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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Analisis Keseluruhan Data 

. Seluruh subjek penelitian merupakan wanita menikah yang mengalami 

involuntary childlessness dimana ketiga subjek menyatakan keinginannya untuk 

memiliki keturunan dan masih menantikan kehadiran keturunan hingga saat ini. 

Selama masa penantian keturunan, ketiga subjek mengalami berbagai afek positif 

seperti gairah, senang, percaya diri, kasih sayang, santai, tenang, sabar, pasrah 

dan bangga. Ketiga subjek juga merasakan afek negatif berupa cemas, jenuh, 

stres, kecewa, sedih, amarah, iri, sakit hati dan rasa bersalah. Afek tersebut 

muncul dari pengalaman- pengalaman hidup seperti pengalaman ketika menjalani 

berbagai usaha, mengalami kegagalan dalam usaha, menantikan hasil usaha, 

melihat ibu atau anak kecil, mendapat pertanyaan/ pandangan terkait keturunan, 

mendapat dukungan dari orang- orang terdekat, pengalaman terkait pekerjaan, 

pengalaman saat berada dalam suasana sepi hingga ketika sedang memikirkan 

keadaannya yang tidak kunjung hamil yang juga dikaitkan dengan usia dan 

kehidupan di masa depan. Gambar 5.1 menunjukkan bahwa berbagai afek yang 

muncul tidak selalu dirasakan oleh seluruh subjek. Hasil wawancara juga 

menunjukkan bahwa beberapa afek yang dirasakan oleh dua atau seluruh subjek 

juga tidak selalu muncul dari pengalaman yang sama atau serupa.  Dengan kata 

lain, setiap wanita involuntary childlessness memiliki respon masing- masing pada 

setiap peristiwa hidup yang dialami selama menantikan kehadiran keturunan 

dalam hidupnya. 
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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 
          = Subjek I (IA) 
  = Subjek II (SH) 
 = Subjek III (NU)

Gambar 5.1. Dinamika Psikologis Kesejahteraan Subjektif Ketiga Subjek 

Subjek mengalami involuntary childlessness 

 

 

1. Evaluasi terhadap afek : AP lebih tinggi 

dibandingkan AN 

- AP yang dirasakan : gairah (1,2,3), senang 

(1,2,3), percaya diri (1,2,3), kasih sayang 

(1,3), santai (1,2,3), tenang (3), sabar 

(1,3), pasrah (1,2,3), bangga (2) 

- AN yang dirasakan : cemas (1,2,3), jenuh 

(1), stres (1,2), kecewa (1,2), sedih (1,2), 

amarah (1,3), iri (2,3), sakit hati (2), rasa 

bersalah (2,3) 

- Saat ini lebih sering merasakan AP (1,2,3) 

 

2. Evaluasi terhadap kepuasan hidup : 

memiliki KH dan KD 

- Ingin mengubah kehidupan dengan 

melakukan berbagai usaha (KH-1,2,3) 

- Merasa bersyukur atas kehidupan saat ini 

(KH-1,2,3) 

- Merasa yakin akan puas di masa depan 

(KH-1,2) 

- Merasa nyaman dengan keberadaan 

teman senasib, pengertiansuami dan 

keluarga, dan pengertian teman (KD 

Kenyamanan-1,2,3) 

- Menikmati pekerjaan (KD Pekerjaan-1,2,3) 

- Merasa puas pada diri sendiri (KD Diri-2) 

- Bersyukur atas kesehatan organ 

reproduksi (KD Kesehatan-1) 

- Merasa mandiri. Tercukupi secara 

finansial (KD Keuangan-1,2) 

- Merasa bersyukur atas keluarga yang bisa 

memahami (KD Keluarga-1,2) 

 

Kesejahteraan Subjektif Subjek 
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Meskipun terdapat afek negatif dan afek positif, saat ini ketiga subjek 

menyatakan bahwa dirinya lebih sering mengalami afek positif dibandingkan 

dengan afek negatif. Afek negatif sesekali muncul ketika subjek sedang kelelahan, 

berada dalam suasana hati yang buruk, sedang sendirian atau sedang berada 

dalam kondisi sepi. Afek negatif yang muncul juga dapat dikelola dengan baik 

sehingga ketiga subjek tidak mengalami keterpurukan dan tetap dapat 

menjalankan aktivitas sehari- hari. Meskipun evaluasi terhadap afek menunjukkan 

bahwa afek positif lebih dominan dibandingkan afek negatif, setiap subjek 

menjalani proses yang berbeda dalam pencapaian tersebut. Subjek pertama yaitu 

IA sempat mengalami stres dan berbagai perasaan negatif di tahun pertama 

hingga tahun ketiga pernikahannya. Puncak stres yang dialami di tahun ketiga 

mendorongnya untuk melakukan pemeriksaan medis yang pada akhirnya 

menunjukkan bahwa kondisinya baik- baik saja. Anjuran dokter untuk menjalani 

usaha dengan santai serta informasi bahwa stres dapat menghambat kehamilan 

menjadi awal mula IA mengevaluasi afek yang dirasakan.Semenjak saat itu, IA 

belajar untuk mengelola perasaannya sehingga dapat terlepas dari stres yang 

dialaminya selama tiga tahun. IA juga merasakan berbagai afek positif dari 

berbagai pengalaman yang sebelumnya hanya menimbulkan afek negatif.  

Berbeda dengan IA, subjek kedua yaitu SH baru memikirkan kondisinya 

hingga merasakan stres setelah tiga tahun menjalani kehidupan rumah tangga. 

Stres yang dialami juga dipicu oleh rasa cemas karena belum memperoleh anak 

di usia 40 tahun. Keterbatasan usia wanita untuk bereproduksi menjadikan SH 

terdesak oleh usia yang semakin bertambah. Meskipun demikian, SH sempat juga 

mengalami berbagai afek negatif karena perselisihan dengan suami yang sudah 

lebih dulu merasakan stres terkait keturunan. SH menjalani hidup dengan 
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“mengalir” dan tidak ingin terjebak dalam perasaan negatif. Hal tersebut 

menjadikan SH tidak larut dalam perasaan negatif dan dapat mengendalikan 

perasaan negatif yang dirasakannya. SH juga langsung fokus pada pemikiran dan 

perasaan positif sehingga tidak mengalami keterpurukan. Subjek ketiga atau NU 

juga menjalani penantiannya dengan “mengalir”. NU bahkan sudah membangun 

perasaan positif sejak awal pernikahan. NU menyatakan bahwa dirinya dan 

suaminya sudah memasrahkan kehadiran keturunan kepada Tuhan. Oleh karena 

itu, NU lebih sering mengalami afek positif dibandingankan afek negatif. 

Ketiga subjek menyatakan afek positif sebagai afek yang dominan 

dirasakan saat ini. Selain itu, ketiga subjek juga merasakan kepuasan hidup dan 

kepuasan dalam beberapa domain kehidupan. Kehidupan rumah tangga yang 

belum dikaruniai anak tidak menghilangkan rasa syukur mereka atas kehidupan 

saat ini. IA dan SH bahkan meyakini bahwa segala harapan atau rencana akan 

tercapai dan akan membawa kepuasan hidup. Keyakinan tersebut berbeda 

dengan NU yang memiliki sedikit kekhawatiran tentang masa tuanya jika tidak 

memiliki anak. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga subjek sama- sama memiliki 

keinginan untuk merubah kehidupan dengan melakukan berbagai usaha selain 

melakukan hubungan suami isteri seperti pemeriksaan medis, pengobatan 

alternatif, mengkonsumsi makanan atau minuman berkhasiat, hingga usaha- 

usaha yang berkaitan dengan iman nasrani dan budaya Jawa. Dengan kata lain, 

ketiga subjek merasakan kepuasan hidup yang menyeluruh. 

Ketiga subjek juga merasakan kepuasan dalam domain- domain 

kehidupan. Ketiganya merasakan kepuasan pada domain kenyamanan dan 

pekerjaan. Kenyamanan didapat dari keberadaan teman yang senasib serta 

keberadaan suami, keluarga dan teman yang bersedia mendampingi, memahami 
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dan menghargai subjek. Kepuasan dalam pekerjaan juga dapat dilihat dari 

pernyataan bahwa subjek menikmati pekerjaannya saat ini. Selain itu, SH secara 

pribadi merasakan kepuasan dalam domain diri karena SH merasakan 

kebanggaan pada diri sendiri yang mampu bekerja dan tidak mengandalkan 

suami. IA juga merasakan kepuasan pada domain kesehatan dimana dirinya 

merasa bersyukur atas kesehatan organ reproduksinya. Selain itu, IA dan SH 

merasa puas dari segi keuangan dan keluarga. Hal tersebut dikarenakan IA 

merasa tercukupi secara finansial serta bersyukur atas kehadiran suami dan 

keluarga sedangkan SH merasa mandiri secara finansial dan bersyukur atas 

keluarga yang bisa memahaminya. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa 

tidak semua domain memunculkan kepuasan pada ketiga subjek. Meskipun 

demikian, kepuasan yang muncul tetap memiliki bagian dalam proses pencapaian 

kesejahteraan subjektif subjek saat ini. 

Kondisi subjek saat ini juga tidak lepas dari adanya berbagai faktor 

pengaruh.  Kepribadian, optimisme, pencapaian tujuan, kesehatan, kepercayaan 

dan spiritualitas, pekerjaan, dukungan sosial, dan usia pernikahan merupakan 

beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif ketiga subjek. Usia 

bahkan menjadi faktor yang secara khusus memengaruhi kesejahteraan subjektif 

SH. Pada kasus IA, faktor dukungan sosial memengaruhi optimisme sedangkan 

faktor usia pernikahan memengaruhi faktor kepribadian. Pada kasus SH, faktor 

kepercayaan dan spiritualitas memengaruhi faktor optimisme sedangkan faktor 

kepribadian memengaruhi faktor usia dan usia pernikahan. Selain itu, faktor 

kesehatan ternyata juga memengaruhi faktor optimisme. Dengan kata lain, 

beberapa faktor tidak hanya memengaruhi kesejahteraan subjektif tetapi juga 

memengaruhi faktor lainnya.  
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5.2. Pembahasan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap subjek memiliki kisah 

berbeda terkait dengan involuntary childlessness. Pada kasus IA, berbagai 

perasaan negatif dirasakan sejak tahun pertama pernikahan dan semakin 

dirasakan hingga tahun ketiga pernikahan. Perasaan negatif yang semakin 

memuncak membawanya pada keputusan untuk melakukan pemeriksaan organ 

reproduksi dan kemudian memunculkan tekad untuk lebih santai dalam menjalani 

kondisinya. Pada kasus SH, muncul berbagai perasaan negatif namun tidak 

sampai larut dalam perasaaan- perasaan tersebut. SH tidak mau terjebak dalam 

perasaan negatif dan memilih untuk menjalani kehidupan dengan “mengalir”. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SH berusaha untuk secepatnya bangkit 

dari situasi tidak menyenangkan yang dialami. Keinginan untuk tidak larut dalam 

stres juga dipicu oleh suatu informasi terkait stres yang dapat menghambat 

terjadinya kehamilan. Kasus NU berbeda dengan kedua kasus sebelumnya. NU 

sudah “membangun” pemikiran positif sejak awal pernikahan sehingga terlihat 

lebih siap dalam menghadapi involuntary childlessness. Pemikiran bahwa 

keturunan merupakan kuasa dari Tuhan menjadi modal awal NU dalam 

menanggapi berbagai pengalaman yang berkaitan dengan keturunan. Meskipun 

demikian, hal tersebut tidak sepenuhnya “membebaskan” NU dari perasaan 

negatif sehingga sesekali tetap merasakan perasaan negatif.  

Monach (dikutip Hapsari & Septiani, 2015) menyatakan bahwa sebagian 

orang yang mengalami involuntary childlessness dapat beradaptasi dengan 

kondisi yang dihadapi. Ketiga subjek menyatakan bahwa saat ini mereka mampu 

mengendalikan dan meminimalisir perasaan negatif yang muncul dengan 

membangun pemikiran positif, bercerita dengan orang terdekat, berdoa hingga 
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menghindar dari situasi tertentu seperti suasana sepi. Usaha- usaha tersebut 

merupakan beberapa wujud dari Emotion Focused Coping (EFC). Lazarus dan 

Folkman (dikutip Komalasari & Septiyanti, 2017) mendefisinikan EFC sebagai 

salah satu bentuk koping dimana individu melakukan berbagai macam usaha 

untuk mengendalikan emosinya ketika sedang beradaptasi dengan kondisi 

tertentu yang memunculkan tekanan. Dengan kata lain, ketiga subjek melakukan 

EFC untuk bisa tetap stabil dalam menghadapi involuntary childlessness dan 

merasakan kesejahteraan subjektif. Hasil tersebut mendukung penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa wanita dengan involuntary childlessness 

mampu menurunkan afek negatif dan menumbuhkan afek positif setelah 

melakukan EFC (Sari & Widiasavitri, 2017). Ketiga subjek tidak melakukan 

Problem Focused Coping (PFC) seperti pada penelitian Sari dan Widiasavitri 

(2017). PFC merupakan strategi koping dimana individu berusaha untuk 

menghilangkan kondisi yang menekan dengan menyelesaikan sumber 

permasalahan (Lazarus & Folkman dalam Komalasari & Septiyanti, 2017). Ketiga 

subjek tidak mengalami permasalahan infertilitas sehingga tidak mengetahui 

penyebab pasti dari kondisi mereka yang tidak kunjung mendapatkan keturunan. 

Gambaran kesejahteraan subjektif pada wanita involuntary childlessness 

dapat diketahui dari dua komponen utama kesejahteraan subjektif yaitu evaluasi 

terhadap afek dan kepuasan hidup (Diener, dkk., 1999). Pada evaluasi terhadap 

afek, ketiga subjek merasakan berbagai afek positif dan negatif yang muncul dari 

berbagai pengalaman atau peristiwa yang dialami pada kehidupan sehari- hari. 

Kondisi tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa evaluasi afek 

terbagi dalam dua sub komponen yaitu afek menyenangkan dan afek tidak 

menyenangkan (Diener, dkk., 1999). Seluruh subjek juga lebih sering mengalami 
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afek positif dibandingkan dengan afek negatif. Dengan kata lain, kondisi tersebut 

memenuhi salah satu karakteristik kesejahteraan subjektif dimana afek positif lebih 

tinggi dibandingkan dengan afek negatif (Diener, dkk., 1999).  

Selain evaluasi terhadap afek, evaluasi terhadap kepuasan hidup juga 

dibagi dalam dua sub komponen yaitu kepuasan hidup dan kepuasan domain 

(Diener, dkk., 1999). Ketiga subjek masih melakukan berbagai usaha untuk dapat 

memiliki keturunan. Perilaku tersebut menjadi tanda bahwa subjek memiliki 

keinginan untuk merubah kehidupan saat ini. Sari dan Widiasavitri (2017) 

menyatakan bahwa wanita yang mengalami involuntary childlessness tidak 

sepenuhnya merasakan kepuasan hidup karena belum memiliki anak. Setiap 

subjek menjawab pertanyaan peneliti tentang kepuasan terhadap kehidupan saat 

ini dengan kata “bersyukur”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketiga 

subjek merasa cukup dengan kehidupan saat ini dengan beberapa alasan seperti 

belum memiliki anak dan sifat manusia yang tidak akan pernah puas akan hal- hal 

duniawi. Meskipun demikian, dua di antara ketiga subjek memiliki pandangan 

bahwa di masa depan seluruh harapan termasuk memiliki keturunan dapat 

terwujud. Memiliki keinginan untuk merubah kehidupan, memiliki kepuasan pada 

kehidupan saat ini dan masa mendatang merupakan beberapa hal yang menjadi 

wujud kepuasan hidup yang dimiliki oleh subjek (Diener, dkk., 1999). Pada sub 

komponen kepuasan domain, beberapa domain kehidupan seperti kenyamanan, 

pekerjaan, diri, kesehatan, keuangan, dan keluarga ternyata juga dapat menjadi 

sumber kepuasan. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

kepuasan domain dapat diperoleh dari pekerjaan, keluarga, kenyamanan, 

kesehatan, keuangan, diri, dan komunitas (Diener, dkk., 1999). Dengan kata lain, 

seluruh subjek telah memenuhi karakteristik kesejahteraan subjektif yang kedua 
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karena memiliki kepuasan hidup secara menyeluruh dan kepuasan pada domain 

kehidupan.  

Kesejahteraan subjektif dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kepribadian, optimisme, pencapaian tujuan, kesehatan, kepercayaan dan 

spiritualitas, pekerjaan, dan dukungan sosial (Diener, dkk., 1999; Carr, 2004). 

Berdasarkan analisis keseluruhan data, faktor- faktor tersebut muncul sebagai 

faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif ketiga subjek. Setiap faktor 

membawa pengaruh pada masing- masing subjek dalam berfikir, merasakan afek 

serta menentukan sikap dalam menghadapi kondisi dan mencapai kesejahteraan 

subjektif.  Selain ketujuh faktor yang sudah ada, usia dan usia pernikahan ternyata 

juga memengaruhi kesejahteraan subjektif. Eryilmaz (2010) menyatakan bahwa 

usia yang semakin bertambah sejalan dengan peningkatan kesejahteraan 

subjektif. Pada kasus SH, usia yang semakin tua justru memicu rasa cemas dan 

stres yang menurunkan kesejahteraan subjektif. Hal tersebut dikarenakan usia 15- 

49 tahun merupakan usia reproduktif yang menjadikan seorang wanita tetap 

mempertahankan keinginannya untuk hamil dan melahirkan seorang anak (WHO 

dalam Sari & Widiasavitri, 2017). Dengan kata lain, kondisi involuntary 

childlessness menjadi penyebab munculnya rasa cemas dan stres yang dirasakan.  

Rachmawati dan Mastuti (2013) menyatakan bahwa pasangan suami isteri 

yang baru menikah kurang dari sepuluh tahun masih melakukan penyesuaian 

perkawinan dimana setiap pasangan berusaha membangun kepuasan 

perkawinan. Kehadiran anak menjadi salah satu aspek dari kepuasan perkawinan 

(Olson dalam Rachmawati & Mastuti, 2013). Dengan kata lain, kehadiran anak 

juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses penyesuaian 

perkawinan pada pasangan dengan usia pernikahan 0- 10 tahun. Rumah tangga 
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ketiga subjek berada dalam rentangan 3- 6 tahun. Pada usia pernikahan tersebut, 

kondisi SH berbeda dengan kondisi IA dan NU. SH merasa cemas karena belum 

memiliki anak setelah menikah selama hampir empat tahun. Kondisi tersebut 

sejalan dengan teoti yang menyatakan bahwa usia pernikahan kurang dari lima 

tahun memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih rencah karena merasakan 

kehidupan yang kurang bermakna tanpa kehadiran anak (Callan dalam Hapsari & 

Septiani, 2015). Pada kasus IA dan NU, usia pernikahan yang sudah melebihi lima 

tahun memberi mereka waktu yang cukup untuk beradaptasi sehingga lebih 

merasakan kesejahteraan subjektif. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Selama melakukan proses pengumpulan data, peneliti mengalami 

beberapa kendala sebagai berikut: 

1. Peneliti tidak berhasil mendapatkan bukti pemeriksaan medis dari seluruh 

subjek dikarenakan berkas pemeriksaan salah satu subjek beserta pasangan 

hilang dan dua subjek merasa keberatan untuk memberikan berkas yang 

sifatnya pribadi. 

2. Salah satu sumber triangulasi bukan merupakan suami subjek melainkan 

kakak kandung subjek. Hal tersebut dikarenakan waktu pengambilan data 

dilakukan ketika suami subjek yang merupakan seorang pelaut sedang 

berlayar.  
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