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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dengan adanya penelitian ini 

yaitu, sebagai berikut :  

Keputusan melajang pada perempuan Jawa disebabkan karena 

adanya pengalaman negatif. Hal ini berkaitan dengan pengalaman 

trumatis masa lalu seperti kondisi kelurga yang tidak stabil dan konsep 

model pembelajaran yang negatif dari lingkungan sekitar yaitu 

perceraian teman, tetangga, hingga kerabat dekat. Akumulasi dari 

pengalaman masa lalu dan model pembelajaran yang negatif 

memunculkan nilai dan karakter yang kurang ideal pada perempuan Jawa 

sehingga merasa nyaman bila hidup melajang. Kondisi tersebut 

berdampak pada kesulitan mencari pasangan hidup yang dianggap ideal 

yang kemudian melahirkan keputusan untuk berorientasi pada karir dan 

tidak memprioritaskan status pernikahan lagi. 

Dampak keputusan melajang yang dialami oleh perempuan 

Jawa mencakup dampak sosial dan psikologis. Menjadi perempuan dan 

tinggal di tanah Jawa dengan paham adat yang menjunjung tinggi adat 

perkawinan membuat perempuan yang melajang mendapat tekanan 

sosial berupa stigma negatif sehingga perempuan yang melajang tidak 

dihargai atau dipandang sebelah mata. Stigma negatif yang dilabelkan  
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kepada perempuan melajang juga menjadi bahan omongan serta tindak 

destruktif lainnya seperti pemalakan dll. 

Subjective well being pada perempuan Jawa dewasa yang 

melajang yaitu adanya kemampuan dalam mengevaluasi kehidupan yang 

telah dijalani sehingga menimbulkan perasaan puas dan bahagia. Afeksi 

positif tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yang mempengaruhi yaitu harga diri positif dimana seorang 

perempuan Jawa yang melajang mampu melewati kesulitan hidupnya. 

Faktor lainnya yaitu kontrol diri yang digambarkan dengan upaya 

bertindak sesuai dengan norma yang ada. Faktor arti dan tujuan hidup 

merupakan penunjang rasa bahagia perempuan Jawa yang melajang. 

Kepribadian ekstraver membuat perempuan Jawa melajang mampu 

bersosialisasi dengan baik. Faktor terakhir yaitu optimis yang berkitan 

dengan kemampuan diri dan keyakinan terhadap rencana Tuhan. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi subjective well being 

perempuan Jawa dewasa yang melajang yaitu dukungan keluarga berupa 

penerimaan terhadap kondisi melajang. Relasi sosial positif dan 

keaktifan mampu menunjang produktivitas sehingga meminimalisir rasa 

kesepian. Sumber pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang layak 

menunjang timbulnya perasaan bahagia. Latar belakang pendidikan 

mempengaruhi pola dan konsep berpikir sehingga lebih mampu 

melakukan kontrol diri terhadap permasalahan maupun perilaku. 

Pemaknaan hidup berupa rasa syukur yang membentuk 

orientasi positif yaitu membuat hidup melajang yang dijalani oleh 

perempuan Jawa dewasa lebih berdaya guna dan tidak merugikan orang 
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lain. Penemuan ini memberi gambaran bahwa terdapat banyak sumber 

untuk meningkatkan subjective well being pada diri perempuan dewasa 

Jawa yang melajang.  

 

B. Saran 

1. Bagi praktisi Psikologi Positif dan Perkembangan 

a. Praktisi Psikologi Positif lebih memahami mengenai fenomena 

subjective well being pada perempuan dewasa khususnya yang 

berbudaya Jawa. 

b. Praktisi Psikologi Perkembangan dapat menyadari bahwa 

perkembangan tiap individu memiliki perbedaan, ada yang sesuai 

dengan norma maupun tidak. Penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman untuk lebih memahami seluk beluk perkembangan 

seorang individu. 

2. Bagi perempuan Jawa dewasa yang melajang 

Lebih menyadari potensi diri yang dapat disalurkan pada lingkungan 

luar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Upaya menyadari 

potensi diri perempuan Jawa dewasa yang melajang merupakan salah 

satu strategi dalam meningkatkan subjective well being.  

a. Subjek 1 dapat memanfaatkan kepribadian yang terbuka untuk 

memperluas jaringan atau relasi sosial, sehingga dapat semakin 

produktif.  

b. Subjek 2 cukup memiliki relasi sosial yang luas serta memiliki 

beberapa keahlian. Hal tersebut dapat dimanfaatkan subjek untuk 

mengembangkan masyarakat yang memang butuh 
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dikembangkan. Subjek yang tertarik dengan dunia sosial hal ini 

tentu dapat meningkatkan perasaan bahagia subjek.  

c. Subjek 3 yang memiliki rasa empati tinggi dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu sarana memperluas relasi sosial. Bila subjek 

selama ini hanya menyalurkan hal tersebut dalam keluarga dapat 

dicoba untuk menjangkau relasi yang lebih luas. 

3. Bagi masyarakat awam 

Dapat menghargai proses dan upaya yang dilakukan perempuan Jawa 

dewasa yang melajang untuk survive  terlepas dari stereotipe yang 

ada. Pengupayaan yang dilakukan dapat berupa dukungan secara 

sosial yaitu menerima keberadaan perempuan Jawa dewasa yang 

melajang di tengah masyarakat.  

4. Bagi keluarga dan kerabat dekat 

Memberikan dukungan afeksi terhadap perempuan Jawa yang 

melajang. Sehingga potensi dalam diri perempuan Jawa yang 

melajang dapat tersalurkan secara positif. 

5. Bagi penelitian selanjutnya 

Dalam penelitian selanjutnya, melakukan pembandingan terhadap 

individu yang tidak bekerja atau dari latar belakang sosial yang 

berbeda dengan subjek dalam penelitian ini. Sehingga kompleksitas 

penemuan subjective well being pada perempuan Jawa dewasa dapat 

dilihat berdasar dua sudut pandang.


