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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan mencari pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan akan 

menjadi prioritas dalam hidup jika seseorang sudah berada di usia yang cukup 

matang dan mempunyai kehidupan yang mapan. Menikah dipandang sebagai 

suatu kelaziman, tidak saja diterima tapi juga dikehendaki secara sosial. Cara 

pandang ini membuat kehidupan melajang dianggap sebagai suatu keterpaksaan 

yang menyedihkan. Memang tidak dapat disangkal di Indonesia sendiri hidup 

melajang masih dianggap tidak wajar dan dipermasalahkan. Masyarakat timur 

khususnya masih memiliki persepsi yang negatif terhadap wanita yang belum 

menikah di usia dewasa, walaupun tidak ada peraturan tertulis tentang hal itu tapi 

tuntutan untuk membina hidup berumah tangga dan memiliki keturunan seakan-

akan sudah menjadi norma umum yang suka atau tidak suka harus diterima. 

Orang dewasa yang belum menikah dalam masyarakat seringkali disebut 

dengan lajang. Ali (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002) mendefinisikan 

lajang sebagai sendirian, bujangan atau belum menikah, sehingga lajang berarti 

orang dewasa yang belum menikah. Terkadang wanita yang masih lajang 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga seperti orang tua yang terlalu idealis dalam 

menentukan calon suami untuk anak membuat banyak pria enggan untuk 

mendekati wanita tersebut. Menurut Walgito (dalam Rendy, 2008) selain adanya 

pengaruh dari lingkungan, hal yang membuat wanita menunda pernikahannya 
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adalah alasan pendidikan. Pada masyarakat yang telah berkembang maju dan 

pesat, dimana terdapat kesempatan belajar yang lebih luas, terbuka dan banyak 

kesempatan kerja, maka kecenderungan untuk segera menikah lebih kecil 

dibandingkan masyarakat yang masih terbelakang dan rendah tingkat 

pendidikannya, dimana tidak ada alternatif lain selain menikah. 

Menurut Rieka (dalam Rendy, 2008) selain perbandingan jumlah wanita 

yang lebih banyak dari pria, ada faktor yang melatarbelakangi wanita lajang yaitu 

banyak wanita yang masih memiliki pandangan ideal terhadap pasangan. 

Sekarang ini semakin banyak wanita yang mandiri, memiliki karir sukses dan bisa 

memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Alhasil menikah dengan tujuan 

menggantungkan kebutuhan finansial kepada suami tentu tidak ada lagi.  

Kalaupun menikah tidak ada urusannya dengan kebutuhan ekonomi namun 

mencari kenyamanan dengan pasangan dan atau memiliki keturunan. Sejak 

pertengahan tahun 1990an kecenderungan wanita Indonesia menikah di usia lebih 

dari 30 tahun semakin meningkat. Alasannya beragam, ada yang ingin mengejar 

karir, belum menemukan pasangan yang cocok atau karena sulit mencari pasangan 

yang setara dengan tingkat pendidikan yang tinggi. 

Papalia, Olds dan Feldman (2009) juga menjelaskan bahwa banyak sekali 

orang yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi akan berakibat bagi tugas 

perkembangan lain yaitu semakin berambisi untuk menjadi pekerja. Hal ini 

meningkatkan komitmen terhadap karir dan penundaan dalam pernikahan.  

Hurlock (dalam Santrock, 2002) menambahkan bahwa masa dewasa mempunyai 

banyak masalah yang berkaitan dengan penyesuaian pernikahan dan pekerjaan 
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sehingga antara karir dan kebutuhan mencari pasangan merupakan masalah yang 

muncul secara bersamaan, sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar 

orang dewasa lebih memilih untuk berkecimpung dalam dunia pekerjaan terlebih 

dahulu.  

Menurut Hurlock (dalam Santrock, 2002), masa dewasa awal terjadi pada 

usia 21 sampai 40 tahun. Tahun-tahun awal masa dewasa adalah ketika individu 

biasanya membangun suatu hubungan yang intim dengan individu yang lain. 

Aspek yang penting dari hubungan ini adalah komitmen individu satu sama lain. 

Pada saat yang sama, individu menunjukkan ketertarikan yang kuat pada 

kemandirian dan kebebasan. 

Erickson (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009) memandang 

perkembangan hubungan yang intim sebagai tugas penting masa dewasa awal. 

Kebutuhan untuk membentuk hubungan yang kuat, stabil, dekat, dan penuh 

perhatian merupakan motivator penting dari tingkah laku manusia. Unsur penting 

dari keintiman adalah pengungkapan diri (self disclosure) yaitu membuka 

informasi penting tentang diri sendiri kepada orang lain. Keintiman dan tetap 

intim dapat tercipta melalui sikap saling terbuka, responsif terhadap kebutuhan 

orang lain serta adanya rasa menerima dan hormat yang timbal balik. Hubungan 

yang intim menuntut keterampilan tertentu, seperti kepekaan, empati dan 

kemampuan mengkomunikasikan emosi, menyelesaikan konflik, dan 

mempertahankan komitmen. 

Keintiman yang tidak berkembang pada masa dewasa awal, mungkin akan 

menyebabkan individu mengalami isolasi. Keintiman versus isolasi adalah fase 
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keenam dari tahap-tahap perkembangan Erickson, yang dialami individu dalam 

masa dewasa awal. Pada saat itu individu menghadapi tugas membentuk 

hubungan yang intim dengan orang lain. Erickson menggambarkan keintiman 

sebagai penemuan diri sendiri sekaligus kehilangan diri sendiri dalam diri orang 

lain. Jika orang dewasa membentuk relasi yang sehat dan sebuah hubungan yang 

intim dengan orang lain maka keintiman akan dicapai, namun jika tidak maka 

akan mengalami isolasi. Persoalan umum orang dewasa yang lajang terutama 

adalah memiliki hubungan yang intim dengan orang dewasa yang lain, 

menghadapi kesepian dan menemukan tempat dalam masyarakat yang 

berorientasi pada pernikahan. Banyak orang dewasa yang hidup sendiri menyebut 

kebebasan pribadi sebagai salah satu keuntungan pokok mereka (Papalia, Olds & 

Feldman, 2009). 

Kebutuhan nomor satu yang sering diungkapkan wanita lajang adalah 

kebutuhan kedekatan atau keintiman dan kehangatan dengan sahabat. Wanita 

biasanya membutuhkan sahabat untuk berbagi rahasianya dan dapat menyimpan 

rahasia tersebut, selalu menyayangi, dan menerima apa adanya bahkan saat dalam 

keadaan emosi yang terburuk, memahami, mendukungnya, dan berbagi cerita atau 

isu bersama (Graybill, 2010). 

Lingkungan masyarakat yang sangat menghargai nilai sebuah perkawinan, 

akan memandang aneh jika seorang wanita yang sudah memasuki usia 30-an 

masih tetap sendiri. Bagi wanita, usia 30 tahun merupakan pilihan yang 

mempunyai persimpangan sehingga dalam masyarakat usia tersebut seringkali 

dianggap usia kritis atau usia rawan bagi wanita yang belum menikah. Wanita 
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lajang usia dewasa memiliki konsekuensi dari keadaannya seperti penilaian atau 

anggapan negatif hingga kecurigaan atau prasangka buruk lainnya (Dego, dalam 

Rendy, 2008). Berbagai penilaian masyarakat ini membuat wanita lajang 

mengalami dinamika emosi dalam kehidupannya, mulai dari emosi positif seperti 

bahagia, cinta, syukur, bergairah dan sebagainya, maupun emosi negatif seperti 

sedih, cemas, marah, tersinggung, takut dan sebagainya (Mendatu, 2007). 

Eastwood Atwater, penulis buku Psychology of Adjustment (dalam Hude, 

2006) mengartikan emosi sebagai suatu kondisi kesadaran yang kompleks, 

mencakup sensasi di dalam diri dan ekspresi keluar yang memiliki kekuatan 

memotivasi untuk bertindak. Gohm dan Clore (dalam Safaria, 2009) berpendapat 

pemahaman dan penerimaan diri akan suasana emosi, mengetahui secara jelas 

makna dari perasaan dan mampu mengungkapkan perasaan secara konstruktif 

merupakan hal-hal yang mendorong tercapainya kesejahteraan psikologis, 

kebahagiaan dan kesehatan jiwa individu. Orang yang mampu memahami emosi 

apa yang sedang mereka alami dan rasakan akan lebih mampu mengelola 

emosinya secara positif. Sebaliknya, orang yang kesulitan memahami emosi apa 

yang sedang bergejolak dalam perasaannya, menjadi rentan dan terpenjara oleh 

emosinya sendiri. Mereka menjadi bingung dan bimbang akan makna dari suasana 

emosi yang sedang mereka rasakan. 

Dalam perbandingan antargender, wanita menunjukkan ekspresi emosional 

yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Wanita mengalami emosi secara 

lebih intens dan menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih 

sering, kecuali kemarahan. Wanita juga menyatakan lebih nyaman dalam 
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mengekspresikan emosi dan mampu membaca petunjuk nonverbal dan 

paralinguistik secara lebih baik (http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi). 

Menurut Kartika (dalam Rendy, 2002) bagi wanita Indonesia menikah 

adalah hal yang sarat dengan berbagai nilai yang telah lama ada dikondisikan 

dalam budaya patriarki. Kondisi budaya, agama dan lingkungan sekitar menuntut 

wanita wajib memasuki jenjang dalam lembaga perkawinan, karena jika tidak 

maka akan muncul labelling bagi wanita yang dalam kategori cukup umur dan 

belum menikah. Salah satu label yang sering diterima wanita lajang adalah 

perawan tua. Terkadang hal ini memberikan tekanan batin pada wanita karena 

wanita lebih perasa dan seringkali memandang kehidupan dari persepsi orang lain 

atau masyarakat tentang nilai dan norma pada umumnya. Label perawan tua yang 

diberikan pada wanita lajang hanya merupakan permulaan. Perempuan dingin, 

judes, galak, frigid, kesepian, sombong, terlalu pemilih dan tidak laku, akan 

menyusul dalam daftar stereotip lainnya terhadap wanita lajang.  

Di sudut lain, seiring berjalannya waktu serta banyaknya kesempatan 

dalam memperluas aspek-aspek dalam kehidupan, sehingga sekarang ini semakin 

banyak orang yang menganggap bahwa wanita dewasa yang belum menikah 

justru dianggap sebagai simbol sosok modern. Wanita lajang bergairah dalam 

pekerjaan mereka dan memiliki antusias dalam berprestasi. Banyak dari wanita 

lajang yang telah membantu orang tua. Mereka membiayai keluarga, 

menyerahkan seluruh pendapatannya untuk membiayai pendidikan saudara-

saudara mereka (Diana, 2008).  
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Bagi wanita, bekerja merupakan kesempatan untuk mengaktualisasikan 

diri. Bekerja memungkinkan seorang wanita mengekspresikan dirinya sendiri 

dengan cara kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu yang 

mendatangkan kebahagiaan terhadap dirinya sendiri, terutama jika prestasinya 

tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, 

wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya, pencapaian tersebut 

mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan (Hirmaningsih, 2008). 

Maslow (dalam Semiun, 2007) berpendapat bahwa apabila kebutuhan-

kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, maka kebutuhan akan cinta dan 

memiliki akan muncul. Kebutuhan akan cinta akan terasa apabila kekasih, istri, 

suami, atau anak-anak tidak ada. Namun demikian, kebutuhan akan cinta bisa 

terungkap dalam keinginan memiliki teman-teman atau dalam keinginan menjalin 

hubungan-hubungan afektif dengan orang lain. Kebutuhan untuk memiliki akan 

terlaksana apabila individu menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau 

perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat yang ada di kelompok tersebut. 

Beberapa wanita lajang pada umumnya memperoleh kebutuhan akan cinta atau 

hubungan afektif dengan sahabat-sahabat mereka. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan yang  

hendak menjadi dasar penelitian ini yaitu bagaimana dinamika emosi pada wanita 

lajang usia dewasa awal? Berdasarkan rumusan masalah ini maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Dinamika Emosi pada Wanita Lajang 

Usia Dewasa Awal.” 
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B.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami dinamika 

emosi pada wanita lajang usia dewasa awal. 

 

    C.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi wanita lajang, akan mendapatkan gambaran mengenai dinamika emosi 

pada wanita lajang usia dewasa awal sehingga dapat mengevaluasi diri 

dengan memperbaiki emosi negatif dan mempertahankan emosi positif. 

2. Bagi orang tua wanita lajang, akan mendapatkan informasi mengenai 

dinamika emosi pada wanita lajang usia dewasa awal sehingga mampu 

digunakan sebagai bahan untuk memahami kondisi emosi wanita lajang. 

3. Bagi psikolog keluarga, akan mendapatkan wawasan mengenai dinamika 

emosi pada wanita lajang usia dewasa awal sehingga dapat membantu untuk 

memberi pengertian kepada orang tua atau keluarga untuk bersikap secara 

bijak terhadap wanita lajang. 

4. Bagi peneliti lain, akan mendapatkan masukan dan pengetahuan serta 

mendorong untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai 

dinamika emosi pada wanita lajang usia dewasa awal. 
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D.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang wanita lajang telah banyak dilakukan oleh para ahli. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hirmaningsih (2008) mengacu pada masalah-

masalah yang dihadapi perempuan berusia diatas 30 tahun yang belum menikah 

dan kecenderungan strategi coping. Rendy (2008) meneliti mengenai keputusan 

hidup melajang pada karyawan ditinjau dari kepuasan hidup dan kompetensi 

interpersonal, Catarina (2010) meneliti dengan tema konflik intrapersonal wanita 

lajang terhadap tuntutan orangtua untuk menikah. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari segi keterkaitan 

antara informan dan gejala penelitian, yaitu wanita lajang dengan dinamika emosi, 

dimana penulis belum menemukan penelitian dengan tema tersebut. 

 

 

 


