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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

 

1.1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini memperoleh data dari tiga orang subjek yang telah memenuhi 

kriteria penelitian. Dengan kata lain, data penelitian didapatkan dari tiga orang 

wanita yang telah menikah selama minimal tiga tahun, mengalami involuntary 

childlessness, dan memiliki organ reproduksi yang baik. Subjek pertama berinisial 

IA merupakan seorang wanita yang telah menikah selama lima tahun dan bekerja 

sebagai karyawan di salah satu universitas swasta di Semarang. Subjek kedua 

berinisial SH adalah seorang wanita yang telah menikah selama empat tahun dan 

merupakan seorang sekretaris di suatu perusahaan asuransi di Semarang. Subjek 

ketiga berinisial NU merupakan teman kerja IA yang telah menikah selama lima 

tahun.   

 

1.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian diperlukan beberapa persiapan 

sebagai berikut : 

1. Penetapan kriteria subjek penelitian  

Subjek penelitian harus memenuhi tiga kriteria yang telah ditetapkan oleh 

peneliti, yaitu telah menikah selama minimal tiga tahun, mengalami 

involuntary childlessness, dan memiliki organ reproduksi yang baik. 
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2. Membuat pedoman wawancara 

Peneliti menyusun pedoman wawancara yang disesuaikan dengan dua tema 

penelitian yang akan diungkap. Pedoman wawancara diharapkan dapat 

membantu peneliti dalam memperoleh data guna menjawab permasalahan 

penelitian. Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran. 

3. Pemilihan subjek yang sesuai dengan kriteria 

Peneliti mengandalkan relasi keluarga dan komunitas gereja untuk 

mendapatkan calon subjek. Peneliti kemudian membangun raport untuk 

memastikan apakah calon subjek memenuhi kriteria penelitian dan dapat 

dijadikan sebagai subjek penelitian. 

4. Melakukan perjanjian dengan informed consent 

Calon subjek yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sebagai sumber 

data penelitian akan menandatangani informed consent yang disediakan oleh 

peneliti. 

5. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pengumpulan data 

Peneliti menyiapkan alat- alat seperti voice recorder, panduan wawancara, 

lembar observasi dan bolpoint sebelum pelaksanaan wawancara. Peneliti juga 

menyiapkan satu set alat tes EPI (Eysenck Personality Inventory) yang terdiri 

dari satu buku panduan tes dan satu lembar jawab sebelum pelaksanaan tes 

kepribadian.  

 

1.3. Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2019 sampai 

tanggal 18 Maret 2019. Pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, 

observasi, tes kepribadian, dan wawancara triangulasi. Proses pengumpulan data 
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dilakukan dalam empat kali pertemuan dengan subjek dan satu kali pertemuan 

dengan salah satu orang terdekat subjek. Pertemuan pertama dengan subjek 

pertama yaitu IA digunakan oleh peneliti untuk membangun raport sekaligus 

meminta persetujuan subjek untuk membantu penelitian melalui 

penandatanganan informed consent. Setelah mendapatkan perijinan subjek, 

peneliti melakukan proses wawancara, observasi dan tes kepribadian pada 

pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan keempat dengan subjek dilakukan untuk 

melaksanakan salah satu uji keabsahan data penelitian yaitu pengecekan 

anggota. Seluruh pertemuan dilakukan di ruang kerja IA karena waktu yang 

digunakan untuk pengambilan data bertepatan dengan jam istirahat kantor tempat 

IA bekerja. Peneliti juga melakukan pertemuan dengan suami IA di rumah IA untuk 

melakukan wawancara triangulasi sebagai salah satu metode keabsahan data 

penelitian. Proses pelaksanaan pengambilan data IA secara rinci dijabarkan dalam 

Tabel 4.1. di bawah ini :  

Tabel 4.1. Proses Pengumpulan Data IA 

Hari/ Tanggal Waktu Tempat Tahap Pengumpulan Data 

Senin/ 7 Januari 2019 12.45 Ruang Kerja IA Membangun Raport  

Senin/ 7 Januari 2019 13.10 Ruang Kerja IA 
Tanda Tangan Informed 
Consent 

Selasa/ 8 Januari 2019 12.00 Ruang Kerja IA Wawancara dan Observasi 

Senin/ 11 Maret 2019 12.10 Ruang Kerja IA Tes Kepribadian (EPI) 

Selasa/ 26 Maret 2019 19.30 Rumah IA 
Wawancara Triangulasi  
Sumber : Suami IA 

Kamis/ 25 April 2019 12.30 Ruang Kerja IA Pengecekan Anggota 

 

Pertemuan pertama dengan subjek kedua yaitu SH dilakukan pada 

pertengahan proses pengambilan data subjek pertama. Pertemuan pertama 

digunakan oleh peneliti untuk membangun raport sekaligus penandatanganan 

informed consent. Pertemuan kedua hingga pertemuan keempat digunakan untuk 

wawancara, observasi, tes kepribadian dan pengecekan anggota. Peneliti juga 
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melakukan pertemuan dengan kakak perempuan SH untuk melakukan wawancara 

triangulasi sebagai salah satu metode keabsahan data penelitian. Seluruh proses 

pengambilan data dilakukan di rumah orang tua SH karena SH tinggal bersama 

dengan orang tua dan kakak perempuannya ketika suami bekerja. Proses 

pelaksanaan pengambilan data SH secara rinci dijabarkan dalam Tabel 4.2. di 

bawah ini :  

Tabel 4.2. Proses Pengumpulan Data SH 

Hari/ Tanggal Waktu Tempat Tahap Pengumpulan Data 

Minggu/ 17 Februari 2019 19.00 
Rumah Orang 

Tua SH 
Membangun Raport  

Minggu/ 17 Februari 2019 19.15 
Rumah Orang 

Tua SH 
Tanda Tangan Informed 
Consent 

Minggu/ 24 Februari 2019 15.00 
Rumah Orang 

Tua SH 
Wawancara dan Observasi 

Minggu/ 10 Maret 2019 14.00 
Rumah Orang 

Tua SH 
Tes Kepribadian (EPI) 

Kamis/ 28 Maret 2019 19.30 
Rumah Orang 

Tua SH 
Wawancara Triangulasi  
Sumber : Kakak SH 

Kamis/ 25 April 2019 18.30 
Rumah Orang 

Tua SH 
Pengecekan Anggota 

 

Pertemuan pertama dengan subjek ketiga yaitu NU dilakukan pada 

pertengahan proses pengambilan data subjek kedua. Pembangunan raport dan 

persetujuan informed consent dilakukan pada pertemuan pertama. Pertemuan 

kedua dan ketiga difokuskan untuk pelaksanaan wawancara, observasi dan tes 

kepribadian. Pertemuan terakhir dengan subjek digunakan untuk melakukan 

pengecekan anggota sebagai salah satu pengujian keabsahan data. Keempat 

pertemuan dilakukan di ruang kerja NU tempat NU bekerja. Peneliti juga 

melakukan pertemuan dengan suami NU di kantor tempat suami NU bekerja untuk 

melakukan wawancara triangulasi sebagai salah satu metode keabsahan data 

penelitian. Proses pelaksanaan pengambilan data NU secara rinci dijabarkan 

dalam Tabel 4.3. di bawah ini :  
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Tabel 4.3. Proses Pengumpulan Data NU 

Hari/ Tanggal Waktu Tempat Tahap Pengumpulan Data 

Senin/ 25 Februari 2019 11.00 Ruang Kerja NU Membangun Raport  

Senin/ 25 Februari 2019 11.15 Ruang Kerja NU 
Tanda Tangan Informed 
Consent 

Rabu/ 27 Februari 2019 11.10 Ruang Kerja NU Wawancara dan Observasi 

Rabu/ 13 Maret 2019 08.00 Kantor Suami NU 
Wawancara Triangulasi  
Sumber : Suami NU 

Senin/ 18 Maret 2019 12.00 Ruang Kerja NU Tes Kepribadian (EPI) 

Senin/ 29 April 2019 09.00 Ruang Kerja NU Pengecekan Anggota 

 

1.4. Hasil dan Analisis Setiap Kasus 

1.4.1. Kasus subjek I 

 

1. Hasil Pengumpulan Data 

a. Identitas subjek 

Nama inisial  : IA 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 32 tahun 

Agama  : Khatolik 

Status  : Menikah 

Usia Pernikahan : 5 tahun 

b. Hasil observasi 

Peneliti disambut dengan ramah oleh IA di tempat kerjanya. Sikap 

ramah tersebut tampak saat IA berinisiatif untuk mengajak peneliti 

berjabat tangan dengan wajah tersenyum. IA tampak rapi dengan blazer, 

blouse senada dan rok hitam serta wajah yang dirias natural dan rambut 

hitam kelam yang dibiarkan terurai. IA bekerja bersama tiga orang pekerja 
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lainnya dalam satu ruangan besar ber-AC dengan beberapa meja kerja, 

satu ruang tamu, dan satu ruang kosong yang saat itu menjadi tempat 

wawancara. Suasana di dalam ruangan wawancara cenderung sepi dan 

tenang dikarenakan hanya terdapat IA dan peneliti. Meskipun demikian, 

sempat ada dua orang rekan kerja IA yang melewati jalan di depan 

ruangan tersebut sehingga pada saat itu IA memutuskan untuk diam 

sejenak. Ekspresi wajah yang sering ditunjukkan saat proses wawancara 

adalah ekspresi wajah tersenyum dan terkesan tanpa beban. Nada bicara 

IA sejak awal hingga akhir wawancara cenderung santai dan terdengar 

bersemangat saat mengungkapkan keyakinan IA dan suami bahwa suatu 

saat dapat menghasilkan keturunan. IA berbicara dengan volume dan 

intonasi suara yang dapat didengar dengan jelas oleh peneliti.  

Pada saat berbicara mengenai kesulitan dan pandangan negatif, IA 

sempat mengerutkan dahi dengan wajah yang lebih serius namun tidak 

menunjukkan ekspresi sedih. IA cenderung mengarahkan matanya pada 

peneliti dan sesekali menatap ke arah kanan atas (sudut pandang 

peneliti) saat ditanya terkait kepuasan hidup. Pada saat wawancara, IA 

sesekali menggunakan tangannya untuk membantunya dalam 

menjelaskan jawabannya atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 

Posisi duduk IA terlihat kaku di awal pertemuan dimana badan tidak 

menyandar pada kursi. Postur tubuh IA menjadi lebih santai seiring 

berjalannya proses wawancara. Punggung IA mulai bersandar pada kursi 

di pertengahan wawancara dan salah satu kaki ditumpangkan pada kaki 

lainnya. 

c. Hasil wawancara subjek 



  40 

 
1) Involuntary childlessness 

IA menikah pada tahun 2013 saat berusia 27 tahun dengan 

suaminya yang pada saat itu berusia 32 tahun. Saat ini IA sudah 

menjalani kehidupan pernikahan selama lima tahun. Pada awal 

pernikahan, IA memutuskan untuk tidak menunda kehamilan karena 

memiliki seorang anak merupakan salah satu prinsip hidupnya dalam 

membentuk keluarga. Pada saat peneliti meminta IA untuk 

menunjukan skala keinginan dengan rentangan angka satu sampai 

dengan sepuluh, IA dengan yakin memilih angka sepuluh. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa IA sangat menginginkan kehadiran 

seorang anak.  

Meskipun keinginan IA sangat kuat, hingga saat ini IA belum 

dikaruniai seorang anak. IA mulai melakukan pengobatan alternatif 

pada tahun kedua pernikahan dan melakukan pemeriksaan medis di 

tahun ketiga. Hasil medis menunjukkan bahwa IA dan suami tidak 

memiliki permasalahan infertilitas sehingga memiliki kemungkinan 

untuk mendapatkan keturunan. Hal tersebut mengharuskan IA untuk 

mencoba berbagai usaha hingga saat ini.  

2) Kesejahteraan subjektif 

Finansial IA dan suami yang dirasa sudah cukup menjadikan 

kehadiran anak sangat dinantikan. IA merasa bahwa persiapan yang 

dilakukan untuk menghidupi anak sudah lebih matang karena IA 

melakukan investasi untuk kebutuhan anak di masa mendatang 

selama lima tahun penantiannya. Keinginan yang kuat untuk memiliki 

anak pada akhirnya memunculkan gairah dalam diri IA untuk 
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mengusahakan kehamilan sejak awal menikah hingga saat ini. 

Kehamilan yang tidak kunjung datang sempat memunculkan stres di 

tahun- tahun awal pernikahan dan memuncak di tahun ketiga 

pernikahan. Muncul perasaan kecewa dan sedih saat mengalami 

kegagalan dalam usaha. Pertanyaan “kok belum ya?” secara spontan 

terlintas dalam pikiran IA sehingga pengalaman mendapat 

menstruasi memuncukan kecemasan tersendiri. Situasi dimana IA 

harus mencoba berbagai pengobatan juga terkadang membuat 

mental IA merasa lelah. Rasa iri dan sedih juga terkadang dialami 

oleh IA pada saat melihat teman- temannya yang dapat dengan 

mudah memiliki keturunan. Fisik yang lelah dan suasana hati yang 

buruk juga terkadang memancing rasa marah dalam diri IA ketika 

mendapat pertanyaan- pertanyaan terkait keturunan dari lingkungan 

sekitar meskipun hanya disimpan di dalam hati.  

Walaupun hingga saat ini IA masih merasakan berbagai 

perasaan negatif, IA sudah lebih bisa mengendalikan perasaan 

tersebut sehingga tidak mengalami keterpurukan. IA menyatakan 

bahwa segala perasaan negatif yang sebelumnya dirasakan sudah 

berkurang secara intensitas dan frekuensi sehingga tidak lagi merasa 

stres seperti tahun- tahun sebelumnya. Tekad untuk tidak terjebak 

dalam perasaan negatif bermula dari anjuran dokter untuk 

menghindar dari stres dan mendapat informasi dari teman bahwa 

stres dapat mempersulit kehamilan. Saat ini IA sudah lebih sabar dan 

pasrah dalam menerima hasil dari setiap usaha yang dilakukan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan pernyataan bahwa IA sudah lebih santai 
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dalam menanggapi pertanyaan orang lain. Selain itu, IA juga lebih 

santai setiap kali mengalami menstruasi. Jika sebelumnya siklus 

menstruasi selalu menimbulkan kecemasan, saat ini IA hanya berfikir 

“yah, belum rejekinya” sehingga tidak lagi merasakan kecemasan 

berlebih yang dapat memicu stres. 

Selain itu, IA berusaha untuk melihat sisi positif dari beberapa 

kondisi yang dialami saat ini. Meskipun IA sesekali kesal karena 

ditanya mengenai kehadiran keturunan, IA juga mengakui adanya 

perasaan senang. IA menyatakan bahwa sebenarnya pertanyaan 

tersebut menjadi wujud kepedulian orang lain untuk dirinya. Pada 

kondisi lain, rasa sedih yang muncul ketika melihat teman sebaya 

yang sudah memiliki anak justru dialihkan pada pemikiran positif 

bahwa IA juga akan mendapat giliran untuk memiliki anak. IA menjadi 

percaya diri bahwa suatu saat dapat hamil dan memiliki keturunan. 

Kasih sayang yang didapatkan dari suami dan orang- orang sekitar 

juga menguatkan IA dalam menjalani kondisi tersebut.  

Sampai saat ini IA dan suami tetap berusaha untuk mendapatkan 

keturunan meskipun belum memperoleh hasil yang diinginkan. 

Usaha yang dilakukan tidak hanya sebatas melakukan pengobatan 

medis dan alternatif melainkan juga berusaha untuk selalu berfikir 

positif dalam menghadapi setiap tantangan. IA menyatakan bahwa 

dirinya tidak terlalu memikirkan kondisi dan komentar negatif orang 

lain agar tidak stres dan meningkatkan peluang untuk memiliki anak. 

IA juga berusaha meningkatkan peluang kehamilan dengan 

bergabung dalam komunitas senam. Melalui komunitas tersebut, IA 
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sesekali mendapat motivasi dari teman- teman komunitasnya. 

Meskipun demikian, IA mengaku bahwa tujuannya untuk berolah 

raga tidak hanya untuk mendapatkan keturunan melainkan juga 

untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. IA bahkan mulai 

menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan.  

IA menyatakan bahwa dirinya sedang menikmati hidup dimana 

dirinya tetap santai tetapi tetap melakukan usaha. IA juga 

menyatakan bahwa IA tetap bisa merasa bahagia karena ada banyak 

kebahagiaan lain diluar persoalan keturunan. IA menyadari bahwa 

orang- orang di luar sana memiliki berbagai cobaan kehidupan yang 

menjadikan kondisi mereka lebih buruk dibandingkan kondisinya. 

Oleh karena itu, IA tetap bersyukur atas hidup yang dimiliki. Sikap 

bersyukur jauh lebih membantu dirinya dalam menjalani kehidupan 

saat ini dibandingkan harus mengeluh tentang kondisinya. Hasil 

medis yang sehat juga menjadi salah satu alasan IA untuk tetap 

bersyukur dan tidak berhenti berusaha. IA menyatakan keyakinannya 

bahwa segala harapan dan rencana dapat terwujud di masa 

mendatang dan membawa kepuasan hidup. Keyakinan tersebut 

muncul karena IA memiliki pandangan bahwa “keberhasilan” dalam 

hidup akan terjadi ketika seseorang mau berdoa serta tidak 

menyerah dalam proses kehidupan dan IA sudah menerapkan 

pandangan tersebut. 

Sebagai seorang yang ingin membuat kemajuan dalam hidup, IA 

menyatakan bahwa ada banyak rencana selain tentang keturunan 

yang juga bisa dicapai sambil menunggu kehamilannya. Dengan kata 
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lain, IA menjadi lebih santai dalam menantikan keturunan karena 

menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk merealisasikan 

rencana- rencana tersebut. Selain itu, beberapa fakta seperti 

kehadiran beberapa teman IA yang juga belum memiliki anak, 

kehadiran teman dan suami yang mau mendengarkan keluh kesah 

serta sikap keluarga yang tidak menekan menjadikan IA lebih 

nyaman dalam menjalani kehidupan saat ini. Fakta lain seperti 

kondisi kedua orang tua yang tidak mandul juga menimbulkan 

keyakinan dalam diri IA bahwa IA dan suaminya juga bisa 

menghasilkan keturunan sehingga IA lebih tenang dalam berusaha 

dan menanti hasil.  

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

Meski sempat memunculkan stres dan memerlukan berbagai 

macam usaha, usia pernikahan yang sudah berjalan selama lima 

tahun memampukan IA untuk beradaptasi dengan kondisinya 

sehingga mampu menemukan cara untuk terhindar dari stres. IA juga 

menyatakan bahwa dirinya memiliki cukup waktu untuk 

mempersiapkan kehadiran keturunan secara matang serta 

menemukan cara yang tepat untuk menanggapi pertanyaan orang 

lain yang dianggap sedikit mencampuri kehidupan rumah tangganya. 

Jika ada orang lain bertanya maka IA akan menjawab “Amin, doakan 

saja, pasti kok segera, ditunggu ya”. IA menyatakan bahwa 

tanggapan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran pada 

orang lain mengenai keadaan IA dan suaminya yang masih optimis 

dan tidak terpuruk. .  
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IA juga menyatakan bahwa saat ini dirinya dan suaminya sangat 

yakin bahwa suatu saat akan mendapatkan keturunan. Sikap optimis 

tersebut muncul karena termotivasi dari kisah adik ipar IA yang pada 

akhirnya mendapatkan keturunan setelah lama menikah. Lama 

penantian adik ipar IA yang melebihi usia pernikahan IA saat ini 

menjadikan IA optimis bahwa suatu saat bisa hamil asalkan tekun 

dalam berdoa dan berusaha. Oleh karena itu, IA senantiasa berdoa, 

mengikuti misa, melakukan konsultasi dengan romo, serta  berziarah 

ke Goa Maria Kerep Ambarawa agar mendapat ketenangan, 

kekuatan dan lebih pasrah dalam penantian keturunan. IA juga tidak 

lelah untuk berusaha meskipun harus mengalami kesulitan seperti 

menahan sakit ketika dipijat dan sebagainya. Hal tersebut 

dikarenakan adanya semangat dalam mencapai tujuannya yakni 

memiliki seorang anak. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pekerjaan serta 

dukungan dari orang- orang terdekat seperti suami, keluarga, dan 

teman ternyata membantu IA dalam menjalani kondisi tersebut. 

Menurut IA, memiliki pekerjaan adalah salah satu syarat kesiapan 

untuk memiliki anak. Pekerjaan IA yang menuntutnya untuk 

bepergian ke luar kota dan bertemu dengan banyak orang juga 

dianggap sebagai kegiatan refreshing yang memunculkan berbagai 

pengalaman dan kebahagiaan tersendiri. Dengan bekerja, pikiran IA 

menjadi teralihkan sehingga tidak memikirkan tentang kondisinya. 

Dukungan dari keluarga serta teman- teman dalam bentuk motivasi 

maupun informasi pengobatan juga dianggap sebagai wujud 
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perhatian yang membantunya dalam menjalani kondisi ini. IA juga 

menyatakan semakin semangat dalam berusaha karena kehadiran 

suami sebagai partner yang selalu menguatkan dan memberikan 

motivasi. Sikap suami yang selalu mendampingi, menghargai dan 

mau berusaha bersama- sama menjadikan IA terus berpikir positif 

bahwa suatu saat dapat menghasilkan keturunan. 

d. Hasil wawancara triangulasi 

Peneliti melakukan wawancara triangulasi terhadap suami IA di 

waktu dan tempat yang berbeda dengan wawancara subjek. Data yang 

diperoleh dari suami IA memiliki kesamaan makna dengan jawaban 

subjek meskipun disampaikan dalam kalimat yang berbeda. Meskipun 

demikian, pernyataan dari suami IA menunjukkan beberapa tambahan 

informasi sehingga data penelitian semakin lengkap. Hasil wawancara 

triangulasi dijabarkan secara lengkap dalam tiga bagian berikut : 

 

1) Involuntary childlessness 

IA dan suaminya sudah menikah selama lima tahun sejak tahun 

2013. Usia suami IA saat menikah adalah 32 tahun sedangkan IA 

memiliki jarak usia lima tahun lebih muda. Suami IA mengaku tidak 

berencana untuk menunda keturunan karena ingin langsung memiliki 

anak setelah menikah. Tingkat keinginan IA dilambangkan dengan 

angka sepuluh pada skala keinginan yang diajukan peneliti. IA sangat 

menginginkan seorang anak dan masih mengharapkan kehadirannya 

hingga sekarang. Hasil medis menunjukkan bahwa IA dan suaminya 
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tidak bermasalah sehingga hanya tinggal menunggu waktu dan tetap 

berusaha.   

2) Kesejahteraan subjektif 

Perasaan sedih selalu tampak di awal- awal usia pernikahan 

saat IA bercerita terkait keinginan untuk memiliki anak. Saat itu, IA 

merasa kecewa dan menangis ketika sedang memikirkan kondisi 

tersebut. IA bahkan pernah merasa iri sehingga melamun atau 

mengeluh ketika melihat pasangan lain yang sudah memiliki anak. 

Pertanyaan dari keluarga yang muncul di saat yang tidak tepat 

terkadang membuat IA tersinggung. Meskipun demikian, saat ini IA 

sudah jarang merasakan berbagai perasaan tersebut. IA juga lebih 

santai dalam menjawab pertanyaan orang lain terkait kehadiran 

momongan. IA menganggap pertanyaan tersebut sebagai bentuk 

perhatian terhadap rumah tangganya. Rasa senang justru sempat 

dirasakan ketika mengetahui bahwa hasil medis yang diperoleh tidak 

menunjukkan kendala apapun.  

Walaupun terkadang terlintas pertanyaan “Kenapa hasilnya 

bagus tetapi belum hamil?” dalam pikiran IA dan suaminya saat 

sedang diskusi berdua, IA tidak terlihat emosional dan cenderung 

santai dalam obrolan tersebut. IA juga terlihat pasrah ketika 

merasakan sakit saat di pijat. IA menyatakan bahwa dirinya 

menikmati rasa sakit tersebut sebagai suatu proses yang harus 

dijalani. Disisi lain, muncul pemikiran bahwa kondisi tersebut menjadi 

tanda bahwa IA dan suaminya masih diberi kesempatan untuk 

menikmati tahap pacaran dan merealisasikan harapan- harapan lain 
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seperti menabung untuk masa depan anak. Oleh karena itu, IA dan 

suami sepakat untuk menghadapi kondisi ini dengan mengalir dan 

berusaha secara maksimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

medis yang tidak menunjukkan permasalahan infertilitas. Kejenuhan 

yang terkadang datang akibat melakukan berbagai terapi diselingi 

dengan berbagai kegiatan seperti bepergian atau menonton film 

berdua. Hal tersebut dilakukan agar rasa jenuh yang muncul tidak 

menjadi beban dan tetap berusaha semaksimal mungkin. IA juga 

mengikuti senam dan arisan sebagai kegiatan refreshing agar tidak 

selalu terpaku pada permasalahan keturunan.  

Mekipun rumah tangga IA belum sempurna, terdapat banyak hal 

yang membuat IA bersyukur atas kehidupan yang dimiliki. Menurut 

suami IA, IA sangat menikmati pekerjaannya saat ini dimana banyak 

pengalaman yang menimbulkan kebahagiaan dalam diri IA. Keluarga 

yang tidak menyalahkan dan memandang IA tetap berharga juga 

merupakan sesuatu hal yang disyukuri. Selain pekerjaan dan 

keluarga, IA juga merasa bersyukur karena kondisi tersebut tidak 

menjadikan IA rendah diri. IA tetap merasa bahwa dirinya berharga 

dan yakin bahwa kondisi tersebut bagian dari rencana Tuhan. IA 

berharap bahwa IA akan puas dengan kehidupan masa depan 

dimana anak hadir dalam rumah tangganya. 

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

IA selalu percaya bahwa doanya mengenai keturunan suatu saat 

akan dikabulkan Tuhan. IA juga mengikuti misa sebagai umat gereja. 
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IA dan suaminya sudah sepakat untuk optimis dan berfikir positif 

dalam menjalani kondisi tersebut. Hasil medis yang baik 

memunculkan pemikiran bahwa kehadiran anak hanya masalah 

waktu dari Tuhan. Meskipun perasaan negatif terkadang muncul, 

orang- orang sekitar IA hadir untuk memberikan dukungan dan 

bersedia mendengarkan curahan hati IA. Suami IA memberikan 

dukungan dengan memberikan motivasi, tidak menyalahkan IA atas 

kondisi tersebut, memberikan perhatian, setia dalam komitmen 

berumah tangga serta menjadi pendengar yang baik dan teman 

diskusi saat IA bercerita. Dukungan suami diharapkan dapat 

membantu IA untuk senantiasa bersyukur dan sabar dalam menjalani 

kondisi saat ini. Teman- teman terdekat dan keluarga juga 

memberikan dukungan dengan tidak menekan, memberikan motivasi 

dan informasi pengobatan. Perasaan negatif juga dapat diredam oleh 

rutinitas pekerjaan. Menurut suami IA, pekerjaan dapat mengalihkan 

pemikiran IA dari kondisi tersebut sehingga membantu IA untuk lebih 

tegar dalam menjalani kehidupan. IA juga sesekali mendapat bonus 

gaji atau oleh- oleh dari rekan kerja yang membuat IA senang 

pekerjaannya dan tidak memikirkan permasalahan keturunan.  

e. Hasil EPI (Eysenck Personality Inventory) 

Hasil EPI IA menunjukkan skor E = 10 yang menunjukkan bahwa IA 

memiliki kepribadian introvert. Selain itu, IA memperoleh skor N = 24 

dan skor L = 2. Skor tersebut menunjukkan bahwa IA memiliki tingkat 

neurosa yang tinggi dan terbukti tidak berbohong. 
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2. Analisis Data 

a. Gambaran kesejahteraan subjektif 

1) Evaluasi terhadap afek 

Berdasarkan hasil wawancara, IA awalnya mengalami berbagai 

afek negatif seperti cemas, jenuh, stres, kecewa, iri, sedih, dan 

amarah. Meskipun demikian, anjuran dokter dan informasi terkait 

dampak stres terhadap kondisinya memunculkan tekad untuk fokus 

pada pikiran- pikiran positif agar tidak lagi merasa stres. Tekad itu 

membawa IA pada kondisi saat ini dimana afek negatif yang 

sebelumnya muncul mengalami penurunan intensitas dan frekuensi. 

Bersamaan dengan menurunnya afek negatif, muncul berbagai afek 

positif seperti gairah, senang, percaya diri, kasih sayang, santai, 

sabar dan pasrah. Afek gairah dan santai juga terlihat dari ekspresi 

wajah dan nada bicara IA saat melakukan wawancara. Berbagai afek 

positif maupun afek negatif dirasakan ketika mengalami berbagai 

peristiwa seperti ketika menjalani berbagai usaha, mengalami 

kegagalan dalam usaha, menantikan hasil usaha, melihat orang lain 

yang memiliki anak, mendapat pertanyaan terkait keturunan, 

mendapat dukungan dari orang- orang terdekat, pengalaman baik di 

tempat kerja, hingga ketika sedang memikirkan keadaannya yang 

tidak kunjung hamil. Saat ini IA lebih sering merasakan afek positif 

dalam menjalani kehidupannya. Meskipun demikian, IA sesekali 

tetap merasakan afek negatif yang dianggap sebagai sifat 

manusiawinya.  

2) Evaluasi terhadap kepuasan hidup 
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IA merasa bahwa permasalahan keturunan tidak boleh menjadi 

beban yang memunculkan berbagai perasaan negatif. Menurut IA, 

sikap tersebut justru semakin memperburuk kondisi yang dialami 

saat ini. Proses evaluasi tersebut memunculkan kepuasan hidup baik 

secara menyeluruh maupun dalam domain- domain kehidupan. IA 

memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dengan terus 

berusaha dan tidak terlalu memikirkan kondisi dan komentar orang 

lain. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa setiap usaha 

yang dilakukan dapat merubah kehidupan dari yang belum memiliki 

anak menjadi memiliki anak serta dari yang menjalani kondisi dengan 

cemas menjadi lebih tenang. IA juga menyatakan rasa syukurnya 

atas kehidupan yang dimiliki saat ini. Kecocokan dengan pekerjaan 

serta adanya pandangan positif dari suami dan keluarga menjadi 

alasan untuk tetap bersyukur meskipun belum memperoleh 

keturunan. IA juga menyatakan kepuasan di masa depan karena 

keyakinannya untuk mendapat keturunan dan mencapai segala 

rencana. Beberapa pernyataan tersebut menggambarkan kepuasan 

hidup yang dimilikinya secara menyeluruh. 

IA juga merasakan kepuasan pada berbagai domain 

kehidupannya. Banyaknya kisah rumah tangga yang sama seperti IA 

di sekelilingnya menjadikan IA lebih nyaman dalam menjalani 

penantiannya. Kenyamanan juga dapat dirasakan karena IA memiliki 

suami dan teman yang bersedia untuk mendegarkan curahan hatinya 

terkait persoalan keturunan. Keluarga yang tidak menekan juga 

semakin menambah kenyamanan IA untuk tetap menjadi apa adanya 
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sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, IA juga merasakan 

kepuasan pada domain keluarga dimana dirinya bersyukur atas 

keberadaan suami dan keluarga besarnya. IA juga bersyukur karena 

bisa menikmati pekerjaan yang sedang dijalaninya. Selain itu, IA 

merasakan kepuasan dalam domain kesehatan dan keuangan ketika 

mengetahui bahwa hasil medis tidak menunjukkan permasalahan 

infertilitas dan ketika IA menyatakan kecukupannya secara finansial 

hingga mampu melakukan investasi untuk kebutuhan anak.  

b. Faktor- faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif 

Kesejahteraan subjektif yang saat ini dirasakan oleh IA dapat terjadi 

karena adanya berbagai faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar 

diri IA. 

1) Faktor kepribadian 

Skor L menunjukkan bahwa hasil EPI benar- benar 

menggambarkan kepribadian IA. Hasil EPI menunjukkan bahwa IA 

adalah seseorang dengan kepribadian introvert (Skor E < 13). 

Kepribadian introvert juga terlihat pada hasil observasi dimana IA 

memilih untuk diam pada saat ada orang lain yang dapat mendengar 

percakapannya dengan peneliti. Hasil wawancara juga menunjukkan 

bahwa IA hanya menceritakan kondisinya pada beberapa orang 

seperti orang tua dan saudara atau teman terdekat. Menurut IA, 

berbagai usaha yang ditempuh tidak perlu diketahui oleh semua 

orang disekitarnya karena merupakan privasi hidup. 

Tingkat neurosa yang tinggi pada tes kepribadian menunjukkan 

bahwa IA mudah merespon keadaan secara emosional. Hal tersebut 
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tampak pada respon IA yang tersinggung ketika mendapat 

pertanyaan terkait keturunan. IA bahkan menyatakan bahwa orang- 

orang yang bertanya tentang kehadiran keturunan merupakan orang- 

orang yang sudah mencampuri kehidupan pribadinya dan ingin 

menunjukkan rasa kasihan mereka terhadap kondisi IA yang 

menurutnya tidak perlu dikasihani. Skor N yang tinggi juga tampak 

dari kondisi IA yang sempat “terjebak” dalam afek negatif dimana IA 

selalu merespon setiap kegagalan usaha/ kondisinya yang tidak 

kunjung hamil secara emosional hingga merasakan stres selama tiga 

tahun pernikahan. Dengan kata lain, kepribadian introvert 

memengaruhi cara berpikir terhadap kondisi serta pertanyaan orang 

lain. Meskipun demikian, cara berpikir serta perasaan negatif yang 

muncul sudah dapat dikelola dengan baik seiring berjalannya waktu.    

2) Faktor optimisme 

IA optimis bahwa dirinya bisa memiliki anak karena hasil medis 

yang baik dan riwayat keluarga yang tidak memiliki permasalahan 

infertilitas. IA juga optimis bahwa kisah penantiannya akan berakhir 

sama seperti adik iparnya dan akan mendapat giliran untuk menjadi 

ibu seperti teman- temannya. Optimisme tersebut menjadikan IA 

lebih santai dalam menjalani kondisi namun tetap berusaha untuk 

mendapatkan keturunan. 

3) Faktor pencapaian tujuan 

IA menyatakan bahwa segala kesulitan yang dirasakan 

merupakan bagian dari usahanya dalam mencapai tujuannya yaitu 

mendapatkan keturunan. Meskipun demikian, terdapat tujuan- tujuan 
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lain yang ingin dipenuhi seperti memiliki investasi untuk masa depan 

anak dan bisa memenuhi kebutuhan- kebutuhan terkait rumah 

tangga. Segala tujuan memiliki keselarasan dalam memperbaiki 

kehidupan rumah tangganya sehingga menjadi kesatuan tujuan yang 

jelas dan tidak menimbulkan beban. Dengan kata lain, keselarasan 

tujuan tersebut membantu IA dalam berusaha memiliki keturunan 

dan mencapai tujuan lain secara bersamaan.  

4) Faktor kesehatan 

Kondisi organ reproduksi yang sehat meningkatkan keyakinan IA 

bahwa dirinya dan suaminya dapat mewujudkan harapan mereka 

untuk memiliki anak. IA juga menyatakan bahwa keyakinan tersebut 

muncul karena orang tua dan mertua sudah terbukti berhasil memiliki 

keturunan. Keyakinan IA atas kondisi kesehatannya menjadikan IA 

lebih santai dan tetap optimis dalam menantikan kehadiran anak.  

5) Faktor kepercayaan dan spiritualitas 

IA percaya bahwa kondisi dimana dirinya belum dikaruniai 

keturunan merupakan bagian dari rencana Tuhan. Oleh karena itu, 

IA melakukan beberapa kegiatan rohani seperti berdoa, mengikuti 

misa, konsultasi dengan romo dan melakukan ziarah ke Goa Maria 

Kerep Ambarawa. IA menjadi lebih berpasrah dan tenang dalam 

menjalani kehidupan rumah tangganya setiap kali melakukan 

kegiatan tersebut. 

6) Faktor pekerjaan 

Pekerjaan dapat membantu IA untuk mengalihkan perhatian dan 

pikirannya dari permasalahan keturunan. Tuntutan pekerjaan seperti 
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bepergian ke luar kota dan bertemu dengan banyak orang mejadikan 

IA selalu fokus saat sedang bekerja. Pecapaian dan pengalaman di 

tempat kerja juga menimbulkan kebahagiaan tersendiri sehingga IA 

tidak selalu memikirkan persoalan keturunan dan terhindar dari stres 

atau keterpurukan. Oleh karena itu, pekerjaan menjadi salah satu 

faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif IA saat ini. 

7) Faktor dukungan sosial 

Suami yang memberikan motivasi serta bersedia untuk berusaha 

bersama- sama dengan IA menjadikan IA lebih semangat dalam 

menjalani berbagai usaha. Dukungan keluarga dan teman terdekat 

berupa motivasi dan pemberian informasi juga membantu IA untuk 

menjalani kondisi tersebut dengan lebih tenang. Menurut IA, segala 

dukungan yang didapat adalah wujud perhatian sekaligus doa yang 

menjadikan IA semakin optimis akan kehadiran keturunan di masa 

mendatang. Dukungan tersebut juga menjadikan IA tetap semangat 

dalam berusaha mendapatkan keturunan. 

8) Faktor Usia Pernikahan 

Berdasarkan pernyataan IA dalam wawancara dan pengecekan 

anggota, lama usia pernikahan juga memengaruhi kesejahteraan 

subjektif IA saat ini. Usia pernikahan yang sudah mencapai lima 

tahun memberi IA waktu untuk belajar dari pengalaman dan berbagai 

usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan. IA dapat 

menemukan cara yang tepat untuk menangani perasaan negatif dan 

berbagai situasi tidak menyenangkan sehingga mampu melewati 

masa- masa dimana IA merasakan stres dan berbagai afek negatif 
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lainnya. IA bahkan merasa lebih matang dalam mempersiapkan 

kehadiran keturunan serta mampu untuk meredam perasaan serta 

pemikiran negatif yang muncul saat mendapat pertanyaan terkait 

keturunan. Dengan kata lain, lama usia pernikahan memapukan IA 

untuk beradaptasi dengan kondisinya sehingga merasakan 

kesejahteraan subjektif.  
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Keterangan : 
 
AP = Afek Positif 
AN = Afek Negatif 
KH = Kepuasan Hidup 
KD = Kepuasan Domain 
K = Faktor Kepribadian 
O = Faktor Optimisme 
PT = Faktor Pencapaian Tujuan 

KE = Faktor Kesehatan 
KS = Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
P = Faktor Pekerjaan 
DS = Faktor Dukungan Sosial 
UP = Faktor Usia Pernikahan

Gambar 4.1. Dinamika Psikologis Kesejahteraan Subjektif pada Subjek I  

Subjek I mengalami involuntary childlessness 

 

 

1. Evaluasi terhadap afek : AP lebih tinggi 

dibandingkan AN 

- AN yang dirasakan : cemas, jenuh, stres, 

kecewa, sedih, dan amarah 

- AP yang dirasakan : gairah, senang, 

percaya diri, kasih sayang, santai, sabar 

dan pasrah 

- Saat ini lebih sering merasakan AP 

- Intensitas dan frekuensi AN berkurang 

2. Evaluasi terhadap kepuasan hidup : 

memiliki KH dan KD 

- Ingin mengubah kehidupan dengan 

berusaha dan tidak terlalu memikirkan 

kondisi (KH) 

- Merasa bersyukur atas kehidupan saat ini 

(KH) 

- Merasa yakin akan puas di masa depan 

(KH) 

- Bersyukur atas kehadiran suami dan  

keluarga besar (KD Keluarga) 

- Bersyukur atas hasil medis yang sehat (KD 

Kesehatan) 

- Merasa nyaman karena ada teman yang 

senasib (KD Kenyamanan) 

- Merasa nyaman karena suami dan teman 

mau mendengar curahan hatinya (KD 

Kenyamanan) 

- Merasa nyaman karena keluarga tidak 

menekan (KD Kenyamanan) 

- Merasa tercukupi secara finansial (KD 

Keuangan) 

- Menikmati Pekerjaan (KD Pekerjaan) 

Kesejahteraan Subjektif Subjek I 
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1.4.2. Kasus subjek II 

1. Hasil Pengumpulan Data 

a. Identitas subjek 

Nama inisial  : SH 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 40 tahun 

Agama  : Khatolik 

Status  : Menikah 

Usia Pernikahan : 4 tahun 

b. Hasil observasi 

Peneliti melakukan wawancara di rumah orang tua SH  karena SH 

sedang menginap di rumah orang tuanya. Rumah orang tua SH tidak 

terlalu luas dan dihuni oleh kedua orang tua SH serta kakak perempuan 

SH beserta suami dan kedua anaknya. SH juga sering menginap di 

rumah tersebut selama suami pergi melaut. Perjumpaan peneliti dengan 

SH saat akan melakukan wawancara diawali dengan melakukan 

percakapan sederhana seputar cuaca dan kesibukan yang dilakukan 

pada hari itu. SH menyambut peneliti dengan mengenakan daster dan 

rambut yang masih basah karena baru saja selesai mandi. Suasana 

wawancara terasa santai dengan lingkungan yang sedikit ramai 

dikarenakan orang tua dan keluarga kakak perempuan SH yang sedang 

melakukan aktivitas di ruang yang sama dengan tempat wawancara 

seperti berdoa, menonton televisi, dan bermain gawai. Meskipun 

demikian, SH terlihat santai dan tetap nyaman dalam menjawab 

pertanyaan dari peneliti. Pandangan SH mengarah pada lingkungan 
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sekitar dan sesekali menatap mata peneliti. Nada bicara SH terkesan 

santai dengan volume dan intonasi suara yang jelas. SH sempat 

beberapa kali menggaruk sela- sela kedua alis ketika mengungkapkan 

tentang stres yang belum lama ini dirasakan. Ekspresi yang cenderung 

terlihat adalah ekspresi datar namun SH juga menunjukkan ekspresi 

tersenyum bahkan tertawa. SH sesekali mengutarakan candaan- 

candaan di sela- sela menjawab pertanyaan peneliti yang menunjukkan 

bahwa SH memang sudah pasrah dan santai dalam menanti hasil dan 

menghadapi berbagai kesulitan yang muncul. Meskipun demikian, 

sesekali SH menunjukkan ekspresi sedih ketika membicarakan stres 

yang dirasakan. Posisi duduk SH terlihat santai sejak awal hingga akhir 

wawancara. Sesekali SH menggerakkan tangannya untuk memperjelas 

jawaban atas pertanyaan peneliti. 

c. Hasil wawancara subjek 

1) Involuntary childlessness 

SH menikah pada bulan Mei tahun 2015 saat berusia 37 tahun 

dengan suaminya yang berusia satu tahun lebih muda dari SH. 

Dalam usia pernikahan yang hampir empat tahun, SH belum 

dikaruniai seorang anak. SH tidak kunjung mengalami kehamilan 

meskipun sejak awal tidak menunda kehamilan dan tidak 

menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan suami istri. 

SH mengakui bahwa usia yang semakin bertambah menjadikan 

keinginan memiliki momongan semakin kuat. SH bahkan 

menyatakan bahwa saat ini keinginannya untuk memiliki anak 

melebihi angka sepuluh pada skala keinginan yang diajukan oleh 
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peneliti. SH dan suaminya tidak memiliki permasalahan infertilitas 

sehingga SH berharap bahwa dirinya tetap bisa mendapat 

kesempatan untuk memiliki anak. 

2) Kesejahteraan subjektif 

SH sempat mengalami stres pada awal pernikahan karena 

dituduh mengalami kemandulan oleh suaminya. Stres yang 

dirasakan mereda ketika hasil medis menunjukkan bahwa SH dan 

suami memiliki kondisi organ reproduksi yang sehat sehingga suami 

sudah lebih menerima keadaan tersebut. Hasil medis yang normal 

juga memunculkan rasa senang dimana ada harapan untuk memiliki 

anak meskipun rasa sedih juga dirasakan karena belum berhasil 

mewujudkan harapan tersebut sampai saat ini. Fakta bahwa SH 

sangat menginginkan seorang anak dan tidak menunda kehamilan 

merupakan wujud gairah SH untuk segera mendapatkan keturunan.  

SH mengaku bahwa saat ini sedang merasa sedih karena usia 

SH yang sudah menyentuh 40 tahun dan tidak kunjung mendapatkan 

keturunan. Stres juga sempat dirasakan ketika SH mendapatkan  

informasi dari orang lain bahwa wanita memiliki masa “kedaluwarsa” 

dan menjadikan SH seolah dikejar oleh usia yang semakin tua. Usia 

pernikahan yang sudah melebihi tiga tahun namun belum 

memperoleh keturunan juga memunculkan kecemasan tersendiri. 

Walaupun saat ini SH mengakui rasa sedih dan stres yang sedang di 

alami, SH tetap menjalani kehidupannya dengan beraktivitas seperti 

biasa tanpa merasakan keterpurukan. SH sepakat dengan suaminya 

untuk lebih santai dalam menjalani kondisi saat ini. SH juga memilih 



  61 

 
untuk bercerita dengan kakak perempuannya agar tidak larut dalam 

stress. SH selalu berpasrah setiap kali mengalami kesulitan atau 

perasaan negatif. Saat ini SH merasa bahwa dirinya sedang 

“menyelimuti” keresahannya dengan berbagai perasaan dan pikiran 

positif. SH tidak mau hidup dalam kekhawatiran mengenai persoalan 

keturunan karena hidup tetap akan berjalan meskipun seseorang 

terpuruk dalam suatu keadaan. 

SH menyatakan bahwa yang dapat dilakukan saat ini hanyalah  

berserah pada Tuhan dan tetap berusaha. Informasi dari teman yang 

mengatakan bahwa stres dapat menghambat keberhasilan untuk 

hamil juga memacu SH untuk tidak terlalu memikirkan tentang 

keturunan. Saat ini SH memilih untuk menikmati hidup dengan 

melakukan kegiatan refreshing bersama suami seperti bepergian ke 

tempat- tempat tertentu dan merasakan kebahagiaan yang muncul 

dari setiap kegiatannya. SH percaya diri bahwa dirinya tidak mandul 

karena kondisi kedua orang tuanya yang dapat menghasilkan 

keturunan. SH juga menyatakan bahwa dirinya adalah tipikal orang 

yang supel sehingga dapat menjalani kehidupan dengan mengalir. 

Sifat supel juga terlihat dari sikapnya dalam menanggapi perselisihan 

dengan suaminya yang memiliki budaya timur (Papua). SH mengaku 

selalu menanggapi permasalahan rumah tangga dengan santai. SH 

saat ini justru merasa senang karena suami sudah lebih memahami 

dirinya dan mau berusaha bersama- sama untuk mendapatkan 

keturunan.  
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Teman- teman yang bisa memahami kondisi SH juga 

memunculkan kebahagiaan tersendiri. SH juga santai dalam 

menanggapi komentar orang lain termasuk keluarga dari pihak 

suaminya yang dirasa terlalu mengontrol kondisi SH yang tidak 

kunjung hamil. Bagi SH, segala komentar yang muncul dari orang lain 

hanya dianggap sebagai candaan dan tidak dimasukkan ke dalam 

hati. Rasa sakit hati atau kecewa yang kadang timbul dari komentar 

tersebut juga tidak bertahan lama. SH memilih untuk tidak larut dalam 

perasaan tersebut karena merasa sikap tersebut tidak memiliki 

manfaat positif bagi dirinya. SH menyatakan bahwa saat ini yang 

dapat dilakukan hanya pasrah dalam menerima hasil dari setiap 

usahanya. Menurut SH, kondisi apapun yang dialami saat ini 

memang yang seharusnya dijalani.  

SH masih terus berusaha meskipun pekerjaan suami sebagai 

pelaut menjadikan SH jarang bertemu suami dan kesulitan dalam 

mencocokan waktu bertemu dengan masa subur. Keinginan SH 

untuk merubah kondisi juga diwujudkan dengan mencari informasi 

tentang bayi tabung dan adopsi anak meskipun pada akhirnya tidak 

terlaksana karena suami hanya ingin memiliki anak dengan cara yang 

alami dan lahir dari rahim SH. SH juga mengurangi keaktifannya 

dalam komunitas vocal group dan paduan suara yang merupakan 

salah satu kegiatan refreshing ketika suami sedang berlayar. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindar dari kelelahan fisik karena 

terlalu banyak berkegiatan. 
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 Walaupun usaha yang dilakukan belum berhasil, SH 

menyatakan bahwa dirinya tetap bersyukur atas hidup yang dimiliki 

saat ini. SH juga meyakini bahwa segala harapannya dapat terwujud 

di masa depan dan mendatangkan kepuasan. Keberadaan 

keluarganya yang bisa mengerti kondisinya serta pekerjaan yang 

saat ini bisa dinikmatinya merupakan dua hal yang patut disyukuri. 

Selain itu, pekerjaan SH mampu memunculkan kepuasan dalam diri 

SH karena pekerjaan mampu mempertahankan harga dirinya di 

depan suami ketika menghadapi perselisihan rumah tangga. 

Pekerjaan juga menjadikan SH mandiri secara finansial sehingga 

tidak bergantung dengan penghasilan suami. Keberadaan teman- 

teman yang mampu memahami kondisi SH juga memunculkan 

pemikiran bahwa SH tidak sendirian sehingga SH lebih nyaman 

dalam menjalani kondisi. 

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

Sifat supel yang dimiliki oleh SH terlihat dari cara berpikir SH 

yang merasa bahwa sikap terpuruk adalah sikap yang tidak berguna 

dan tidak merubah kondisinya saat ini. Menurut SH, tenggelam dalam 

stres dan kecemasan tidak akan menghentikan pertambahan usia 

dan hal- hal lainnya. Kehidupan yang tetap berjalan menjadi alasan 

SH untuk tetap bangkit dan tidak hidup dalam kekhawatiran dan  

memasrahkan segala hasil usaha dan penantiannya kepada Tuhan. 

SH percaya pada Kisah Injil dimana Sara dapat hamil atas kehendak 

Tuhan meskipun sudah berusia lanjut. Hal tersebut juga memacu SH 

untuk terus berdoa dan percaya bahwa mukjizat Tuhan akan terjadi 
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padanya. Kisah Injil menjadikan SH lebih optimis dalam menantikan 

hasil dari setiap usaha yang dilakukan dan tidak lagi menghiraukan 

pandangan negatif orang lain. Selain itu, SH memiliki beberapa 

rencana lain yang ingin dicapai dan menjadikan perhatian SH tidak 

hanya terfokus pada permasalahan keturunan. SH menyatakan 

bahwa beberapa waktu belakangan ini sedang fokus pada rumah 

yang baru saja dibeli untuk hidup mandiri bersama suaminya. 

Penambahan fasilitas dalam rumah baru tersebut menjadikan fokus 

SH teralihkan dan tidak terlalu memikirkan permasalahan keturunan. 

SH juga optimis bahwa rumah yang baru saja dihuni oleh SH dan 

suami merupakan salah satu ‘jalan’ untuk mendapatkan momongan 

dan kelak dapat mewujudkan segala hal yang direncanakan di masa 

depan. 

SH juga yakin bahwa dirinya tidak mengalami kemandulan 

karena kedua orang tua tidak ada yang mengalami permasalahan 

infertilitas. Hasil medis yang baik juga menjadikan suami SH lebih 

menerima kondisi dan memahami SH. Sikap tersebut dianggap 

sebagai wujud dukungan suami kepada dirinya. Kehadiran keluarga 

terutama kakak dan teman- teman yang memberi perhatian dan 

informasi juga merupakan wujud dukungan yang dirasakan oleh SH 

selama menjalani usaha dan menantikan keturunan. Dukungan yang 

didapatkan membantu SH untuk lebih kuat dalam menjalani kondisi 

saat ini.   

Selain dukungan dari orang- orang terdekat, pekerjaan dan 

komunitas yang diikuti oleh SH juga dianggap dapat membantu SH 
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untuk lebih santai dalam menjalani kondisi. SH mengaku bahwa 

pekerjaan saat ini memunculkan kebanggaan dalam dirinya karena 

dapat memperoleh penghasilan sendiri dan pengalaman- 

pengalaman positif. Pekerjaan yang menuntut SH untuk bertemu 

banyak orang yang berbeda setiap hari menjadikan SH lebih bisa 

menghadapi berbagai macam karakter orang- orang yang dia temui. 

Hal tersebut menurut SH dianggap sebagai nilai tambah yang bisa 

dipelajarinya dari pekerjaan. Kesibukan SH akan pekerjaan dapat 

mengalihkan perhatiannya dari kondisi yang sedang dijalani saat ini. 

d. Hasil wawancara triangulasi 

Peneliti melakukan wawancara triangulasi dengan kakak kandung 

perempuan subjek di waktu yang berbeda dengan pelaksanaan 

wawancara subjek. Suami subjek yang bekerja sebagai pelaut menjadi 

alasan peneliti dalam menetapkan kakak kandung perempuan subjek 

sebagai sumber data. Penetapan tersebut juga didasarkan pada fakta 

bahwa kakak kandung perempuan subjek adalah orang terdekat subjek 

yang sering mendengarkan curahan hati subjek. Melalui wawancara 

triangulasi tersebut, peneliti memperoleh tiga perbedaan jawaban serta 

tambahan informasi untuk melengkapi data penelitian subjek. Hasil 

wawancara triangulasi dijabarkan secara lengkap dalam tiga bagian 

berikut : 

1) Involuntary childlessness 

SH menikah saat berusia sekitar 30 tahun dan saat ini sudah 

menjalani pernikahan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak 

melakukan program penundaan kehamilan. Usia suami SH hanya 
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berjarak sekitar beberapa bulan lebih muda dari SH. Menurut kakak 

SH, keinginan SH untuk memiliki anak mengalami peningkatan dari 

angka lima menuju sepuluh dalam rentangan skala satu sampai 

sepuluh. SH terlihat biasa saja pada saat awal pernikahan namun 

saat ini semakin menunjukkan keinginan tersebut. Angka tersebut 

menjadi perbedaan pertama yang ditemukan oleh peneliti. SH 

menyatakan bahwa skala keinginan saat awal menikah adalah 

sepuluh dan skala saat ini melebihi angka sepuluh. Meskipun 

demikian, perbedaan tersebut tidak merubah makna dimana terjadi 

peningkatan skala keinginan. Dengan kata lain, keinginan untuk 

memiliki anak masih dirasakan oleh SH hingga saat ini. Kondisi 

kedua adiknya yang masih bagus meski sudah bukan usia produktif 

menandakan bahwa keinginan tersebut dapat terpenuhi. 

2) Kesejahteraan subjektif 

Masa ketika suami libur dari pekerjaan adalah masa dimana SH 

dan suami menempuh usaha untuk mendapatkan keturunan. 

Perasaan senang terkadang muncul ketika siklus datang bulan 

terlambat dan berujung pada kekecewaan karena tetap mengalami 

menstruasi. Masa tersebut juga merupakan masa dimana rasa 

sedih muncul karena belum memperoleh hasil yang diinginkan. 

Meskipun demikian, kakak SH sempat beberapa kali mendengar 

pernyataan bahwa SH tetap merasa beruntung atas kondisi 

tersebut. Perekonomian keluarga yang belum stabil serta 

perselisihan yang masih sering terjadi antara SH dan suami menjadi 

alasan dari pernyataan tersebut. Kesedihan juga muncul ketika 
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suami SH seolah menyalahkan SH karena lelah bekerja dan 

meminta SH untuk keluar dari pekerjaannya. SH juga sempat 

merasa bersalah sebelum melakukan pemeriksaan medis dan 

mengetahui bahwa kondisi organ reproduksinya tidak bermasalah. 

Kakak SH juga menyatakan bahwa SH lebih santai ketika suami 

pergi berlayar karena sedang tidak melakukan hubungan suami istri 

dan tidak perlu menunggu adanya pembuahan. Saat ini SH sudah 

lebih berpasrah namun tetap berharap bahwa kelak akan 

mendapatkan keturunan. Hal tersebut disampaikan oleh kakak SH 

dikarenakan sudah jarang bercerita tentang permasalahan 

keturunan.  

Sebagai wanita yang sudah menikah, SH ingin seperti teman- 

temannya yang saat ini sudah memiliki anak. SH melakukan usaha 

seperti pemeriksaan medis, mengkonsumsi jus jambu, melakukan 

pijat hingga mengurangi jadwal kegiatannya. Meskipun segala 

usaha yang dilakukan belum berhasil, SH percaya diri bahwa 

dirinya bukan penyebab dari ketidakhadiran keturunan saat ini. Hal 

tersebut juga menjadikan SH juga santai dalam menjawab 

pertanyaan orang lain yang terkadang diterimanya. Kakak SH 

menyatakan bahwa saat ini SH tidak terlalu aktif dalam komunitas 

vocal group dan paduan suara gereja meskipun kegiatan tersebut 

juga dapat mengalihkan perhatian SH dari permasalahan 

keturunan. Meskipun demikian, SH juga tidak merasa terpuruk dan 

tetap bisa menjalani aktivitas kesehariannya. SH bahkan berinisiatif 

membantu kakaknya untuk merawat anaknya dengan harapan 
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dapat segera mendapatkan anak. Menurut kakak SH, rasa syukur 

tetap ada pada diri SH meskipun penantian keturunan saat ini 

belum terjawab. SH juga bersyukur dan merasa senang dengan 

kehadiran suaminya. Meskipun memiliki karakter yang tempramen 

dan keras, suami SH merupakan seseorang yang sering membantu 

orang lain dan tetap mendampingi SH dalam menjalani kondisi saat 

ini. SH juga nyaman dengan sikap keluarga yang tidak menekan. 

Kehadiran kakak yang setia mendengarkan SH, adik- adik ipar SH 

yang sering berkunjung tanpa memberikan pertanyaan yang 

menyinggung merupakan sesuatu hal yang dapat disyukuri. 

Menurut kakak SH, kelak SH bisa merasa puas dengan kehidupan 

di masa depan. 

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

Saat ini SH yakin bahwa dirinya dapat menghasilkan keturunan 

dan tidak merasa bersalah seperti sebelum melakukan 

pemeriksaan medis. SH selalu menenangkan dirinya dari segala 

perasaan negatif dengan berdoa dan berziarah ke Gua Maria Kerep 

Ambarawa. Selain untuk memasrahkan diri, SH juga memohon 

kepada Tuhan agar mengabulkan harapannya untuk mendapatkan 

keturunan. SH mendapat banyak apresiasi dari lingkungan 

pekerjaan dimana klien dan pimpinan SH sering memberikan 

hadiah ulang tahun dan hadiah sebagai ucapan terimakasih atas 

bantuan yang diberikan oleh SH. Menurut kakak SH, SH memiliki 

teman- teman yang baik dan mengetahui kondisi SH. Suami SH 

juga tetap memberikan dukungan meskipun terlihat keras. 
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Perselisihan dengan suami juga dianggap wajar karena perbedaan 

karakter yang kontras antara suami SH yang tempramen dan 

karakter SH yang cenderung lebih kalem dan santai. Suami yang 

sama- sama menginginkan keturunan juga sesekali 

memperpanjang masa libur agar lebih banyak waktu untuk 

berusaha dan menemani SH. Selain dukungan dari teman kerja dan 

suami, keluarga SH dan suami juga mendukung SH dengan cara 

tidak memberikan tekanan untuk segera memiliki keturunan. Kakak 

SH mengatakan bahwa adik- adik ipar SH tidak pernah 

menanyakan kehadiran keponakan dan hanya mengobrol santai 

ketika sesekali mengunjungi SH dari pulau Papua. Informasi 

tersebut berbeda dengan pernyataan SH yang merasa ditekan oleh 

keluarga dari pihak suami. Meskipun demikian, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa tidak semua orang di keluarga suami 

menekan SH dengan berbagai pertanyaan keturunan. SH juga 

menyatakan bahwa dirinya tidak menanggapi tekanan tersebut 

sehingga tekanan tidak memiliki dampak apapun. Saat ini SH juga 

lebih fokus untuk menyelesaikan cicilan- cicilan terkait kebutuhan 

rumah tangga serta untuk bertahan pada pekerjaannya meskipun 

suami menyarankan untuk keluar. Pernyataan tersebut berbeda 

dengan SH yang menyatakan bahwa dirinya sedang fokus pada 

kehadiran keturunan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa 

SH menempatkan kehadiran keturunan sebagai fokus utama tetapi 

memiliki fokus- fokus lain dalam kehidupannya. 

e. Hasil EPI (Eysenck Personality Inventory) 
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Hasil EPI SH menunjukkan skor E = 14 yang menunjukkan bahwa 

SH memiliki kepribadian ekstrovert. Selain itu, SH memperoleh skor N = 

12 dan skor L = 3 yang menunjukkan bahwa SH memiliki tingkat neurosa 

normal dan terbukti tidak berbohong. 

 

2. Analisis Data 

a. Gambaran kesejahteraan subjektif 

1) Evaluasi terhadap afek 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SH mengalami berbagai 

afek negatif seperti stres, sedih, iri, sakit hati, kecewa dan rasa 

bersalah. Meskipun demikian, keinginan untuk hidup “mengalir” serta 

informasi yang didapat dari teman terkait dampak stres terhadap 

kehamilan pada akhirnya memunculkan pemikiran bahwa jalan yang 

harus ditempuh adalah berpasrah dan tetap berusaha. Selain pasrah, 

muncul afek positif lain seperti senang/ bahagia, santai, gairah dan 

bangga. Berbagai afek yang dirasakan oleh SH bersumber dari 

peristiwa- peristiwa yang dialaminya sehari- hari seperti saat menjalani 

berbagai usaha, mengalami kegagalan dalam usaha, menantikan hasil 

usaha, mendapat pertanyaan terkait keturunan, mendapat dukungan 

dari orang- orang terdekat, pengalaman baik terkait pekerjaan, hingga 

saat sedang memikirkan perselisihan dengan suami serta keadaannya 

yang tidak kunjung hamil di usia yang tidak muda lagi. Saat ini SH 

mengaku lebih fokus pada afek positif. Hal tersebut dibuktikan dengan 

pernyataan bahwa SH sedang menikmati hidup, melakukan kegiatan 
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refereshing, tidak merasa terpuruk dan menjalani kondisi saat ini 

dengan mengalir.  

Afek positif terutama afek santai juga tampak pada ekspresi, nada 

bicara, postur tubuh dan berbagai candaan yang muncul saat 

pelaksanaan wawancara. Penurunan frekuensi afek negatif juga 

terlihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa SH sudah 

jarang bercerita kepada kakak SH mengenai perasaan negatif yang 

muncul terkait penantian keturunan. SH selalu bercerita kepada 

kakaknya jika mengalami masalah dalam rumah tangga termasuk 

keturunan sehingga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saat ini 

afek negatif sudah jarang dialami SH.   

2) Evaluasi terhadap kepuasan hidup 

Keinginan untuk memiliki anak dan usia yang semakin 

bertambah pada akhirnya mendorong SH untuk berserah pada Tuhan 

dan tetap berusaha. SH melakukan beberapa usaha seperti 

memeriksakan diri dan suami ke dokter, melakukan pijat, meminum jus 

jambu, mengurangi kegiatan bahkan usaha yang berakar pada 

kepercayaan masyarakat Jawa seperti mengasuh keponakan agar 

keberhasilan kakaknya untuk mendapat keturunan dapat menular 

kepadanya. Segala usaha yang dilakukan merupakan wujud dari 

keinginan SH untuk bisa merubah kondisi dimana rumah tangganya 

belum dikaruniai seorang anak. Walaupun belum memiliki anak, SH 

tetap bersyukur dalam menjalani kehidupannya saat ini. SH juga 

menyatakan bahwa segala rencana akan bisa terwujud sehingga 

dirinya merasakan kepuasan di masa depan. Usaha, rasa syukur serta 



  72 

 
keyakinan masa depan menjadi tanda dari kepuasan hidup yang 

dirasakan oleh SH.  

Tidak hanya kepuasan hidup yang menyeluruh, SH juga 

merasakan kepuasan pada beberapa domain kehidupan. SH memiliki 

kepuasan dalam domain keluarga dimana SH merasa bersyukur 

karena memiliki keluarga yang memahaminya. SH juga menyatakan 

kepuasannya dalam domain pekerjaan dengan bersyukur atas 

pekerjaannya dan menikmati pekerjaan tersebut. Pekerjaan juga 

memunculkan kepuasan pada diri sendiri karena merasa lebih bisa 

mempertahankan harga dirinya di depan suami. Kepuasan keuangan 

dirasakan ketika SH merasa mandiri secara finansial atau tidak 

bergantung pada penghasilan suami. Dengan kata lain, kepuasan 

dalam domain pekerjaan berdampak pada kepuasan diri dan 

keuangan. Keberadaan teman- teman terdekat serta keluarga yang 

mau menerima kondisinya juga menjadikan SH nyaman dalam 

berdinamika dengan mereka. Kenyamanan tersebut juga tampak dari 

kesediaan SH untuk bercerita tentang permasalahan rumah 

tangganya.  

b. Faktor- faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif 

Keberhasilan SH dalam menjalani kondisi saat ini sehingga tidak 

terpuruk dan putus asa dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

1) Faktor kepribadian 

Skor L menunjukkan bahwa hasil tes EPI menggambarkan 

kepribadian SH yang sesungguhnya. Tes EPI menunjukkan bahwa SH 

memiliki kepribadian ekstrovert (skor E ≥ 13). Hasil tersebut sejalan 
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dengan pernyataan SH dalam wawancara bahwa dirinya tipikal orang 

yang mengalir dalam menjalani kehidupan atau memiliki sifat supel. Sifat 

tersebut terlihat dari pemikiran SH yang menganggap bahwa sikap 

terpuruk merupakan sikap yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya. 

Skor N yang normal juga tampak dari respon SH yang cenderung “tidak 

ambil hati” terhadap pertanyaan keturunan dari mertua maupun orang- 

orang sekitar. Pemikiran dan respon tersebut pada akhirnya menuntun 

SH pada kesejahteraan subjektif dimana dirinya dapat meredam 

perasaan negatif dan “menyelimutinya” dengan perasaan dan pemikiran 

positif sehingga terhindar dari keterpurukan. 

2) Faktor optimisme 

Kisah Sara dalan Injil menjadikan SH optimis bahwa usia tidak 

menghalangi seseorang untuk bisa mengandung ketika Tuhan memang 

menghendakinya. Selain itu, SH optimis akan segera memperoleh 

keturunan karena sudah menyiapkan tempat tinggal yang baru untuk 

keluarga kecilnya. Kediaman tersebut dianggap sebagai awal dari 

munculnya berkat lainnya berupa kehadiran anak. Sikap optimis 

tersebut membantu SH untuk tetap santai dalam menjalani kehidupan 

menantikan keturunan. 

3) Faktor pencapaian tujuan 

SH menyatakan bahwa rumah merupakan salah satu rencana 

yang baru saja dicapai dan cukup menyita pikiran. Selain rumah, 

terdapat hal lain yang juga ingin dicapai seperti memiliki mobil pribadi, 

menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta 

menghadirkan keturunan. Oleh karena itu, anak bukan merupakan 
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tujuan tunggal kehidupan. Kakak SH juga menyatakan bahwa saat ini 

SH sedang fokus untuk melunasi berbagai kebutuhan rumah tangga dan 

meredam permintaan suami yang menginginkan SH berhenti dari 

pekerjaannya. Dengan kata lain, SH memiliki berbagai tujuan yang 

terorganisir dan hendak dicapai. Beberapa tujuan bahkan sedang 

dicapai secara bersamaan. Kondisi tersebut menjadikan SH lebih 

“mengalir” dalam menjalani kehidupan dan tidak hanya memikirkan 

permasalahan keturunan. 

4) Faktor kesehatan 

Meskipun SH sempat merasa bersalah dan stres terhadap kondisinya, 

SH merasa yakin bahwa dirinya mampu memberikan keturunan. Hasil 

medis dan riwayat keluarga yang mampu memberikan keturunan 

menjadi dasar keyakinannya pada kesehatan reproduksinya. Keyakinan 

tersebut menghilangkan perasaan bersalah yang semula muncul serta 

membantu SH untuk tidak “terjebak” dalam stres yang dialami. 

5) Faktor kepercayaan dan spiritualitas 

Sebagai orang nasrani, SH berpegang pada kisah Sara yang 

menandakan bahwa mukjiizat Tuhan dapat terjadi bahkan dalam hal 

mewujudkan kehamilan di masa tua. Kepercayaan SH terhadap kisah 

Sara menjadikan SH lebih yakin bahwa dirinya dapat memperoleh 

keturunan di usianya yang tidak lagi muda. SH juga tidak lagi 

mempedulikan pandangan orang lain yang menganggap dirinya mandul 

serta pengetahuannya tentang masa ‘kedaluwarsa’ wanita. SH hanya 

berserah dan percaya bahwa dirinya juga dapat memperoleh berkat 

seperti Sara jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain 
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mengimani injil, SH juga tekun dalam doa dan mengunjungi Goa Maria 

Kerep Ambarawa untuk berziarah.  

6) Faktor Pekerjaan 

SH merasakan bahwa pekerjaan memunculkan banyak dampak 

positif dalam kehidupannya. Rasa bangga muncul karena SH 

memperoleh penghasilan sendiri. SH juga memperoleh berbagai 

pengalaman positif dan apresiasi dari lingkungan pekerjaannya. 

Rutinitas pekerjaan juga dapat mengalihkan pemikiran SH dari 

permasalahan keturunan.  

7) Faktor Dukungan Sosial 

SH mendapat dukungan dari teman- teman, keluarga dan suami 

dalam menjalani kondisi saat ini. Teman- teman yang memahami 

kondisinya, keluarga yang tidak menekan dan tetap “merangkul” SH, 

serta suami yang semakin bisa memahami kondisi dan berusaha 

bersama- sama menjadikan SH lebih  santai dalam menjalani 

kehidupan.  

8) Usia 

Usia SH yang sudah mencapai 40 tahun memunculkan stres 

dalam diri SH. Kecemasan tersebut muncul karena adanya istilah 

“kedaluwarsa” dimana wanita memiliki batas usia tertentu untuk bisa 

menghasilkan keturunan. Meskipun usia sempat menghambat SH 

dalam mencapai kesejahteraan subjektif, karakter SH yang supel 

memampukan SH untuk tidak larut dalam stres dan tetap santai dalam 

menjalani hari- harinya. 

9) Usia Pernikahan 
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Kehamilan yang tidak kunjung datang di usia pernikahan yang 

memasuki tahun keempat memunculkan kecemasan dalam diri SH. 

Dengan kata lain, usia pernikahan menjadi salah satu faktor yang dapat 

menurunkan kesejahteraan subjektif. Meskipun demikian, sifat supel 

yang memunculkan keinginan untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran 

memampukan SH untuk meredam kecemasannya dan lebih berpasrah 

kepada Tuhan. Dengan demikian, SH tetap dapat merasakan 

kesejahteraan subjektif. 
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Keterangan : 
AP = Afek Positif 
AN = Afek Negatif 
KH = Kepuasan Hidup 
KD = Kepuasan Domain 
K = Faktor Kepribadian 
O = Faktor Optimisme 
PT = Faktor Pencapaian Tujuan 

KE = Faktor Kesehatan 
KS = Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
P = Faktor Pekerjaan 
DS = Faktor Dukungan Sosial 
U = Faktor Usia 
UP = Faktor Usia Pernikahan

 

Gambar 4.1. Dinamika Psikologis Kesejahteraan Subjektif pada Subjek II 

 

 

Subjek II mengalami involuntary childlessness 

 

 

1. Evaluasi terhadap afek : AP lebih tinggi 

dibandingkan AN 

- AN yang dirasakan : stres, sedih, iri, 

cemas, sakit hati dan kecewa 

- AP yang dirasakan : pasrah, senang/ 

bahagia, santai, gairah, percaya diri dan 

bangga 

- Saat ini lebih sering merasakan AP 

2. Evaluasi terhadap kepuasan hidup : 

memiliki KH dan KD 

- Ingin mengubah kehidupan dengan 

melakukan berbagai usaha (KH) 

- Merasa bersyukur atas kehidupan saat ini 

(KH) 

- Merasa yakin akan puas di masa depan 

(KH) 

- Merasa bersyukur atas keluarga yang bisa 

memahami (KD Keluarga) 

- Merasa nyaman karena ada penerimaan 

dari teman dan keluarga (KD 

kenyamanan) 

- Menikmati pekerjaan (KD Pekerjaan) 

- Merasa puas pada diri sendiri (KD Diri) 

- Merasa mandiri secara finansial (KD 

Keuangan) 

Kesejahteraan Subjektif Subjek II 
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1.4.3. Kasus subjek III 

1. Hasil Pengumpulan Data 

a. Identitas subjek 

Nama inisial : NU 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 35 tahun 

Agama  : Khatolik 

Status  : Menikah 

Usia Pernikahan : 5 tahun 

b. Hasil observasi 

NU sedang kedatangan tamu ketika peneliti mengunjungi ruang 

kerjanya. NU terlihat mempercepat pekerjaannya dan menemui peneliti 

dengan senyum ramah dan memohon maaf karena peneliti harus 

menunggu beberapa waktu. NU tampil rapi dengan seragam kantor dan 

riasan wajah natural. Suasana ruang kerja NU sangat sepi dan tenang 

meskipun sempat mengalami satu kali gangguan saat wawancara 

karena harus menerima tamu. Suasana wawancara terasa mengalir 

dimana NU menjawab dengan nada bicara yang santai dan sesekali 

tampak antusias serta terlihat menikmati proses wawancara tersebut. 

Volume dan intonasi suara juga terdengar jelas oleh peneliti. Ekspresi 

yang dominan muncul adalah ekspresi datar dan sesekali tersenyum 

atau tertawa. Mata NU mengarah ke atas kanan (sudut pandang 

peneliti) dan menatap peneliti serta sesekali membenarkan kacamata. 

Tangan NU sesekali bergerak untuk memperjelas maksud dari 
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perkataan yang disampaikan kepada peneliti. NU melakukan 

wawancara sambil duduk bersandar pada kursi, kedua tangan di 

letakkan di atas pegangan kursi bagian kiri dan kanan, dan kaki yang 

saling tumpang tindih sehingga menunjukkan kesan santai dan nyaman. 

c. Hasil wawancara subjek 

1) Involuntary childlessness 

NU menikah saat berusia 30 tahun dengan suaminya yang 

berusia 32 tahun. Sebagai seseorang yang sudah berumah tangga, 

NU juga ingin memiliki seorang anak dan tidak menunda kehamilan. 

Meskipun belum dikaruniai anak setelah lima tahun menikah, NU 

menjalani kehidupan rumah tangga dengan mengalir termasuk dalam 

menantikan keturunan. NU melakukan pemeriksaan medis yang 

disusul oleh suaminya dan tidak menemukan permasalahan 

infertilitas. Saat ini NU masih mengharapkan kehadiran keturunan 

dalam rumah tangganya sambil tetap berusaha. NU memperkirakan 

bahwa keinginannya untuk memiliki anak mencapai angka sembilan 

pada skala keinginan saat melakukan wawancara dengan peneliti. 

2) Kesejahteraan subjektif 

Skala keinginan NU berada pada angka sembilan dari rentangan 

angka satu sampai sepuluh. Hal tersebut menunjukkan adanya 

gairah untuk bisa berhasil mendapatkan keturunan. Gairah juga 

tampak dari sikap NU yang tetap menjalankan berbagai usaha untuk 

bisa memperoleh keturunan. NU menyatakan bahwa saat ini dirinya 

menjalani kehidupan dengan tenang karena sejak awal sudah 

memasrahkan perihal keturunan kepada Tuhan. NU tidak merasakan 
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kekecewaan atau kesedihan ketika mengalami menstruasi. Meskipun 

demikian, sesekali muncul rasa bersalah ketika NU sedang sendirian 

dalam suasana yang sepi. NU juga tetap memikirkan kemungkinan 

dimana dirinya tidak bisa memperoleh keturunan dan sempat diskusi 

dengan suami tentang kehidupan di masa tua mereka. Kecemasan 

yang sempat muncul akan masa tua tidak dijadikan sebagai beban 

sehingga NU merasa santai saat membicarakannya.   

Kepasrahan yang tidak diketahui semua orang sesekali 

memuculkan ajakan dari beberapa orang untuk melakukan sesuatu 

hal dan berkata bahwa NU akan mendapat pahala atau ganjaran 

berupa keturunan. Misalnya pada saat diminta untuk menjadi 

prodiakon gereja agar segera diberi keturunan serta mengadopsi 

anak tetangga yang sering diasuh NU untuk memancing kehadiran 

keturunan. Ajakan semacam itu terkadang memunculkan rasa kesal 

dalam diri NU karena pelayanan yang dilakukan NU tidak untuk 

menuntut Tuhan dan mengasuh anak orang lain tidak berarti ingin 

merebut dan menjadikan anak tersebut sebagai miliknya. Selain itu, 

pahala yang diperoleh setiap orang dalam kehidupan sudah menjadi 

urusan Tuhan dan bukan menjadi urusan manusia. Meskipun kesal, 

NU tetap santai dalam menanggapi ajakan tersebut.  

Meskipun NU belum memiliki keturunan, NU mengaku senang 

ketika melihat tingkah laku anak- anak kecil yang ada di lingkungan 

tempat tinggalnya, status whatsapp teman- teman yang 

menampilkan anak- anak mereka serta prosesi pemberkatan anak di 

gereja. NU terkadang sampai tertawa dan gemas saat melihat anak- 
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anak tersebut. Meskipun demikian, sesekali terbesit rasa iri dimana 

NU juga berharap dapat menjadi ibu seperti tetangga, teman- teman 

dan para ibu yang menemani anak- anak di gereja. NU menyatakan 

bahwa rasa iri yang muncul hanya sebatas di dalam pikiran dan tidak 

sampai menjadikan NU terpuruk atau larut dalam perasaan tersebut. 

NU juga percaya diri bahwa dirinya memiliki kemampuan yang baik 

dalam mengelola emosi. Hal tersebut yang menjadi alasan NU untuk 

tidak mudah terbawa perasaan hingga dapat dilihat oleh orang lain. 

Menurut NU, pandangan orang lain bukan sesuatu hal yang 

penting untuk dipikirkan karena yang benar- benar memahami 

kondisinya hanya dirinya dan keluarganya. NU memandang bahwa 

dirinya hanya bisa mengontrol diri sendiri dan buka mengontrol 

pemikiran atau ucapan orang lain. Oleh karena itu, NU juga santai 

dalam menanggapi komentar dan pertanyaan yang kadang muncul 

dari saudara jauh pada saat perayaan hari raya maupun orang- orang 

di lingkungan sekitarnya. NU menyatakan bahwa dirinya akan 

menjawab “pangestunipun mawon” atau “di suruh pacaran dulu, biar 

bisa jalan- jalan” ketika ada orang yang bertanya terkait kondisinya 

yang tidak kunjung hamil. Beberapa orang yang sudah mengetahui 

keadaannya dan terkadang memberikan motivasi atau meminta 

bantuannya dalam suatu kegiatan juga ditanggapi dengan baik dan 

justru menimbulkan perasaan senang. NU merasakan kasih sayang 

dari teman- temannya melalui perhatian- perhatian yang diberikan.  

NU selalu berdampingan dengan suami dalam menjalani segala 

tantangan yang muncul untuk mendapatkan keturunan. Setiap usaha 
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dilakukan bersama- sama tanpa menyalahkan satu sama lain. Saat 

ini NU sudah menempuh berbagai macam usaha seperti 

pemeriksaan medis, pijet, hingga mengkonsumsi obat penyubur, 

kurma, madu penyubur kandungan dan susu dari Yerussalem 

sebagai perwujudan keinginan untuk mendapatkan keturunan. NU 

juga menghindari situasi sepi agar tidak larut dalam perasaan 

bersalah. Walaupun segala usaha belum memperoleh hasil yang 

sesuai dengan harapan, NU tetap bersyukur karena tidak 

kekurangan di sisi lain kehidupannya. Disisi lain, kondisi saat ini juga 

menjadikan NU lebih fleksibel dalam mengatur kegiatan antara 

pekerjaan, keperluan keluarga dan kegiatan kemasyarakatan. 

Memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk bersosialisasi di 

lingkungan, gereja dan keluatga besar juga menjadi hal yang 

disyukuri.  

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

NU mendapatkan banyak dukungan selama menjalani usaha 

dan penantian keturunan. Suami NU menjadi orang yang selalu ada 

untuk mendampingi NU. Setiap langkah atau keputusan yang hendak 

di ambil dalam mengusahakan keturunan senantiasa dilakukan 

bersama- sama dengan suaminya. Selain itu, terdapat teman- teman 

NU yang memberikan perhatian dengan berbagai cara seperti 

mengingatkan NU untuk menjaga stamina, membantu NU dalam 

menghitung masa subur, memberi hadiah berupa peralatan bayi dan 

mobil hot wheels untuk memotivasi NU, hingga mendatangi NU untuk 

melakukan “suwuk” setiap bulan sebagai bentuk dukungan. NU 
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merasa nyaman dan senang dengan dukungan- dukungan tersebut 

karena merasa diperhatikan oleh orang- orang sekitar. Keluarga yang 

tidak banyak bertanya juga dirasakan sebagai bentuk dukungan 

sehingga NU tidak merasa tertekan dengan kondisi saat ini. NU juga 

dapat menjalani kehidupan dengan mengalir dan tidak terlalu 

memaksakan diri dalam berusaha. Dalam mengusahakan keturunan, 

NU menyiapkan berbagai rencana untuk dilakukan. Meskipun 

demikian, NU melaksanakan segala rencana dengan mengalir atau 

menyesuaikan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Hal tersebut 

menjadikan segala usaha menjadi lebih ringan. NU bahkan sempat 

memiliki rencana untuk mendirikan daycare meskipun tidak 

terlaksana karena kesibukan pekerjaan. 

Keberhasilan NU untuk tetap santai dalam menjalani kondisi 

tidak hanya disebabkan oleh dukungan orang- orang terdekat. NU 

menyatakan bahwa dirinya pada dasarnya tidak mudah terbawa 

perasaan. Faktor lain yang memengaruhi adalah pekerjaan dimana 

kesibukan di kantor dapat membantu NU untuk mengalihkan 

pemikiran dari permasalahan keturunan. Selain itu, iman NU sebagai 

umat nasrani juga memunculkan kepercayaan bahwa ada atau 

tidaknya kesempatan memiliki anak merupakan kuasa dari Tuhan. 

Oleh karena itu, NU sepenuhnya memasrahkan permasalahan saat 

ini kepada Tuhan dengan berdoa, mengikuti kegiatan retret dan 

kelompok pasutri gereja, hingga menemui seorang Romo untuk 

meminta doa dan penguatan dalam menjalani kondisi saat ini. Segala 

usaha tersebut dianggap mampu menguatkan NU secara spiritual 
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sehingga lebih terbuka pada segala kemungkinan di masa depan. NU 

merasa bahwa meskipun terus mengharapkan keturunan, NU optimis 

bahwa masih ada para keponakan yang kelak memberi perhatian 

kepadanya layaknya orang tua mereka ketika memang tidak 

mendapatkan keturunan. NU juga percaya pada hasil medis yang 

menyatakan bahwa dirinya sehat dan bisa menghasilkan keturunan. 

Nu bahkan mengaku merasa aneh ketika harus mengkonsumsi obat 

penyubur kandungan yang disarankan oleh dokter karena merasa 

sebagai orang yang sehat.  

d. Hasil wawancara triangulasi 

Peneliti melakukan wawancara triangulasi terhadap suami subjek di 

waktu dan tempat yang berbeda dengan pelaksanaan wawancara 

subjek. Hasil wawancara menunjukkan dua informasi yang berbeda 

dengan pernyataan subjek serta terdapat beberapa tambahan informasi 

yang dapat melengkapi data penelitian. Hasil wawancara triangulasi 

dijabarkan secara lengkap dalam tiga bagian berikut : 

1) Involuntary childlessness 

NU sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama lima tahun 

dan belum memperoleh keturunan. NU tidak menunda kehamilan 

dan mengharapkan keturunan sejak awal pernikahan meskipun 

sedang berusaha untuk memiliki rumah dan memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Saat ini NU masih mengharapkan dan bahkan merasa 

lebih siap untuk menerima anugerah keturunan. Skala keinginan NU 

berada di angka sembilan yang menunjukkan bahwa tingkat 

keinginan untuk mendapatkan anak tergolong tinggi. Hasil medis NU 
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menunjukkan kondisi yang sehat dan disusul dengan hasil medis 

suami yang sama. Oleh karena itu, saat ini NU hanya terus berusaha 

dan mengalir apa adanya dalam menantikan anugerah keturunan. 

2) Kesejahteraan subjektif 

Gairah untuk mendapatkan keturunan terlihat dari tingkah laku 

NU yang senang melihat status dan foto profil whatsapp milik teman- 

temannya yang memajang video atau foto anak mereka. Selain itu, 

NU juga gemar menggendong dan mengasuh anak- anak tetangga 

ketika memiliki waktu luang di rumah. Keinginan yang kuat tersebut 

sempat menjadikan NU sedikit terbawa perasaan oleh pertanyaan- 

pertanyaan dari saudara jauh saat melakukan kumpul keluarga saat 

lebaran dan natal. Namun suami NU menyatakan bahwa saat ini NU 

lebih santai dalam menanggapi pertanyaan keturunan sehingga tidak 

lagi terbawa perasaan. NU juga santai dalam melakukan usaha 

sehingga setiap usaha bisa dinikmati tanpa menimbulkan beban. 

Usia yang semakin tua juga tidak dianggap sebagai beban sehingga 

segala usaha dan penantian berjalan mengalir. 

Suami NU menyatakan bahwa saat ini mereka merasa sudah 

siap untuk diberi keturunan dan sabar dalam penantiannya. 

Kepercayaan diri tersebut muncul karena segala kebutuhan rumah 

tangga termasuk rumah sudah bisa diwujudkan oleh NU dan 

suaminya. Kesiapan dalam menerima keturunan diwujudkan dengan 

melakukan berbagai usaha seperti melakukan pemeriksaan medis, 

menjalani pijat, dan mengkonsumsi serbuk susu dari Yerusalem yang 

dinilai berkhasiat bagi para pasutri yang sedang menantikan 
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keturunan. Meskipun tidak menyebutkan usaha lain, peneliti tetap 

brpegang pada jawaban subjek yang juga mengkonsumsi obat, 

kurma dan madu. Hal tersebut dikarenakan adanya kemungkinan 

bahwa suami NU tidak mengingat seluruh usaha yang dilakukan oleh 

pihak isteri. Menurut suami NU, NU juga tidak merasakan beban/ 

kesulitan apapun selama menjalani usaha. Hal tersebut berbeda dari 

pernyataan NU yang merasakan kesulitan saat harus minum obat  

meskipun tidak sakit. Dalam perbedaan tersebut, peneliti berpegang 

pada jawaban NU karena kesulitan lebih dirasakan oleh individu yang 

menjalani usaha tersebut. Sampai saat ini NU juga tetap mencoba 

berbagai referensi pengobatan dari orang- orang terdekat. NU juga 

menemukan banyak pasangan yang senasib dengan dirinya ketika 

mengikuti perkumpulan pasangan muda katolik sehingga lebih 

merasa nyaman dalam menjalani kondisi saat ini. NU tetap bersyukur 

dengan kehidupan dan fokus untuk menikmati kehidupan 

berkeluarga. Kondisi dalam sisi kehidupan lain seperti memiliki 

pekerjaan dan bisa menikmati pekerjaan tersebut juga menjadi 

alasan NU untuk tetap bersyukur. 

3) Faktor- faktor kesejahteraan subjektif 

Kondisi NU yang tetap bisa menjalani hidup dengan mengalir 

dan selamat dari keterpurukan dikarenakan adanya beberapa fokus 

lain yang hendak dicapai selama lima tahun ini. Tanggungan rumah, 

tugas pekerjaan, kegiatan lingkungan dan kebutuhan duniawi terkait 

kehidupan rumah tangga merupakan beberapa hal yang menyita 

fokus NU selama beberapa waktu terakhir. Selain itu, pernyataan 
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sehat yang didapatkan dari dokter juga secara tidak langsung 

memunculkan pemikiran bahwa kehadiran anak hanya tinggal 

menunggu waktu dari Tuhan. Usia pernikahan yang sudah melebihi 

lima tahun memberikan banyak waktu bagi NU untuk beradaptasi 

dengan kondisinya dan lingkungan sekitarnya. Kemampuan untuk 

beradaptasi terlihat dari kemampuan NU untuk bisa semakin 

menjaga perasaannya saat menanggapi pertanyaan saudara terkait 

keturunan saat perayaan natal atau lebaran. Suami NU menyatakan 

bahwa NU tidak lagi terbawa perasaan seiring berjalannya waktu. 

Lama usia pernikahan juga menjadikan NU dan suami lebih siap 

untuk menerima anugerah keturunan. NU juga optimis bahwa 

usahanya akan membuahkan hasil seperti beberapa teman kerja 

suami NU yang dahulu juga mengalami penantian keturunan yang 

panjang. Selain memperkuat keyakinan dengan belajar dari kisah 

orang lain, NU juga senantiasa berdoa, mengikuti perkumpulan 

pasangan muda katolik dan melakukan konsultasi rohani dengan 

seorang Romo. Motivasi yang didapat dari komunitas dan Romo 

menjadikan NU lebih kuat secara mental. Dukungan yang diperoleh 

dari suami, teman- teman dan keluarga juga semakin memperkuat 

mental NU dalam menjalani kondisi saat ini.  

e. Hasil EPI (Eysenck Personality Inventory) 

Hasil EPI NU menunjukkan skor E = 17 yang menunjukkan bahwa 

NU memiliki kepribadian ekstrovert. Selain itu, skor N = 9 dan skor L = 5 

menunjukkan tingkat neurosa yang rendah dan terbukti tidak berbohong.  

2. Analisis Data 
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a. Gambaran kesejahteraan subjektif 

1) Evaluasi terhadap afek 

Dalam menghadapai kondisi saat ini, NU lebih sering 

menunjukkan afek positif dibandingkan dengan afek negatif. Afek 

positif maupun afek negatif yang dirasakan timbul dari pengalaman 

sehari- hari seperti pengalaman ketika menjalani berbagai usaha, 

mengalami kegagalan dalam usaha, menantikan hasil usaha, melihat 

orang lain yang memiliki anak, melihat tingkah laku anak- anak kecil, 

mendapat pertanyaan/ pandangan terkait keturunan, mendapat 

dukungan dari orang- orang terdekat, hingga ketika sedang berada 

dalam suasana sepi atau sedang memikirkan keadaannya di masa 

mendatang. Afek positif yang muncul dalam diri NU adalah gairah, 

pasrah, tenang, santai, sabar percaya diri, senang dan kasih sayang 

sedangkan afek negatif yang dirasakan adalah iri, cemas, rasa 

bersalah dan kesal.  

Afek positif yang dirasakan NU juga tampak pada ekspresi dan 

nada bicara NU saat melakukan wawancara. Afek negatif hanya 

muncul pada saat- saat tertentu saja sehingga kehidupan NU lebih 

didominasi oleh afek positif. Kesadaran untuk tidak larut dalam afek 

negatif sudah muncul sejak awal pernikahan. Keinginan yang kuat 

untuk memiliki keturunan diimbangi dengan kesadaran NU pada kuasa 

Tuhan sebagai pihak yang berkuasa atas kehadiran keturunan dalam 

setiap keluarga. Hal tersebut juga menyebabkan NU bisa mengelola 

perasaan dalam menanggapi pertanyaan keturunan saat berkumpul 

dengan keluarga besar di hari raya.  
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2) Evaluasi terhadap kepuasan hidup 

Kepuasan hidup yang dimiliki saat ini berawal dari adanya 

kesadaran bahwa kehadiran keturunan berada di tangan Tuhan. NU 

merespon kondisi saat ini dengan bersyukur atas kehidupan yang 

dimiliki. NU juga bersyukur atas waktu luang yang mungkin tidak akan 

di dapat ketika kelak diberi tanggung jawab untuk mendidik dan 

membesarkan anak. Waktu tersebut digunakan NU untuk mengunjungi 

keluarga besar ketika sedang membutuhkan bantuan atau 

menyelenggarakan suatu acara. Meskipun demikian, rasa syukur tidak 

menghilangkan keinginan untuk merubah kondisi saat ini. Hingga saat 

ini, NU melakukan berbagai usaha seperti pemeriksaan medis, pijat, 

mengkonsumsi obat penyubur, kurma, madu penyubur kandungan, 

dan susu Groto dari Yerusalem. Rasa syukur sekaligus perilaku 

berusaha yang dilakukan NU merupakan wujud kepuasan hidupnya 

secara menyeluruh. 

Selain usaha yang berkaitan dengan kesehatan fisik, NU juga 

berusaha untuk memperkuat mentalnya dalam menghadapi kondisi 

dengan tidak menyendiri atau menyepi dan bergabung dalam 

komunitas pasangan muda katolik gereja. Dengan mengikuti 

komunitas pasutri, NU menemukan banyak pasutri yang senasib 

sehingga usaha tersebut juga menjadikan NU lebih nyaman dalam 

menjalani kehidupan. Kehidupan rumah tangga juga menjadi lebih 

nyaman karena NU dan suaminya berkomitmen untuk berusaha 

bersama- sama tanpa menyalahkan satu sama lain. Dengan kata lain, 

keberadaan teman senasib dan keharmonisan rumah tangga 
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memunculkan kepuasan pada domain kenyamanan. NU juga tidak 

menjadikan kondisi sebagai alasan untuk menyalahkan dirinya sendiri 

sehingga NU memiliki kepuasan pada dirinya. Harga diri yang tetap 

terjaga serta anugerah lain seperti bisa menikmati pekerjaan yang saat 

ini sedang dijalaninya sehingga NU juga merasakan kepuasan dalam 

pekerjaannya.  

b. Faktor- faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif 

1) Faktor kepribadian 

Skor L menunjukkan bahwa hasil tes kepribadian sungguh 

menggambarkan kepribadian NU. NU memiliki hasil EPI yang 

menunjukkan bahwa dirinya berkepribadian ekstrovert (skor E ≥ 13). 

NU juga menyatakan bahwa dirinya bukan tipikal orang yang mudah 

terbawa perasaan (Skor N rendah). Oleh karena itu, NU bisa merespon 

kondisi yang harus dijalaninya dengan positif dan tidak sampai 

mengalami keterpurukan. Respon tersebut terlihat dari sikap NU yang 

tetap nyaman dengan bentuk dukungan seperti mengingatkan masa 

subur, memberi peralatan bayi, memberi mainan hingga melakukan 

“suwuk”. NU menganggap dukungan tersebut sebagai suatu bentuk 

perhatian yang justru menimbulkan perasaan senang. Dengan kata 

lain, kepribadian NU memengaruhi cara berpikir NU sehingga mampu 

merasakan kesejahteraan subjektif. 

2) Faktor optimisme 

NU optimis bahwa para keponakannya akan memperlakukan dia 

sebagaimana anak memperlakukan orang tua. Optimisme tersebut 

mengatasi rasa cemas yang timbul ketika NU memikirkan masa tuanya 
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jika memang tidak mendapat anugerah keturunan. Meskipun sudah 

memikirkan kemungkinan terburuk, NU juga tetap optimis akan 

mendapatkan keturunan karena mengetahui beberapa teman kerja 

suaminya yang berhasil memiliki anak setelah penantian yang lama.  

3) Faktor pencapaian tujuan 

Tujuan yang saat ini ingin dicapai dalam hidup NU adalah 

memiliki keturunan dengan melakukan berbagai usaha. Meskipun 

demikian, terdapat tujuan- tujuan lain dalam hidupnya seperti 

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keinginan untuk mendirikan 

daycare. Segala tujuan terlihat selaras dan mengikuti alur kehidupan 

yang dijalani NU saat ini sehingga beberapa tujuan bisa dicapai dan 

diperjuangkan secara bersamaan tanpa menimbulkan permasalahan. 

Selain itu, berbagai tujuan yang dimiliki menjadikan NU tidak selalu 

memikirkan persoalan keturunan sehingga tidak menimbulkan stres 

dan afek negatif lainnya. 

4) Faktor kesehatan 

Keyakinan NU akan kesehatannya sempat memunculkan 

keanehan ketika harus rutin mengkonsumsi obat dokter.  Meskipun 

menimbulkan kecanggungan, rutinitas tersebut tetap dijalankan tanpa 

dianggap sebagai beban. Keyakinan pada hasil medis yang sehat juga 

menjadikan NU lebih santai karena segala usaha dilakukan secara 

mengalir dan apa adanya. Keyakinan tersebut juga menimbulkan 

pemikiran bahwa NU dan suami hanya tinggal menunggu waktu 

dimana anugerah tersebut datang dalam hidup mereka.  

5) Faktor kepercayaan dan spiritualitas 
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NU percaya dirinya hanya dapat berusaha semampunya 

sedangkan keberhasilan dari usaha merupakan kuasa Tuhan. Oleh 

karena itu, NU tekun berdoa, mengikuti acara retret, mengikuti 

komunitas pasutri gereja dan berkonsultasi dengan romo agar semakin 

pasrah dan kuat secara mental dalam berusaha dan menantikan 

keturunan.  

6) Faktor pekerjaan 

Sebagai seorang pekerja, NU menikmati pekerjaan yang 

dijalaninya saat ini. NU juga aktif dalam kegiatan lingkungan dan 

kegiatan di masyarakat. Kesibukan tersebut mengalihkan perhatian 

NU terkait permasalahan keturunan sehingga menjadikan NU lebih 

santai dalam penantian keturunan. NU dapat terhindar dari kondisi sepi 

sehingga tidak larut dalam perasaan negatif. 

7) Faktor dukungan sosial 

NU mendapatkan dukungan dari suami, teman- teman dan 

keluarga besarnya. Berbagai dukungan yang diberikan menimbulkan 

kebahagiaan dalam diri NU karena merasa diperhatikan dan 

dibutuhkan oleh orang- orang disekitarnya. 

8) Usia Pernikahan 

Lama usia pernikahan yang melebihi lima tahun memberi cukup waktu 

untuk beradaptasi dengan kondisinya. Seiring berjalannya waktu, NU 

semakin siap dalam mempersiapkan kehadiran keturunan serta lebih 

santai dalam menanggapi pertanyaan keturunan saat pertemuan 

keluarga saat natal dan lebaran. Dengan kata lain, lama usia 
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pernikahan juga turut memengaruhi kesejahteraan subjektif yang 

dimiliki NU saat ini. 
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Keterangan : 
 
AP = Afek Positif 
AN = Afek Negatif 
KH = Kepuasan Hidup 
KD = Kepuasan Domain 
K = Faktor Kepribadian 
O = Faktor Optimisme 
PT = Faktor Pencapaian Tujuan 

KE = Faktor Kesehatan 
KS = Faktor Kepercayaan dan 

Spiritualitas 
P = Faktor Pekerjaan 
DS = Faktor Dukungan Sosial 
UP = Faktor Usia Pernikahan

 

Gambar 4.3. Dinamika Psikologis Kesejahteraan Subjektif pada Subjek III  

 

 

Subjek III mengalami involuntary childlessness 

 

 

1. Evaluasi terhadap afek : AP lebih tinggi 

dibandingkan AN 

- AN yang dirasakan : iri, cemas, rasa 

bersalah dan kesal  

- AP yang dirasakan : gairah, pasrah, 

tenang, santai, sabar percaya diri, senang 

dan kasih sayang 

- Saat ini lebih sering merasakan AP 

2. Evaluasi terhadap kepuasan hidup : 

memiliki KH dan KD 

- Ingin mengubah kehidupan dengan 

melakukan berbagai usaha (KH) 

- Merasa bersyukur atas kehidupan saat ini 

(KH) 

- Merasa nyaman dalam menjalani 

kehidupan rumah tangga karena adanya 

pendampingan dan penghargaan dari 

suami (KD Kenyamanan) 

- Merasa nyaman karena memiliki teman- 

teman yang senasib (KD Kenyamanan) 

- Menikmati pekerjaan (KD Pekerjaan) 

Kesejahteraan Subjektif Subjek III 
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