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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fase hidup yang ingin dilalui oleh sebagian besar wanita adalah 

membentuk suatu keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial paling intim 

yang terdiri dari pria dan wanita dengan perannya sebagai suami dan isteri dalam 

ikatan pernikahan (Kartono, 1992). Dari pernikahan tersebut, wanita pada 

umumnya dapat menghadirkan keturunan di tengah keluarga. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kartono (1992) mengenai kodrat wanita terkait reproduksinya 

yakni sebagai pemangku keturunan atau sebagai penerus generasi. Wanita 

dianggap sebagai pihak yang paling mengharapkan kehadiran seorang anak di 

dalam keluarga, meskipun pada umumnya pihak suami juga mengharapkan hal 

yang sama. Tingginya harapan akan keturunan dikarenakan setiap wanita memiliki 

naluri kuat yang sama untuk mendapatkan keturunan (Kartono, 1992). Naluri 

tersebut memunculkan dorongan dalam diri wanita untuk mendapatkan anak dari 

seseorang atas dasar cinta.       

Terdapat lima peranan wanita di dalam keluarga, yakni sebagai isteri, 

partner seks, ibu bagi anak keturunannya, partner hidup, dan pengatur rumah 

tangga (Kartono, 1992). Walaupun menjadi ibu hanyalah salah satu peranan 

wanita, predikat sebagai ibu adalah hal utama yang ingin dicapai oleh seorang 

wanita (Donelson dalam Ulfah & Mulyana, 2014).  Dorongan keibuan yang ada 

pada diri setiap wanita pada umumnya menjadikan wanita rela untuk menderita 

secara lahir maupun batin sejak masa kehamilan, persalinan, hingga anaknya 
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tumbuh menjadi dewasa. Kartono (1992) menyatakan bahwa seorang wanita yang 

mampu menjalankan perannya di dalam keluarga akan memiliki kepuasan dan 

kestabilan jiwa. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil studi di Amerika yang 

menyatakan bahwa sebagian besar ibu merasa puas dan bahagia akan kehidupan 

mereka ketika bisa menjalankan fungsi keibuannya (Kartono, 1992). 

Meskipun keinginan wanita untuk memiliki keturunan didasarkan pada 

naluri dan kodrat, adanya dampak positif dari kehadiran anak juga turut 

meningkatkan keinginan tersebut. Penelitian Chandriyani (dikutip Ulfah & Mulyana, 

2014) menunjukkan bahwa kehadiran anak memunculkan harapan bagi orang tua 

untuk dapat membantu perekonomian keluarga, mengharumkan nama keluarga, 

dan membahagiakan orang tua. Anak diharapkan dapat menjadi sumber 

kebahagiaan keluarga serta meningkatkan derajat kedua orang tua. Dampak 

positif lain ditunjukkan oleh hasil penelitian Gallup dan Newport (dikutip Ulfah & 

Mulyana, 2014) bahwa anak akan menambah kesempurnaan keluarga karena 

tumbuh kembang dan pencapaian anak dapat memberi kepuasan tersendiri bagi 

keluarga. Kehadiran anak memberikan manfaat seperti rasa bahagia bagi wanita 

dan pasangannya karena bisa menikmati perkembangan anak sejak kecil 

sehingga semakin mendekatkan emosional isteri dengan pasangan dan 

menguatkan hubungan sosial (Sari & Widiasavitri, 2017). 

Kehadiran anak yang membawa manfaat bukan berarti tidak membawa 

konsekuensi. Mardiyan dan Kustanti (2016) menyatakan bahwa kehadiran anak 

akan mengambil sebagian besar fokus dan waktu sehingga dapat membuat 

hubungan interpersonal wanita dengan pasangan menjadi renggang. Berbagai 

permasalahan baru akan muncul selama proses mengurus dan mendidik anak 

sehingga bagi beberapa pasangan hal ini dapat mengikis kepuasan pernikahan. 
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Meskipun demikian, Laksmi dan Kustanti (2017) menyatakan bahwa keturunan 

merupakan sesuatu hal yang berarti bagi pasangan suami isteri sehingga 

konsekuensi yang ada tidak menghilangkan keinginan untuk menghadirkan 

keturunan. 

Studi pendahuluan dilakukan melalui wawancara terhadap wanita berusia 

38 tahun berinisial CI pada tanggal 10 Mei 2018 dengan media gawai dan terhadap 

wanita berusia 36 tahun berinisial AN pada tanggal 20 Mei 2018 di Rumah AN. 

Keduanya belum memiliki keturunan meski telah berada pada usia pernikahan 

kelima dan kedelapan tahun. Keduanya merupakan seorang wanita pekerja 

dimana dalam kesehariannya mereka dituntut untuk sering melakukan rapat dan 

pertemuan di luar kantor hingga di luar kota. Dalam kaitannya dengan kehadiran 

anak, keduanya memiliki kesadaran akan adanya dampak negatif seperti 

kurangnya waktu untuk suami, kurangnya waktu untuk anak karena tuntutan 

pekerjaan, dan beban karena harus menyesuaikan peran ibu dengan pekerjaan. 

Namun bagi keduanya hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi yang harus 

dihadapi dan tidak mengurangi keinginan mereka untuk memiliki anak. Bahkan 

secara khusus AN menyatakan bahwa dirinya siap untuk meninggalkan 

pekerjaannya. Memiliki anak bagi CI dan AN merupakan salah satu tujuan dari 

pernikahan. CI menambahkan bahwa memiliki anak juga berguna untuk 

mengetahui bagaimana kualitasnya dengan pasangan sebagai orang tua. CI 

memandang anak sebagai sesuatu yang akan menunjukkan kualitas orang tuanya 

karena keberhasilan anak juga menunjukkan keberhasilan orang tua di dalam 

mendidik anak. CI lebih menganggap bahwa dampak negatif yang muncul dari 

kehadiran keturunan merupakan tantangan yang nantinya harus diatasi oleh 

dirinya dan juga pasangan.  
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Pada kenyataannya, memang tidak semua wanita bisa dengan cepat 

mewujudkan impiannya untuk memiliki seorang anak. Kondisi dimana seorang 

wanita mengharapkan kehadiran anak namun belum mampu memiliki anak karena 

adanya infertilitas dikenal juga dengan istilah involuntary childlessness (Sari & 

Widiasavitri, 2017). Meskipun umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan fisik, 

namun kondisi tersebut juga dapat terjadi karena pernikahan dini, menunda untuk 

menikah, menunda kehamilan, kesibukan wanita yang bekerja, bahkan tanpa 

sebab yang teridentifikasi (Laksmi & Kustanti, 2007). Santoso (2014) menyatakan 

bahwa involuntary childlessness sebenarnya dapat pula dialami oleh pria, karena 

istilah involuntary childlessness tidak berdasar pada status biologis seseorang 

tetapi lebih kepada keinginan psikologis untuk memiliki anak dan kemampuan 

untuk mendapatkannya. Meski demikian, penelitian lebih difokuskan pada pihak 

wanita dikarenakan beberapa penelitian yang menunjukkan fakta bahwa wanita 

involuntary childlessness memiliki beban psikologis tertentu.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erikson (dikutip Santoso, 2014) 

menunjukkan hasil bahwa wanita yang mengalami involuntary childlessness akan 

merasakan kekosongan dan ketidakpuasan dalam dirinya. Lencher, Bolman dan 

Dalen (dikutip Laksmi & Kustanti, 2017) menambahkan bahwa kondisi involuntary 

childlessness akan menimbulkan beberapa permasalahan psikologis pada wanita 

seperti perasaan cemas, sedih, hingga gejala depresi. Hasil penelitian Dyer, 

Abrahams, Hoffman, dan Spuy (2002) juga menjelaskan hal serupa dimana wanita 

involuntary childlessness mengalami penderitaan secara psikologis akibat 

munculnya rasa bersalah, putus asa, marah, dan kesedihan yang mendalam. 

Penelitian Dyer, dkk (2002) bahkan menunjukkan adanya keinginan untuk 

mengakhiri hidup karena wanita involuntary childlessness merasa sebagai pribadi 
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yang tidak berguna. Keinginan yang kuat untuk memiliki anak  dan segala emosi 

negatif yang dirasakan juga terbawa dalam kehidupan spiritualitas dimana 

sebagian wanita berjanji kepada Tuhan untuk sanggup melakukan apa saja demi 

terkabulnya permohonan mereka agar dapat memiliki anak (Dyer, dkk., 2002).  

Beban psikologis tidak hanya berasal dari dalam diri individu, adanya 

stigma dan tekanan dari pihak lain seperti suami, keluarga besar, dan lingkungan 

sekitar juga menjadi beban tersendiri bagi wanita yang mengalami involuntary 

childlessness. Beberapa hasil penelitian secara jelas memaparkan bagaimana 

wanita dengan involuntary childlessness harus menerima stigma, sindiran maupun 

tekanan lainnya yang tak jarang menimbulkan rasa sakit hati dan stres. Keluarga 

bukan inti atau keluarga besar menjadi salah satu pihak pemberi tekanan meski 

tidak semua responden mengalaminya (Ulfah & Mulyana, 2014; Dyer, dkk., 2002). 

Ejekan atau sindiri dari anggota keluarga, mertua yang mengawasi siklus haid, 

hingga adanya obrolan mengenai anak menjadikan wanita dengan involuntary 

childlessness seringkali menghindari pertemuan keluarga karena merasa 

diingatkan akan kondisinya.  

Pihak lain yang memberikan tekanan adalah lingkungan sekitar. Kedua 

penelitian juga memaparkan hasil bahwa tetangga, teman sejawat / rekan kerja, 

hingga komunitas yang diikuti juga melakukan sindiran, ejekan bahkan stigma 

menyakitkan seperti wanita terkutuk atau orang terbuang. Tindakan tersebut pada 

akhirnya menimbulkan banyak emosi negatif dalam diri wanita yang menerimanya. 

Penelitan Dyer, dkk (2002) bahkan memaparkan adanya Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) yang diterima oleh wanita karena suami yang tertekan 

dengan sindiran. Hal tersebut dapat terjadi karena ketidakhadiran anak juga 

membuat laki- laki (suami) mendapat pertanyaan terkait alasan menikahi wanita 
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yang tidak bisa memberikan keturunan sehingga terkesan merendahkan pihak 

laki- laki akibat salah memilih pasangan (Dyer, dkk., 2002).  

Hasil wawancara yang dilakukan juga membuktikan penjelasan 

sebelumnya. Dalam menghadapi kondisi ketidakhadiran anak, CI dan AN 

merasakan adanya beban psikologis tersendiri sebagai seorang wanita. Keduanya 

mengalami  kesedihan mendalam yang terkadang tidak dapat diartikan 

penyebabnya secara pasti, kekhawatiran karena usia yang semakin tua, serta 

kegalauan tiba- tiba yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada diri sendiri dan 

Tuhan mengenai mengapa sampai sekarang belum memiliki keturunan. Ada 

kesedihan yang dirasakan oleh keduanya ketika melihat anak kecil terutama bayi 

yang baru lahir. CI menyatakan bahwa dirinya seakan mengalami sesak pada 

bagian dada dan AN menyatakan bahwa dirinya akan menangis pada situasi 

tersebut. Ketidakhadiran anak juga menimbulkan masa- masa sulit dimana CI 

mengaku sempat mengalami stres dan AN pernah mengurung diri di rumah 

selama beberapa hari selama beberapa kali. Keduanya saat ini tetap berusaha 

dengan mencoba berbagai pengobatan, CI bahkan melakukan berbagai konseling 

agar bisa menghadapi kondisi ini secara bijak.   

Terkait dengan dampak ketidakhadiran anak pada relasi suami dan isteri, 

ketidakhadiran anak juga sempat menimbulkan masalah terkait hubungan 

interpersonal dengan suami. Permasalahan yang dialami oleh CI terkait dengan 

adanya persepsi negatif yang dimunculkan oleh suaminya. Pada tahun pertama 

dan kedua pernikahan, CI sempat dituduh mandul sehingga sempat membuat CI 

terpuruk. Permasalahan tersebut berhasil diselesaikan setelah CI melakukan 

pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bahwa CI sehat dan tidak mengalami 

kemandulan. Hal berbeda dialami oleh AN dimana permasalahan terkait dengan 
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adanya perbedaan pandangan mengenai anak angkat. Lamanya penantian 

memunculkan pemikiran dalam diri AN untuk mengangkat anak sebagai “obat” 

kesedihan yang selama ini dirasakannya. Namun pandangan suami yang optimis 

akan hadirnya keturunan membuat suaminya tidak setuju dengan pemikiran 

tersebut. Dengan kata lain, hubungan interpersonal sempat menjadi renggang 

ketika terjadi salah persepsi dan perbedaan pandangan antara pihak isteri dan 

suami. 

Hasil wawancara mendukung pernyataan bahwa involuntary childlessness 

menimbulkan berbagai tekanan eksternal maupun internal yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan stres yang cukup berat (Laksmi & Kustanti, 2017). Di dalam 

maupun di luar Indonesia, tidak sedikit wanita yang mengalami nasib serupa. 

Sekitar 4 juta wanita di Indonesia tercatat mengalami hambatan dalam 

memperoleh keturunan. Jumlah tersebut hanya yang disebabkan oleh masalah 

kesuburan, belum termasuk sebab- sebab lain baik yang teridentifikasi ataupun 

tidak (Wikeko dalam Wahyuni, 2015). Selain itu, penelitian World Health 

Organitation/ WHO (Sari & Widiasavitri, 2017) di tahun 2010 terhadap negara 

berkembang menunjukkan bahwa lebih dari 186 juta wanita menikah yang belum 

mendapatkan keturunan dan tetap mempertahankan keinginannya untuk memiliki 

anak. Tingginya jumlah wanita dengan kondisi involuntary childlessness secara 

tidak langsung juga menunjukkan jumlah wanita yang rentan terhadap 

permasalahan rumah tangga dan stres berkepanjangan.  

Involuntary childlessness pada umumnya menyebabkan seorang wanita 

menjadi terpuruk (Dyer, dkk., 2002). Studi pendahuluan menunjukkan bahwa AN 

cenderung untuk merasakan berbagai emosi negatif terkait permasalahan 

keturunan. Meskipun AN bersyukur atas kasih sayang dari pasangan, dukungan 
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keluarga besar, dan merasakan kepuasan dalam pekerjaannya, AN menyatakan 

bahwa dirinya merasa kurang atau “tidak lengkap” sebagai seorang wanita. AN 

juga merasa takut terhadap kegagalan usaha yang mungkin akan kembali 

dirasakan olehnya. Selain itu, AN masih merasakan kecewa, sedih, tidak nafsu 

makan dan menangis ketika memikirkan kondisinya. Bahkan AN masih menutup 

diri terhadap orang- orang yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kondisinya 

dikarenakan pertanyaan tentang keturunan akan membuat AN mengingat segala 

emosi negatif yang dirasakannya. 

Fakta lain menunjukkan bahwa kondisi involuntary childlessness dapat 

memunculkan keinginan pada beberapa wanita untuk menemukan makna hidup, 

belajar untuk mensyukuri apa yang dimiliki, serta motivasi untuk mengatasi 

masalah (Sari & Widiasavitri, 2017). Dengan kata lain, terdapat fenomena berbeda 

dimana wanita involuntary childlessness berusaha untuk merasakan 

kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif adalah kondisi dimana seseorang 

melakukan evaluasi diri yang berkaitan dengan afeksi dan kognisi seperti reaksi 

emosional, suasana hati, hingga kepuasan hidup terkait kondisi yang sedang di 

alami baik pada saat ini maupun pada waktu- waktu sebelumnya (Diener, Oishi, & 

Lucas, 2003). Seseorang yang memiliki kesejahteraan subjektif akan mampu 

mengontrol diri sehingga mampu menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di 

dalam hidupnya secara lebih baik (Diener dalam Sari & Widiasavitri, 2017). 

Sari dan Widiasavitri (2017) menyatakan bahwa wanita involuntary 

childlessness yang memiliki kesejahteraan subjektif mampu memunculkan afek 

positif dan kepuasan hidup dengan cara mengikuti berbagai aktivitas positif, 

memperkuat jalinan sosial, tidak terpaku pada permasalahan ketidakhadiran anak, 

dan memberikan atensi pada domain kehidupan lainnya. Kesejahteraan subjektif 
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dapat memampukan individu untuk menjalin relasi sosial, menunjukkan performa 

kerja yang baik, serta merasa lebih percaya diri (Sari & Widiasavitri, 2017). Hasil 

pada studi pendahuluan memperlihatkan bahwa CI sudah lebih merasakan 

kesejahteraan subjektif dibandingkan dengan AN.  Hal tersebut dikarenakan CI 

merasakan berbagai afek positif dan kepuasan dalam berbagai hal seperti 

mensyukuri hubungan suami istri yang harmonis, bersyukur dengan ikatan 

pernikahan yang masih bertahan dan kasih sayang dari keluarga besar, kehadiran 

anak- anak tetangga dan keponakan yang terkadang menimbulkan berbagai 

pengalaman menyenangkan dan emosi positif, serta berbagai pengalaman positif 

yang didapatkan saat melakukan aktivitas pekerjaan. CI bahkan menyatakan 

bahwa pekerjaan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya yang sebelumnya 

menurun karena belum memiliki anak.  

Selain itu, CI menambahkan bahwa kewajiban sebagai isteri untuk 

mengurus rumah dan mengurus suami, quality time (QT) dengan suami, serta 

adanya anak- anak tetangga yang sering berkunjung kerumah menjadikan dirinya 

lebih tegar dalam menjalani kehidupannya. CI berfikir bahwa masa- masa dimana 

ia mengurus anak- anak tetangga yang datang kerumahnya menjadi masa belajar 

untuk bisa mempersiapkan diri menjadi ibu yang baik. Berbagai afek positif dan 

kepuasan yang dirasakan menjadikan CI lebih tegar dalam menjalani kondisinya. 

Adanya reaksi berbeda yang ditunjukkan oleh wanita involuntary childlessness 

yakni dengan meraih kesejahteraan subjektif menjadikan fenomena tersebut 

menarik untuk diteliti. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya yakni pada kriteria dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai gambaran kesejahteraan 
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subjektif pada wanita Involuntary Childlessness dengan kondisi reproduksi yang 

baik serta untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita yang mengalami 

Involuntary Childlessness? 

2. Apa saja faktor- faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif pada 

wanita yang mengalami Involuntary Childlessness? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesejahteraan 

subjektif dan faktor- faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif pada wanita 

yang mengalami Involuntary Childlessness. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan di 

bidang psikologi, khususnya pada ranah psikologi positif, psikologi keluarga dan 

psikologi wanita. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

yang dapat membantu terselenggaranya penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan kesejahteraan subjektif pada wanita menikah yang mengalami involuntary 

childlessness. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Bagi pasangan suami isteri 
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Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bekal bagi pasangan suami isteri 

yang isterinya mengalami involuntary childlessness agar pihak isteri dapat 

menjalani kehidupannya dengan lebih baik dan pihak suami dapat lebih 

memahami pasangannya yang mengalami involuntary childlessness. 

2. Bagi masyarakat luas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan yang dapat 

membantu masyarakat pembaca dalam menyikapi fenomena involuntary 

childlessness yang terjadi di lingkungan sekitar secara tepat. 
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