan 

omongan 

+++ +++ +++ Status melajang 

subjek 1,2, dan 3 

menjadi bahan 

omongan orang lain 

Dipandang 

rendah 

++ +++ - Status lajang 

membuat subjek 1 dan 

2 di pandang rendah 

oleh orang 

disekitarnya 

 

 

 

 

Puas dengan 

hidup yang 

dijalani 

+++ +++ ++ Subjek 1 dan 2 merasa 

puas terhadap hidup 

yang dijalani 

meskipun melajang 

P

s

i

k

o

l

o

g

i

s 

S

o

s

i

a

l 
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Subjective Well 

Being Perempuan 

Jawa yang 

Melajang 

 

 

Menikmati 

hidup 

+++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 

mampu menikmati 

hidup melajangnya 

Bahagia 

dengan pilihan 

hidup 

+++ +++ +++ Subjek 2 dan 3 merasa 

bahagia dengan 

pilihan hidup 

melajangnya 

Percaya diri 

 

+++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 

merasa percaya diri 

meskipun melajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

Mempengar

uhi 

Subjective 

Well Being 

pada 

Perempuan 

Jawa 

Dewasa yang 

Melajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Harga diri 

positif 

+++ +++ ++ Subjek 1,2, dan 3 

memiliki harga diri 

yang positif  

Kepribadian 

ekstorvert 

++ +++ - Subjek 1 dan 2 

memiliki kepribadian 

yang terbuka 

Kontrol diri +++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 

memiliki kontrol 

terhadap dirinya 

Memiliki arti 

& tujuan hidup 

+++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 

memiliki arti dan 

tujuan terhadap 

hidupnya 

Optimis +++ - ++ Subjek 1 dan 3 

memiliki optimisme 

dalam hidup 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dukungan 

keluarga 

+++ - +++ Subjek 1 dan 3 

mendapatkan 

dukungan baik dari 

keluarga 

Memiliki relasi 

sosial positif 

+++ +++ + Subjek 1,2, dan 3 

memiliki relasi sosial 

yang positif 

Keaktifan +++ +++ + Subjek 1,2, dan 3 

memiliki  aktifitas 

tertentu untuk 

dilakukan 

Kekayaan/inco

me 

+++ +++ +++ Subjek 1,2, dan 3 

memiliki 

kekayaan/income 

secara pribadi 

I

n

t

e

r

n

a

l 

E
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t

e

r

n

a
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Pekerjaan +++ +++ +++ Subjek 1,2,dan 3 

memiliki pekerjaan 

Pendidikan +++ +++ ++ Latar belakang 

pendidikan 1,2,dan 3 

mendukung subjek 

menjalani hidup 

 

 

 

 

Pemaknaan Hidup 

Perempuan Jawa 

Dewasa yang 

melajang 

Menjadikan 

hidup 

bermanfaat 

+++ +++ - Subjek 1 ingin 

membuat dirinya 

bermanfaat bagi orang 

di sekitarnya 

Mensyukuri 

hidup 

+++ +++ +++ Subjek 1,2,dan 3 

mensyukuri 

kehidupan lajangnya  

Tidak 

merugikan 

orang lain 

+++ - +++ Subjek 1 dan 2 

menemukan makna 

hidup yang terpenting 

tidak merugikan orang 

lain 

Keterangan : 

+ : Intensitas Lemah 

++ : Intensitas Sedang 

+++ : Intesitas Kuat
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FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN JAWA DEWASA 

MELAJANG 

 

 1. Keterbatasan ekonomi (S1,S2,S3) 
2. Di butuhkan oleh keluarga (S1,S2) 

3. Gagal dalam percintaan (S1,S3) 
4. Orientasi pada karir (S1,S3) 
5. Ketakutan pada konflik rumah tangga (S1,S3) 

6. Belum menemukan pasangan yang cocok (S1,S2) 
7. Masa lalu pribadi (S2,S3) 

DAMPAK MELAJANG PADA PEREMPUAN 

JAWA DEWASA 

 

 

 

 

 

SOSIAL 

1. Menjadi bahan 

omongan orang 

lain (S1,S2,S3) 

2. Dipandang 

rendah oleh orang 

lain (S1,S2) 

 

PSIKOLOGI 

1. Merasa jengkel 

akibat dampak 

sosial (S1,S3) 

2. Merasa tidak 

nyaman (S2,S3) 

3. Menyesal karena 

melajang (S2,S3) 

SUBJECTIVE WELL BEING PEREMPUAN JAWA 

DEWASA YANG MELAJANG 

 

 

 

1. Puas dengan hidup yang dijalani 

berkaitan dengan pencapaian dan prestasi 

meskipun melajang (S1,S2,S3) 
2. Menikmati hidup yang sedang dijalani 

(S1,S2,S3) 
3. Tidak risau dengan pilihan melajang 

sehingga mampu merasakan kebahagiaan 

(S1,S2,S3) 

4. Percaya diri dengan status 

lajang(S1,S2,S3) 

 

PEMAKNAAN HIDUP PEREMPUAN JAWA 

DEWASA YANG MELAJANG 

 

1. Hidup menjadi bermanfaat bagi orang lain 

(S1,S2) 

2. Mensyukuri hidup yang telah dijalani 

(S1,S2,S3) 

3. Tidak mempermasalahan status lajang asal 

tidak merugikan orang lain (S1,S3) 

 

 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

SUBJECTIVE WELL BEING PEREMPUAN 

JAWA DEWASA YANG MELAJANG 

 

 

 

INTERNAL 

1. Harga diri positif 

(S1,S2,S3) 

2. Kepribadian ekstorvert 

(S1,S2) 

3. Kontrol diri (S1,S2,S3) 

4. Memiliki arti & tujuan 

hidup (S1,S2,S3) 

5. Optimis (S1,S3) 

EKSTERNAL 

1. Dukungan keluarga 

(S1,S3) 

2. Memiliki relasi sosial 

positif (S1,S2,S3) 

3. Keaktifan (S1,S2,S3) 

4. Kekayaan/income 

(S1,S2,S3) 

5. Pekerjaan (S1,S2,S3) 

6. Pendidikan (S1,S2,S3) 

Bagan 5. Subjective Well Being pada Perempuan Jawa Dewasa yang Melajang 

KEPUTUSAN MELAJANG 

PEREMPUAN JAWA 

hingga rentang waktu lama 
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Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan 

terhadap ketiga subjek terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

subjek memutuskan untuk melajang, antara lain : keterbatasan 

ekonomi, merasa dibutuhkan oleh keluarga, gagal dalam percintaan, 

berorientasi pada karir, ketakutan terhadap konflik rumah tangga, 

belum menemukan pasangan yang cocok, dan adanya pengaruh masa 

lalu pribadi yang menjadi penyebab trumatis. Subjek 1, 2, dan 3 lahir 

ditengah keluarga yang memiliki latar belakang keterbatasan 

ekonomi.  

Keterbatasan ekonomi di keluarga subjek 1 disebabkan 

karena rendahnya pendidikan orang tua. Hal tersebut membuat 

profesi yang dimiliki kedua orang tua subjek yaitu sebagai buruh 

dagang dan loper koran. Kondisi inilah yang menyebabkan subjek 

sejak kecil sudah mandiri. Kemandirian tersebut dibawa subjek 

hingga memasuki usia dewasa. Kemandirian yang matang hingga 

usia dewasa mengubah pola pikir subjek sehingga membuat subjek 

merasa dibutuhkan oleh keluarganya. Kemandirian tersebut membuat 

subjek sukses secara karir dan finansial. Kesuksesan tersebut 

memang lahir dari tujuan hidup subjek yang berorientasi pada karir 

demi mensejahterakan keluarganya. Orientasi subjek terhadap karir 

menyebabkan subjek gagal dalam hubungan percintaan. Hal tersebut 

kembali dilatar belakangi karena adanya rasa dibutuhkan oleh 

keluarga. Subjek merasa belum siap untuk berumah tangga karena 

merasa tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya terhadap 

kelurganya. Beban berat atas tanggung jawab terhadap keluarga yang  
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dialami subjek juga didukung karena ketiga adik laki-laki belum 

mandiri secara finansial dan masih membutuhkan bantuan dana dari 

subjek hingga sekarang. Perceraian yang dialami adik subjek juga 

membuat subjek ikut serta mengemban tugas dalam merawat kedua 

anak milik adik subjek sekaligus menjadi model pembelajaran yang 

menyebabkan subjek merasa insecure terhadap konflik rumah 

tangga. Perasaan insecure tersebut membuat subjek mematok 

pasangan yang ideal terhadap dirinya. Subjek cenderung memilih 

laki-laki yang smart dan taat beribadah. Hal tersebut membuat subjek 

memiliki banyak pertimbangan bila dekat dengan seorang laki-laki 

dan merasa bahwa hingga sekarang belum dapat menemukan 

pasangan yang cocok untuk dirinya. Oleh sebab itu hingga usia 41 

tahun subjek masih nyaman dengan kesendiriannya. 

Keterbatasan ekonomi keluarga juga menyebabkan subjek 2 

menjadi sosok yang sangat mandiri. Permasalahan bermula ketika 

subjek saat duduk dibangku SMP kehilangan ibu tercinta untuk 

selamanya. Kondisi tersebut membuat subjek memiliki tanggung 

jawab besar terhadap keluarganya. Sejak kecil subjek harus 

memposisikan diri sebagi ibu untuk kakak dan kedua adiknya. 

Pengalaman tersebut membuat perkembangan dan pertumbuhan 

mental subjek menjadi tidak ideal karena harus mengemban tugas 

yang tidak sesuai dengan kapasitas usianya. Hal tersebut membuat 

subjek merasa tertekan dan merasa bahwa kehidupan dijalani tidak 

cukup adil baginya. Menjelang usia dewasa subjek masih dibebankan 

dengan tanggung jawab keluarga. Setelah menamatkan pendidikan di 
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Sekolah Menengah Farmasi subjek harus bekerja membantu ayahnya 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tanggung jawab tersebut 

berakhir ketika hasil kerja subjek mampu untuk menamatkan 

pendidikan perguruan tinggi sang kakak dan subjek memutuskan 

untuk masuk ke biara. Hal tersebut secara tidak sadar meninggalkan 

luka batin sehingga membentuk kepribadian yang sangat dominan di 

diri subjek. Kepribadian dominan tersebut menjadi kendala bagi 

subjek dalam menjalankan tugas pelayanan saat di biara. Selama di 

biara subjek mengaku banyak permasalahan yang terjadi. Sehingga 

setelah mengemban tugas pelayanan selama 15 tahun subjek 

memutuskan keluar dari pelayanan tersebut. Kembali menjalani 

kehidupannya seperti orang awam, subjek kembali bekerja agar dapat 

bertahan hidup dan kembali menjalin relasi intim dengan seorang 

laki-laki. Hubungan yang terjalin antara subjek dengan kekasihnya 

selama lima tahun kandas karena subjek merasa adanya ketidak 

cocokan antara subjek dengan kekasihnya. Ketidak cocokan ini 

disebabkan karena subjek merasa banyak diatur oleh pasangannya. 

Ego dalam diri subjek dengan karakter kepribadian yang sangat 

dominan tidak dapat menerima segala aturan yang diberikan oleh 

sang kekasih terhadap subjek. Hingga usia ke 53 tahun subjek masih 

ingin merasakan kebebasan dalam diri termasuk memutuskan untuk 

hidup melajang. 

Kasus lajang yang dialami subjek 3 juga berawal dari latar 

belakang keterbatasan ekonomi keluarganya. Keterbatasan ini 

banyak menciptakan pengalaman luka batin dalam diri subjek. 
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Keterbatasan ekonomi tersebut akibat tidak stabilnya kondisi 

keluarga. Pada waktu itu ayah subjek memang tidak hanya fokus 

mencari nafkah untuk satu keluarga yaitu keluarga subjek. Namun 

ayah subjek juga harus mencari nafkah untuk kedua istri lainnya. 

Kondisi tersebut juga membuat subjek memiliki presepsi negatif 

terhadap ayahnya karena merasa kasian dengan ibunya yang harus 

berjuang sendiri mendidik ketiga putrinya. Keterbatasan ekonomi 

menyebabkan gagalnya percintaan yang pernah dijalin dengan 

seorang laki-laki. Kegagalan tersebut bersumber karena perbedaan 

strata sosial dimana kekasih subjek lebih kaya. Perbedaan tersebut 

membuat orang tua dari kekasih subjek tidak merestui hubungan yang 

terjalin antara subjek dengan kekasihnya. Kegagalan tersebut 

membuat subjek merasakan luka batin yang mendalam. Hal tersebut 

menjadi alasan subjek untuk berorientasi terhadap karir sebagai 

upaya melepaskan afeksi negatif yang dirasakan. Subjek tidak hanya 

mengalami satu kali kegagalan dalam hubungan percintaan. 

Kegagalan kedua disebabkan karena adanya perbedaan keyakinan 

antara subjek dengan kekasihnya. Pengalaman luka batin tersebut 

terakumulasi sehingga menyebabkan konsep diri yang rendah pada 

diri subjek. Subjek tidak meyakini bahwa dirinya mampu menjalani 

kehidupan rumah tangga. Faktor ketakutan pada konflik rumah 

tangga yang dapat dilihat dari lingkunga sekitar subjek membuat 

subjek semakin merasa tidak tertarik dengan kehidupan rumah 

tangga. Hal tersebut yang menyebabkan hingga usia ke 54 tahun 

subjek memutuskan untuk tidak menikah. 
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Keputusan melajang yang dipilih ketiga subjek tentu 

menyebabkan timbulnya dampak dari sisi psikologis maupun sosial. 

Dampak perasaan negatif akibat melajang yaitu merasa tidak 

nyaman, jengkel, dan perasaan menyesal. Perasaan jengkel yang 

dirasakan oleh subjek yang dirasakan oleh subjek 1 dan 3 disebabkan 

karena adanya tekanan sosial yaitu berasal dari “omongan” yang tak 

sedap dari lingkungan sekitarnya. Perasaan tidak nyaman dengan 

kondisi lajangnya dirasakan oleh subjek 2 dan 3. Perasaan tidak 

nyaman yang dirasakan subjek 2 yaitu ketika subjek harus menjalani 

atau menyelesaikan tanggung jawabnya seorang diri. Tidak 

nyamannya subjek 2 dengan status lajang juga dilatar belakangi 

karena timbulnya perasaan kesepian saat menjalani status tersebut. 

Perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh subjek 3 dilatar belakangi 

karena adanya tekanan sosial. Subjek pernah mengalami perasaan 

insecure karena adanya pertanyaan berkaitan dengan statusnya. Hal 

tersebut membuat subjek sempat menarik diri dari lingkungan 

sosialnya. Dampak dari ststus melajang menjadikan subjek 2 dan 3 

merasa menyesal atas pilihannya. Penyesalan tersebut berkaitan 

dengan harapan yang tertunda akibat status melajang yaitu memiliki 

keturunan. Dampak dari sudut pandang sosial juga dirasakan oleh 

ketiga subjek yaitu menjadi bahan omongan orang lain. Status lajang 

yang masih dianggap kurang “lumarah” bagi perempuan apalagi 

perempuan Jawa menyebabkan adanya pertanyaan dan perkataan 

negatif yang muncul di tengah masyarakat. Subjek 1 dan 3 juga 

merasa bahwa status lajangnya menyebabkan mereka dipandang 
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rendah oleh orang disekitarnya. Subjek merasa bahwa ada perbedaan 

perlakuan yang diberikan masyarakat kepada mereka. 

Pada temuan penelitian kali ini ketiga subjek mampu 

merasakan kebahagiaan dalam hidup meskipun menyandang status 

lajang dan mengalami pergumulan dalam hidupnya. Perasaan 

bahagia dan kepuasan hidup yang dirasakan oleh individu dikenal 

dengan istilah subjective well being. Menurut Haybron (dalam 

Maddux, 2018, h.7) subjective well being merupakan keseimbangan 

antara kondisi tidak menyenangkan dan kondisi menyenangkan 

dalam hidup seseorang. Kepuasan dengan kehidupan yang dijalani 

oleh subjek 1 dan 2 dapat dilihat dari dua sudut pandang berbeda 

berdasarkan pengalaman masing-masing. Subjek 1 merasakan 

kepuasan hidup berdasarkan sudut padang hal yang dapat dicapai 

hingga saat ini. Subjek merasa puas karena mampu memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Selain itu peran menjadi seorang ibu juga 

subjek rasakan ketika subjek merawat kedua anak dari adik subjek.  

Kepuasan hidup pada subjek 2 digambarkan dengan bagaimana 

subjek dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Subjek merasa bahwa 

kehidupan yang dijalani merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. 

Sehingga apa yang subjek terima dari Tuhan akan disalurkan untuk 

memberi kepada sesamanya yang membutuhkan. Kepusan hidup 

yang dirasakan oleh subjek 3 berasal dari pembandingan  kehidupan 

pada masa lalunya dan pada kehidupannya sekarang. Subjek merasa 

puas karena pada saat ini dapat merasakan dan menikmati hidupnya. 

Kebahagiaan menjalani kehidupan juga dirasakan oleh ketiga subjek 
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dalam penelitian ini. Subjek 1 merasa enjoy saat menjalani 

kehidupannya pada saat ini. Hal tersebut bersumber dari tidak adanya 

tuntutan dari keluarga subjek untuk segera menikah. Hal tersebut 

diakui subjek salah satu alasan subjek tidak merasa tertekan dengan 

statusnya. Kebahagiaan hidup melajang juga dirasakan oleh subjek 2. 

Subjek merasa bahagia karena keputusan lajangnya tidak didasari 

karena ada perasaan dendam, sakit hati dll. Begitu juga dengan subjek 

3 kebahagiaan hidup melajang karena adanya dukungan dari 

keluarga. Selain itu subjek juga merasakan kebebasan dalam 

melakukan hal yang subjek suka.  

Banyak faktor yang menyebabkan subjek mampu menikmati 

dan merasakan kebahagiaan meskipun hidup melajang. Kemampuan 

dalam menikmati dan mencapai kebahagiaan tersebut dipengaruhi 

oleh faktor internal dan ekternal. Faktor internal yang mendukung 

subjek 1, 2, dan 3 dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup 

yaitu harga diri positif, kemampuan kontrol diri, serta memiliki arti 

& tujuan hidup yang jelas. Ketiga subjek dalam penelitian ini mampu 

melakukan kontrol terhadap dirinya. Hal tersebut berkaitan dengan 

cara bersikap agar stigma negatif dalam diri masing-masing subjek 

tidak mengalami peningkatan. Subjek lebih fokus terhadap tujuan 

hidup yang ingin dicapainya dan melakukan kebaikan terhadap orang 

disekitarnya. Selain itu kepribadian ekstrovert juga mempengaruhi 

subjective well being subjek 1 dan 2. Hal ini dibuktikan dengan 

mampunya subjek bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan tidak 

menutup dirinya. Subjek merasa memiliki kebahagiaan ketika 
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berelasi dengan sosialnya. Kemampuan dalam meyakini hal baik atau 

pandangan optimis juga mempengaruhi subjek 1 dan 3 dalam 

mencapai subjective well being. Optimisme yang dimiliki subjek 1 

lebih mengarah terhadap kepercayaan mengenai segala hal buruk 

yang terjadi pada diri subjek dapat terselesaikan dan membuat subjek 

menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Hal tersebut yang 

membuat subjek memiliki pengharapan dan menikmati  

kehidupannya. Hal ini juga dialami subjek 3 dimana subjek 3 

memiliki keyakinan mampu mencapai target atau tujuan hidupnya 

sejak masa remaja yaitu memiliki pekerjaan agar kehidupan secara 

ekonomi membaik. Optimis yang berasal dari dalam diri subjek 3 

menjadi sebuah motivasi diri sehingga subjek mampu mencapai 

keinginan dan subjek puas dengan hal tersebut. 

Faktor ekternal yang mempengaruhi ketiga subjek dapat 

merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup yaitu memiliki relasi 

sosial yang positif, keaktifan hal ini berkaitan dengan segala aktivitas 

yang dijalani subjek, kekayaan/ income, pekerjaan, dan pendidikan 

yang subjek tempuh. Relasi sosial yang positif menyebabkan subjek 

lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan lajangnya. Relasi sosial 

yang positif disebabkan karena ketiga subjek dalam penelitian ini 

aktif berkegiatan baik itu di masyarakat atau lingkup yang lebih kecil 

yaitu komunitas-komunitas yang diikuti. Selain itu jenjang 

pendidikan yang ditempuh ketiga subjek dalam penelitian ini 

membuat subjek 1,2, dan 3 mampu memperoleh pekerjaan serta 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu faktor 
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dukungan keluarga juga berperan penting bagi subjek 1 dan 3 dalam 

mencapai kepuasan hidup. Subjek 1 dan 3 mengaku bahwa keluarga 

tidak pernah mempermasalahkan akan status lajang yang dimiliki 

subjek. Diskriminasi perilaku juga tidak pernah subjek dapatkan 

ketika mereka berada di tengah keluarga. Hal tersebut yang membuat 

subjek dapat menjalani kehidupan tanpa perasaan tertekan. 

Pengalaman hidup yang telah dilalui, membuat subjek 

menemukan makna hidup yang dijadikan pengangan dalam 

menjalani kehidupan yang lebih positif. Ketiga subjek tetap 

mensyukuri segala keadaan yang mereka terima sekalipun harus 

melewati kehidupan secara mandiri tanpa ada pasangan hidup dan 

keturunan. Subjek 1 dan 2 juga menegaskan bahwa kehidupan 

lajangnya disalurkan untuk melakukan sasuatu yang memiliki nilai 

guna atau bermanfaat untuk keluarga maupun orang disekitarnya. 

Subjek 1 dan 3 juga menganggap bahwa dirinya semakin bermakna 

karena tidak mengusik atau merugikan kehidupan orang lain dengan 

status yang mereka miliki. Pemaknaan hidup secara positif ini 

membuat subjek mampu survive dan memiliki pengharapan terhadap 

kehidupannya. 

 

B. Pembahasan 

Salah satu tugas perkembangan seorang yang telah menginjak 

usia dewasa adalah menikah. Menurut Hurlock (1980, h.252) seseorang 

yang telah dewasa dituntut lingkungan sosial untuk bekerja serta memilih 

pasangan untuk menikah dan membina rumah tangga. Tidak semua 
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orang mampu memenuhi tugas perkembangan ini dan memilih untuk 

hidup melajang. Santrock (2012, h.50) mengungkapkan bahwa orang 

dewasa dapat secara sadar untuk mengambil keputusan menikah atau 

tetap hidup sendiri. Keputusan orang dewasa yang memilih untuk hidup 

sendiri dipengaruhi oleh faktor yang mendorong orang dewasa lebih 

nyaman dengan pilihannya.  

Pendapat dari Hostetler (dalam Howe, 2012, h.256-257) salah 

satu alasan orang dewasa memilih tetap hidup sendiri yaitu karena belum 

menemukan orang yang tepat. Subjek 1 dan 2 dalam penelitian ini 

memiliki alasan yang sama dalam mengambil keputusan lajangnya yaitu 

belum menemukan pasangan yang sesuai. Kegagalan dalam menjalin 

kisah cinta dapat menyebabkan seseorang memilih hidup untuk 

melajang. Pilihan ini timbul karena adanya dampak luka batin yang 

menyebabkan seseorang lebih hati-hati dalam menjalin relasi intim yang 

baru. Menurut Santrock (2012, h.48) kegagalan dalam relasi yang akrab 

dapat menimbulkan perasaan yang kacau. Hal tersebut memicu 

seseorang untuk lebih preventif agar kejadian yang pernah dialami tidak 

terulang kembali. Sama halnya dengan pengalamanan hidup subjek 1 dan 

3 kegagalan dalam percintaan membuat subjek lebih preventif.  

Guerrero, Andersen, dan Afifi (dalam Santrock, 2012, h.49) 

mengungkapkan bahwa orang yang perasaan cintanya tak terbalaskan 

atau mengalami kegagalan akan lebih sulit memikirkan suatu hubungan 

yang sama karena secara kognitif dikuasai oleh emosi negatif. Hal 

tersebut mempengaruhi keputusan subjek untuk lebih selektif dalam 

memilih pasangan sehingga menunda pernikahannya hingga sekarang. 
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Selain itu orientasi pada karir menyebabkan seseorang memilih 

menundah pernikahannya dan lebih fokus terhadap karir yang 

dijalaninya. Kasus ini ditempukan pada subjek dalam penelitian ini. 

Subjek 1 dan 3 lebih memilih memfokuskan dirinya terhadap karir 

daripada sibuk mencari pasangan hidup atau jodoh.  Menurut Dariyo 

(2003, h.143) salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menempuh 

cara hidup melajang karena terlanjur memikirkan karir dan pekerjaan 

yang dimilikinya. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang dengan karir 

yang tinggi kesulitan mendapatkan jodoh. Pendapat ini juga di dukung 

dengan penelitian milik Wulandari, Nursalam, & Ibrahim (2016, h.67-

76) yang menyatakan bahwa faktor yang melatar belakangi wanita karir 

memilih untuk tidak menikah salah satunya disebabkan karena terlanjur 

memikirkan pekerjaan serta karirnya.  

Pengalaman hidup seseorang yang melibatkan proses interaksi 

dengan lingkungan sosial dapat mempengaruhi bagaimana orang menilai 

tentang dirinya. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah konsep 

dalam diri seseorang sebagai proses belajar. Menurut Calhoun dan 

Acocella (dalam Pardede, 2008, h.146-151) proses belajar merupakan 

perubahan secara psikologis yang relatif permanen dalam diri seseorang 

sebagai akibat dari pengalaman yang dialami. Gagalnya proses belajar 

dalam pengalaman hidup seseorang akan membentuk konsep diri yang 

negatif pada diri seseorang.  

Pembentukan konsep diri utama seseorang bermula dari 

keluarga, hal tersebut melibatkan pola interaksi seseorang dengan orang 

tuanya. Menurut Baldwin dan Holmes (dalam Pardede, 2008, h. 146-
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151) mengungkapkan bahwa orang tua merupakan kontak sosial yang 

paling awal dan paling kuat. Segala hal yang di komunikasikan orang tua 

terhadap sesorang akan lebih terinternalisasi daripada informasi yang 

lain. Oleh sebab itu proses interaksi yang buruk seseorang dengan orang 

tuanya dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri yang buruk pula. 

Subjek 2 dan 3 mengalami hal yang sama berkaitan dengan pola interaksi 

dengan orang tuanya. Subjek 2 dan 3 tidak mengalami kedekatan 

personal dengan sang ayah akibat tidak stabilnya kondisi keluarga. 

Kondisi tersebut mempengaruhi konsep diri yang kurang ideal dalam diri 

subjek 2 dan 3. Hal ini mempengaruhi buruknya hubungan interpersonal 

subjek dengan lingkungan sosialnya. Hal yang menjadi pemicu 

permasalahan tersebut yaitu, karena subjek 2 memiliki tingkat superior 

yang tinggi dan subjek 3 sangat inferior. Keadaan inilah yang memicu 

kedua subjek merasa nyaman hidup melajang. 

Adanya tanggung jawab yang mendesak terhadap keluarga 

menyebabkan seseorang lebih fokus untuk menyelesaikan tanggung 

jawab tersebut. Salah satu jenis tanggung jawab yaitu memperbaiki 

permasalahan ekonomi dalam keluarga.  Menurut penelitian milik 

Wulandari, Nursalam, & Ibrahim (2016, h.67-76) salah satu faktor 

penyebab seseorang memilih tidak menikah karena disebabkan adanya 

perasaan dibutuhkan oleh keluarga. Kondisi ini tergambarkan pada kasus 

subjek 1 dan 2. Subjek 1 yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

dibanding dengan anggota keluarga lainnya. Hal tersebut menyebabkan 

timbulnya dorongan dalam diri subjek untuk membantu memberi 

bantuan agar keluarganya lebih terjamin. Sama halnya dengan subjek 2 
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yang sejak remaja membantu ayahnya mencari nafkah demi 

terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut juga membuat 

subjek merasa dibutuhkan keluarganya dalam menjamin kebutuhan 

finansial dalam keluarga. 

Status lajang yang dimiliki oleh perempuan tentu menimbulkan 

dampak tersendiri. Bagi perempuan dewasa yang memiliki latar 

belakang suku Jawa status lajang tentu semakin menjadi sorortan 

tersendiri karena nilai budaya yang ada. Budaya Jawa menganggap 

bahwa status lajang menjadi hal yang tidak wajar atau dianggap aneh. 

Hal tersebut dilatar belakangi karena keluarga suku Jawa menjunjung 

tinggi makna keselarasan dan keseimbangan. Makna itulah yang 

menyebabkan seseorang yang melajang dianggap tidak selaras karena 

tidak sesuai dengan adat budaya Jawa. Menurut Permanadeli (2015, 

h.192) menyatakan bahwa pernikahan adalah sarana belajar seseorang 

dalam memikul tanggung jawab yang merupakan tugas sebagai orang 

Jawa. Hal ini juga didukung dengan penelitian milik Triratnawati (2005, 

h.300-311) orang Jawa memiliki pandangan mengenai kesuksesan 

seseorang berdasar kelengkapan hidup di mata masyarakat. Hal ini 

memiliki arti bahwa baik perempuan ataupun laki-laki jika memiliki 

kesuksesan dalam pekerjaan termasuk pangkat, jabatan dan status akan 

tetap dipandang kurang bila belum atau tidak berkeluarga. 

Pendapat lainnya mengenai status lajang bagi orang Jawa juga 

disampaikan oleh Mulder (1989, h.24) apabila tugas tersebut 

(pernikahan) tidak dilaksanakan, seseorang akan dilabeli sebagai orang 

yang aneh dan ‘ora njawani’ atau tidak sesuai dengan adat budaya Jawa. 
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adanya paham budaya tersebut dirasakan sebagai tekanan sosial oleh 

subjek 1 dan 2 yaitu keberadaannya sempat di pandang rendah oleh 

masyarakat sekitar. Wujud tekanan atau dampak sosial secara tindakan 

juga rasakan oleh subjek 2. Keberadaannya yang dipandang rendah oleh 

masyarakat membuat subjek menjadi korban pemalakan secara finansial 

oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Adanya latar belakang 

budaya tersebut menyebabkan subjek dalam penelitian ini mengalami 

tekanan sosial yaitu menjadi bahan omongan orang lain berkaitan dengan 

status yang dimilikinya  

Selain dampak sosial dari status melajang dampak secara 

psikologis turut dirasakan oleh orang memiliki status lajang. Efek dari 

dampak sosial menyumbang munculnya afeksi negatif dalam diri 

individu yang menjalani hidup lajang. Beban secara emosional yaitu 

jengkel, merasa tidak nyaman dengan tekanan sosial yang ada, serta 

penyesalan karena kondisi lajangnya dirasakan oleh ketiga subjek dalam 

penelitian ini. Menurut Koropeckjy-Cox (dalam Santrock, 2012, h.50) 

permasalahan umum yang dialami oleh orang dewasa yang melajang 

yaitu mengalami kesepian dan kesulitan menjalin relasi akrab dengan 

seseorang yang memiliki orientasi pada pernikahan. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Hurlock (1980, h.359) bahwa perempuan yang belum 

atau tidak menikah pada rentang usia dewasa madya memiliki beban 

secara keuangan, fisik, dan emosional. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Septiana dan Syafiq (2013, h.71-86) mengungkapan hal serupa yaitu 

bahwa perempuan yang melajang mengalami permasalahan psikologis 

seperti merasa tertekan, tidak nyaman, dan kesepian.  
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Proses melajang dalam durasi waktu yang lama dapat 

menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya bila seseorang tidak 

mampu berdamai dan menerima kehidupan yang telah dijalaninya. 

Seseorang yang nyaman hidup melajang tentu memiliki permasalahan 

dalam dirinya. Permasalahan atau kekurangan dalam diri seseorang tidak 

melulu menjadi batu sandungan dalam mencapai kepuasan dalam hidup. 

Kebahagiaan atau kepuasan hidup dalam diri seseorang dapat terwujud 

bilang individu tersebut mampu menerima dirinya. Hal tersebut 

berkaitan dengan baik buruknya segala hal yang mengontrol kehidupan 

yang telah dijalani. Menurut Hurlock (1980, h.442) kebahagiaan yang 

dialami seseorang  tergantung  dipenuhi atau tidaknya  tiga unsur A 

kebahagiaan, salah satunya acceptance atau penerimaan diri. Hal ini juga 

didukung oleh pendapat Hjelle dan Ziegler (dalam Sari & Nuryoto, 2002, 

h73-88) bahwa seseorang yang memiliki penerimaan diri memiliki 

toleransi terhadap frustrasi dan kejadian negatif lainnya. Melalui proses 

tersebut kemarahan dan kesedihan terhadap kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki seseorang dapat diminimalisir . 

Penerimaan diri atas diri seseorang akan mempengaruhi banyak 

unsur dalam kehidupan yang dijalaninya salah satunya berkaitan dengan 

segala sesuatu yang berada diluar dirinya yang tentunya dapat 

menunjang kebahagiaan hidup. Menurut Shaver dan Feedman (dalam 

Hurlock, 1980, h. 19) sikap menerima orang lain dipengaruhi oleh 

penerimaan diri dari penyesuaian pribadi maupun sosial yang baik. 

Kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang tergantung pada sikap 

menerima, memahami kondisi orang lain dan apa yang telah dimiliki. 
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Satu yang menjadi hal penting bahwa sikap menerima orang lain akan 

berpengaruh terhadap penerimaan diri sendiri, prestasi, serta kasih 

sayang dari orang lain. Hal tersebut dikenal dengan istilah tiga A 

kebahagiaan, diantaranya sikap menerima (acceptance), kasih sayang 

(affection), dan prestasi (achievement) (Hurlock, 1980, h.19). 

Seseorang dengan kekurangan yang dimiliki tentu dapat 

merasakan kebahagiaan apabila mampu menerima serta 

menyeimbangkan antara afeksi negatif dan afeksi positif yang timbul 

dalam dirinya. Bila afeksi positif dan kepuasan dalam hidup juga tinggi 

hal tersebut akan meningkatkan kehahagiaan dalam hidup atau sering 

dikenal dengan istilah subjective well being. Menurut  Nayana (2013, 

h.233) individu yang memiliki tingkat subjective well being yang tinggi 

digambarkan secara afeksi individu tersebut merasakan kebahagiaan dan 

secara kognitif individu tersebut mampu menilai bahwa hidupnya 

memuaskan. Pendapat lain menyatakan bahwa subjective well being 

merupakan evaluasi terhadap  kehidupan individu berkaitan dengan 

kepuasan dan keseimbangan antara afeksi positif dan negatif. Subjek 

dalam penelitian ini merasakan kebahagiaan dan kepuasan hidup 

meskipun memiliki status lajang. Kondisi tersebut tergambarkan pada 

subjek 1 dan 2 dimana kedua subjek dapat merasakan kepuasan dalam 

hidup dengan status lajangnya. Afeksi positif berupa kebahagiaan 

terhadap pilihan hidup dirasakan juga oleh subjek 2 dan 3.  

Adanya keseimbangan antara perasaan negatif dan perasaan 

positif yang dialami perempuan melajang serta penilaian puas terhadap 

kehidupan yang dijalaninya tentunya dipengaruhi beberapa faktor 



134 
 

 

internal maupun ekternal. Salah satu faktor internal yang mendukung 

perempuan Jawa dewasa yang hidup melajang dapat merasakan 

kepuasan dan kebahagiaan hidup yaitu kontrol diri. Menurut Ariati 

(2010, h.120) salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang mampu 

merasakan kebahagiaan hidup atau subjective well being yaitu adanya 

kontrol diri. Kontrol diri merupakan keyakinan seseorang dalam 

menentukan perilaku secara tepat dalam menghadapi suatu peristiwa. 

Subjek dalam penelitian ini memilik kontrol terhadap dirinya dalam 

menjalani masa lajangnya. Hal ini digambarkan dengan pribadi subjek 

yang mampu mengontrol diri dalam berperilaku agar stigma negatif 

dalam dirinya tidak semakin meningkat ditengah masyarakat.  

Tujuan hidup yang terencana akan mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan hidup seseorang. Menurut Bronk, Hill, Lapsley, Talib, dan 

Finch (2009, h.500-510) kepuasan hidup erat kaitannya dengan tujuan 

hidup yang telah ditentukan, komitmen terhadap tujuan yang telah 

ditentukan, serta strategi yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

tujuan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bila tujuan 

hidup yang jelas dalam diri seseorang memengaruhi tingginya tingkat 

kepuasan dalam hidup. Hal ini selaras dengan temuan pada ketiga subjek 

dalam penelitian ini dimana masing-masing dari subjek telah memiliki 

tujuan hidup yang pasti. Tujuan hidup subjek 1 yaitu membuat kehidupan 

yang dijalani dapat berguna bagi lingkup kecil ataupun besar sesuai 

dengan kapasitas pada diri subjek. Subjek 2 lebih menitikberatkan pada 

keseimbangan dalam hidup. Sedangkan subjek 3 memiliki tujuan hidup 

yaitu menciptakan ketenangan dalam hidupnya. Tujuan hidup yang jelas 
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dalam diri ketiga subjek menuntun ketiganya memiliki beberapa aktivitas 

yang menunjang agar tujuan hidup subjek dapat terwujud. 

Harga diri yang positif turut menunjang timbulnya afeksi positif 

dalam diri seseorang. Menurut Ariati (2010, h.117-123) salah satu 

prediktor yang menunjang subjective well being yaitu harga diri positif. 

individu yang mampu mengontrol amarah, memiliki relasi positif dan 

baik dengan orang, serta tetap produktif dalam bekerja mengambarkan 

bahwa individu tersebut memiliki harga diri positif. Harga diri positif 

juga ditujukkan oleh ketiga subjek dalam penelitian ini. Bentuk harga diri 

positif yang dimiliki ketiga subjek yaitu mampu menyalurkan rasa sakit 

saat mengalami tekanan karena status lajangnya dengan melakukan 

kegiatan yang meningkatkan produktivitas seperti bekerja, berbisnis dll. 

Selain harga diri positif kepribadian yang terbuka lebih memiliki 

sensitivitas sehingga mudah menerima peningkatan perasaan positif. 

Hasil penelitian milik Zainal, Othman, dan, Mastor (dalam Kurniati, 

Hartanti, & Nanik, 2013, h.1-17) tipe kepribadian yang terbuka lebih 

memiliki optimisme bahwa menjadi lajang bukanlah sebuah masalah, 

tipe kepribadian terbuka mampu memberi keyakinan dalam diri bahwa 

masyarakat menerima dan tidak mempermasalahkan status lajang pada 

diri individu. Kesamaan tipe kepribadian juga ditemukan di dua subjek 

dalam penelitian ini. Subjek 1 menganggap bahwa daerah tempat tinggal 

subjek lebih dominan masyarakat yang open minded. Sehingga tidak 

masalah bagi subjek memiliki status lajang pada saat ini. Subjek 2 dalam 

penelitian ini lebih menganggap bahwa pertanyaan atau perbincangan 
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orang lain berkaitan dengan statusnya dianggap lelucon sehingga subjek 

tidak merasa sakit hati akan hal itu pada saat ini 

Individu yang memiliki optimisme terhadap sesuatu terlebih 

kehidupan yang dijalani dapat meningkatkan perasaan bahagia ketika 

individu tersebut mengerjakan sesuatu atau menjalani kehidupannya 

tersebut. Menurut Scheneider (dalam Ariati, 2010, h.117-123) sikap 

optimis mampu mewujudkan kesejateraan psikologis bagi individu. 

Sikap optimis juga tergambar dalam diri subjek 1 dan 3 dalam penelitian 

ini. Subjek 1 meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana baik untuk 

dirinya.  Keyakinan dalam diri subjek membuat subjek mampu 

menyelesaikan segala permasalahan yang pernah dialami subjek. Subjek 

3 memiliki optimisme dalam membuktikan bahwa subjek mampu 

mandiri secara finansial meskipun menyandang status lajang. Hal ini 

yang mendorong subjek untuk bekerja demi mengurangi stigma buruk 

terhadap dirinya. 

Salah satu faktor ekternal yang mempengaruhi subjective well 

being pada individu yaitu faktor keaktifan. Pada penelitian ini ketiga 

subjek tergolong memiliki keaktifan yang cukup banyak. Subjek 1 

merupakan sosok yang menyukai organisasi sosial sejak belia. Hingga 

saat ini subjek masih terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat dengan 

menjadi bendahara RT. Subjek 2 juga merupakan pribadi yang gemar 

terhadap kegiatan sosial. Saat ini subjek cukup memiliki banyak kegiatan 

positif bersama komunitas, rekan kerja, serta rekan bisnis. Subjek 3 juga 

terlibat aktif dalam lingkungan wilayah gereja dan memiliki beberapa 

kegiatan untuk menyalurkan energi. Keaktifan dalam diri subjek 
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sekaligus memicu terjalinnya relasi sosial yang positif antara subjek 

dengan lingkungannya. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap rasa 

bahagia yang dirasakan oleh subjek. Menurut Deiner dkk (dalam Utami, 

2009, h.144-163) menyatakan bahwa aktivitas yang menarik dapat 

menjadi pemasok kegembiraan melalui kenyamanan emosi dan fisik 

pada diri individu. Pendapat ini juga didukung dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Utami (2009, h.144-163) bahwa mahasiswa yang terlibat 

aktif dalam suatu kegiatan kampus baik itu fakultas maupun univ dan 

juga aktif dalam kegiatan akademis maupun non menunjukkan tingkat 

subjective well being yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa 

yang apatis. Afeksi positif individu dapat meningkat bila terlibat aktif 

dalam kegiatan yang dianggap menghibur. Keaktifan juga memicu 

terjalinannya relasi sosial yang positif antara individu satu dengan yang 

lainnya. 

Pekerjaan erat kaitannya dengan pendapatan yang didapat 

seseorang. Subjek 1 cukup puas dengan pencapaiannya saat ini yaitu 

mampu mandiri secara finansial dan memiliki pekerjaan yang tetap. 

Kekayaan yang dimiliki subjek juga disalurkan untuk mensejahterakan 

keluarganya. Subjek 1 merasa dengan kekayaan yang subjek miliki saat 

ini dapat digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Adanya 

aktivitas tersebut membuat subjek merasa bahagia dari apa yang subjek 

miliki. Subjek 3 yang merasa nyaman dengan karirnya juga merasakan 

kebahagiaan karena berhasil mandiri secara finansial karena karirnya. 

Subjek mengatakan dengan kondisinya sekarang lebih dapat menentukan 

apa yang subjek mau dengan uang yang subjek miliki. Menurut Neberich 
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(dalam Kurniati, Hartanti, & Nanik, 2013, h.1-17) mengungkapkan 

bahwa perekonomian serta karir yang meningkat dapat menciptakan rasa 

aman atau kesejahteraan pada diri wanita maupun laki-laki. Memiliki 

pekerjaan yang sesuai dan tingkat perekonomian yang diukur dengan 

pendapat/ kekayaan yang memadahi tentu mempengaruhi kebahagiaan 

seseorang.  Faktor tersebut juga turut mempengaruhi ketiga subjek dalam 

merasakan kebahagiaan.  

Dukungan sosial dibutuhan seseorang untuk berkomunikasi 

terhadap lingkungan sosial sehingga seseorang mampu menerima 

dirinya. Dukungan sosial dapat diperoleh dari keluarga dan lingkup 

sosial yang lain. Menurut Sarason dan Gregory (dalam Kurniati, 

Hartanti, & Nanik, 2013, h.1-17) dukungan sosial merupakan 

ketersediaan orang lain yang bisa dipercaya, yang diketahui bahwa dia 

dapat memahami, mencintai dan menghargai. Dalam penelitian ini 

subjek 1 dan 3 mendapat sumber dukungan sosial dari keluarga. Kedua 

subjek yang menyandang status lajang sama-sama dihargai oleh 

kelurganya. Subjek merasa tidak pernah dituntut sehingga subjek tidak 

tertekan dan enjoy menjalani hidup. Sumber afeksi positif lainnya yaitu 

kebahagiaan yang berasal dari penerimaan keluarga dirasakan subjek 1 

dan 3 terhadap pengalaman melajangnya. 

Latar belakang pendidikan menyebabkan terbentuknya 

pemikiran yang rasional pada diri seseorang. Semakin baik kualitas 

pendidikan dan proses internalisasi yang orang miliki semakin baik pula 

proses penalaran seseorang. Ketiga subjek dalam penelitian ini mampu 

menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tingginya. Sehingga ketiga 



139 
 

 

subjek dapat bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Latar 

belakang pendidikan juga membantu subjek dapat berpikir secara logis. 

Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat subjek mampu survive 

dan merasakan kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 

oleh Nisfiannor, Rostiana, dan Puspasari (2004, h.74-93) bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi subjective well being, yaitu pendidikan.  

Pemaknaan hidup membantu individu untuk lebih positif dalam 

menjalani kehidupannya. Proses pemaknaan hidup terjadi pada ketiga 

subjek dalam penelitian ini. Subjek 1 dan 2 memiliki keyakinan bahwa 

Tuhan akan memberi yang terbaik bagi hidupnya. Hal ini yang 

mendorong subjek melakukan kebaikan dengan menjadi bermanfaat 

untuk lingkungan sekitarnya. Tindakan tersebut bertujuan agar 

terciptanya keseimbangan hidup karena adanya proses menerima dan 

memberi. Menerima dari Tuhan dan memberi terhadap sesamanya. 

Adanya proses tersebut membuat subjek merasakan ketenangan dalam 

hidup. Fenomena yang dialami oleh subjek dalam penelitian ini selaras 

dengan teori milik Glaw (dalam Lestari, Mar’at, & Kartasasmita, 2017, 

h.310-316) kebermaknaan dalam hidup menuntun individu pada tujuan 

yang jelas, hubungan interpersonal yang akrab, kemantapan kepribadian, 

serta pintu masuk menuju arah kebahagiaan dan ketentraman. Hal 

tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga 

dan Listiari (2006) bahwa kebermaknaan hidup individu berasal dari 

proses internalisasi dalam meyakini kebenaran agama dan penerapan 

terhadap kehidupan sehari-hari ditengah lingkungan hidup. Proses 

pemaknaan hidup berkaitan dengan bagaimana seseorang pada akhirnya 
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mampu menerima dan menikmati kehidupan yang dijalani meskipun 

terdapat kesulitan didalamnya. 

Kepuasan dan kebahagiaan hidup tiap individu tentu memiliki 

standar yang berbeda. Kebahagiaan perempuan yang menikah juga 

berbeda dengan kebahagiaan orang yang memilih untuk hidup melajang. 

Seorang perempuan yang mampu menyelesaikan atau memenuhi tugas 

perkembangannya yaitu menikah secara psikis tentu tidak memiliki 

beban seperti perempuan yang melajang hingga usia dewasanya. Sesuai 

dengan pendapat milik Santrock (2012, h.52) menyatakan bahwa 

pernikahan merupakan titik akhir dari perkembangan orang dewasa. Hal 

tersebut yang menyebabkan individu yang menikah lebih sehat secara 

mental dibanding dengan individu yang melajang hingga usia 

dewasanya. Menurut Santrock (2012, h.54) individu yang menikah dan 

bahagia atas pernikahannya cenderung kurang merasakan tekanan fisik 

maupun emosional. 

Bila seorang perempuan yang menikah memiliki kebahagiaan 

karena mampu menyelesaikan tugas perkembangannya yang sesuai 

dengan norma. Kebahagiaan perempuan yang melajang berawal dari 

penerimaan diri terhadap kelemahan diri yang menyebabkan individu 

tersebut memilih untuk tidak menyelesaikan tugas perkembangannya. 

Penerimaan diri itulah yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang 

perempuan yang melajang, meskipun standarnya memang berbeda 

dengan perempuan yang menikah. Hal tersebut tentu tidak menjadi 

penghambat karena pada penelitian ini juga ditemukan bahwa 

perempuan yang melanjang dapat diterima oleh masyarakat yang 
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merupakan salah satu aspek kebahagiaan yang mereka alami sebagai 

lajang dan kebahagiaan tersebut dicapai melalui perjuangan yang lebih 

kompleks. 

Berbeda halnya dengan melajang sebagai sebuah tugas 

pelayanan spiritual yang dipilih oleh perempuan. Kondisi ini tentu dapat 

lebih dimaklumi ditengah masyarakat, sehingga standar kebahagiaannya 

pun berbeda. Orang lajang yang berada di tipe ini tidak memiliki tuntutan 

secara sosial untuk menikah, beban secara emosionalnya pun tentu 

berbeda dengan orang lajang namun awam (orang biasa). Orang yang 

selibat tentu orientasi hidupnya fokus terhadap pelayanan untuk Tuhan 

dan sesama. Menurut Sipe (dalam Wibowo, 2017, h.125-142) hidup 

selibat merupakan pilihan berdasarkan kejujuran diri yang diungkap 

terhadap publik. Selibat artinya hidup tanpa pernikahan dan pemenuhan 

seksual namun melayani sesama secara produktif dan didasari pada motif 

ketuhanan. Perempuan yang selibat atau disebut dengan biarawati 

standar kebahagiaannya berdasarkan unsur pelayanannya terhadap 

Tuhan dan sesama. Bila mampu memenuhi standar tersebut tentu mereka 

akan bahagia menjalankan perannya. 

Kelamahan pada penelitian ini yaitu pemilihan subjek 

seharusnya lebih bervariasi berdasarkan latar belakang sosial. Hal ini 

dapat meningkatkan kopleksitas penemuaan subjective well being pada 

perempuan Jawa dewasa yang melajang. Selain itu background 

kepercayaan/ agama yang dianut juga perlu bervariasai, sehingga 

pemaknaan hidup dapat dilihat dari banyak sudut pandang. 
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Kelebihan pada penelitian ini adalah proses penggalian data 

dalam penelitian ini sesuai dengan runtutan proses peristiwa hidup yang 

dialami perempuan Jawa dewasa yang melajang. Sehingga dapat 

memberi gambaran mengenai proses penyebab melajang hingga pada 

penemuan makna hidup perempuan Jawa dewasa yang melajang. Selain 

itu penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bahwa seorang yang 

lajang atau memiliki kelemahan dalam hidup dapat survive dalam 

menjalani hidupnya dengan memanfaatkan potensi yang ada.  


