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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Menikah dipandang sebagai suatu kelaziman, tidak saja diterima tapi juga 

dikehendaki secara sosial, cara pandang ini membuat kehidupan melajang 

dianggap sebagai suatu keterpaksaan yang sangat menyedihkan. Memang tidak 

dapat disangkal di Indonesia sendiri hidup melajang masih dianggap tidak wajar 

dan masih dipermasalahkan. Masyarakat timur khususnya, masih memiliki 

persepsi yang negatif terhadap orang yang tidak menikah dan memilih hidup 

melajang, walaupun tidak ada peraturan tertulis tentang hal itu, tapi tuntutan untuk 

membina hidup rumah tangga dan memiliki keturunan seakan-akan sudah menjadi 

norma umum yang suka atau tidak suka harus diterima.  

 Sarnianto (2002) menjelaskan bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat 

seringkali membuat orang-orang lajang mengalami tekanan mental atau 

emosional, salah satunya mereka tidak bisa merasakan kepuasan dalam menjalani 

hidupnya. Dengan besarnya tuntutan itu, tidak heran jika banyak kaum muda baik 

laki-laki maupun perempuan tertekan ketika belum mendapatkan pasangan di usia 

yang sudah dianggap pantas menikah. Banyak pula yang akhirnya menikah 

dengan pasangan yang belum dikenal dengan baik hanya karena usia seolah sudah 

mengejar.  

 Pengambilan keputusan untuk menikah atau melajang merupakan hal 

yanag penting, mengingat implikasinya yang kompleks bagi kehidupan 
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selanjutnya. Merujuk pada temuan Suhardono (1998) bahwa pengambilan 

keputusan pasca-krisis pernikahan dilakukan tanpa komitmen ini mendasari 

dugaan bahwa keputusan pernikahan pun boleh jadi tidak dilakukan dengan 

komitmen. Dugaan tersebut memberi suatu pemahaman bahwa masa pranikah 

yaitu periode pengambilan keputusan untuk menikah atau melajang merupakan 

periode yang menentukan bagi para lajang. 

 Hasil survei yang dilakukan Data Statistik Indonesia 2000 dengan 

Singulate Mean Age at Marriage (SMAM), di Indonesia sendiri hampir 9juta 

lebih kelompok usia 30-49 pada tahun 2000 masih melajang, berarti  kurang/lebih 

masih ada 20% dari seluruh jumlah penduduk usia 30-49. Menurut Survey Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2005 dipulau Jawa sendiri kurang lebih 

terdapat hampir setengah juta penduduk usia 35-65 tahun ke atas baik laki-laki 

maupun perempuan yang belum menikah.  

 Menurut Rizky (dalam Jurnal Nasional 2008), di beberapa perusahaan, 

justru banyak yang membuat karyawannya yang tidak mau menikah menjadi tidak 

mapan. Sejumlah perusahaan mewajibkan karyawannya yang masih melajang 

untuk segera menikah. Jika tidak, sanksinya adalah dipecat. Para lajang biasanya 

memiliki kehidupan sosial yang padat, pekerjaan yang mapan tapi kenyataannya 

sebagian besar para lajang mengaku ada banyak tuntutan dalam diri mereka yang 

tak seluruhnya bisa terpenuhi, misalnya mereka tetap saja merasa memerlukan 

seseorang yang bisa diajak berbagi.  

 Hasil riset Emma, 2006 dari Universitas College London (British Council–

Indonesia) juga memprediksikan para lajang akan menguasai sekitar 38% rumah 
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tangga pada tahun 2026. Menurut Dienaryati (2004), hal ini dikarenakan adanya 

akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi yang sudah dilangsungkan 

banyak membawa perubahan tata nilai dan pola pikir masyarakat, sedangkan 

perubahan itu tidak selalu menuju kearah yang positif, diantara perubahan tersebut 

yang paling mencemaskan adalah makin kuatnya kecenderungan masyarakat 

untuk memburu kesuksesan dan kepuasan hidup.  

 Era globalisasi menjanjikan peluang dan berbagai tantangan bisnis baru 

bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga memacu para penggeraknya 

untuk berusaha menjadikan perusahaannya menjadi yang terdepan sehingga 

secara langsung akan membawa dampak yang positif pula jika berhasil 

memajukan perusahaan ditempat dia bekerja. Kadang usaha memajukan 

perusahaan juga membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti waktu 

yang terbuang banyak hanya untuk kepentingan perusahaan sehingga mau tidak 

mau harus meyisihkan kepentingan-kepentingan pribadinya.  

 Lewis (dalam  Darington 2005) telah membuktikan bahwa 78% para 

lajang sangat menikmati dan puas dengan kehidupannya sendiri. Beberapa orang 

lajang mempunyai banyak permasalahan karena kelajangan mereka, namun 

sebagian yang lain tidak. Sebetulnya, mereka juga tak ingin hidup melajang, tapi 

jalan untuk hidup tanpa ikatan perkawinan memang sangat terbuka. Dunia kerja, 

teknologi, impian karier yang membentang, kadang sulit diabaikan, sehingga 

sadar atau tidak, mereka terjebak pada kenyataan makin sulit meninggalkan dunia 

lajang. Di Amerika Serikat kini lebih dari 35 juta orang dewasa berusia di atas 25 

tahun yang menjalani hidup melajang mengaku frustrasi dengan gaya hidup yang 
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dijalani, padahal rata-rata karir para lajang bagus, hidup berkecukupan, mandiri, 

begitu pula pergaulannya. 

 Menikah bukan lagi dipandang sebagai keharusan, melainkan suatu pilihan 

bagi setiap individu, banyak orang dewasa yang berusia 35 tahun keatas masih 

melajang dan mereka mampu menyikapi semuanya dengan tenang (Soelaeman, 

2002), tapi menurut Diener (dalam Judge dan Watanabe, 1993) status perkawinan 

akan berpengaruh terhadap kepuasan hidup. Individu yang telah menikah akan 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang 

belum menikah, karena pernikahan dianggap sebagai puncak kepuasaan hidup 

seseorang. Hurlock (2001) menambahkan bahwa masa dewasa mempunyai 

banyak masalah yang berkaitan dengan penyesuaian pernikahan dan pekerjaan, 

sehingga antara karier dan kebutuhan mencari pasangan merupakan masalah yang 

muncul secara bersamaan, sehingga tidak mengherankan sebagian besar orang 

dewasa lebih memilih untuk berkecimpung dalam dunia pekerjaan dahulu. 

 Selain itu, Psikolog Kathy Miller dalam Batam Online 19, Maret 2006 

menjelaskan bahwa jenis kelamin yang berbeda juga akan mempengaruhi untuk 

hidup melajang pula, karena laki-laki mempunyai kesempatan yang lebih luas 

untuk mengaktualisasikan diri lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Laki-

laki lebih bebas dalam menentukan arah hidupnya dibanding dengan perempuan 

yang lebih mengikuti adat yang sudah ada dalam masyarakat, karena kapuasan 

hidup seseorang itu dapat dilihat melalui seberapa besar seseorang itu mampu 

membebaskan dirinya untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan peluang itu 

selalu terbuka bagi laki-laki. Kartika (2002) memaparkan bahwa jumlah 
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prosentase wanita di Indonesia yang belum menikah pada usia matang adalah 

33,82% yaitu lebih kecil dari laki-laki yaitu 42,04%. Risnawaty (2003) 

menjelaskan bahwa dalam banyak wacana perempuan digambarkan dalam posisi 

yang subordinat yang dapat memberikan pengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan. Ideologi patriarki yang lebih mengakui superioritas laki-laki atas 

perempuan muncul dalam arena yang beragam, termasuk dalam lingkup kaluarga 

dan masyarakat 

 Menurut Rieka (2007), sejak pertengahan tahun 1990-an, kecenderungan 

perempuan Indonesia untuk menikah di atas usia 30 tahun semakin besar. 

Alasannya beragam, ada yang ingin mengejar karir, karena belum ketemu 

pasangan yang cocok atau karena sulit mencari pasangan yang setara karena 

tingkat pendidikan yang tinggi. Papalia, Olds dan Feldmen (1998) juga 

menjelaskan bahwa banyak sekali orang yang sudah menyelesaikan pendidikan 

tinggi akan membawa akibat bagi tugas perkembangan lain yaitu semakin 

berambisi untuk menjadi pekerja. Hal ini meningkatkan komitmen terhadap karier 

dan penundaan dalam pernikahan. 

 Menurut Emilia (2006) hidup melajang memang terkesan nyaman, tak 

semua orang lajang merasa betah dengan hidup tanpa pasangan, tidak selamanya 

benar bahwa sebagian orang dewasa yang masih lajang mengalami kesepian, kalut 

dengan urusan mencari pasangan hidup, beresiko buruk, mempunyai 

kecanggungan sosial, takut untuk menjalin keakraban atau tanggung jawab, tidak 

dewasa secara rohani, mudah marah, atau mengasihi diri sendiri  
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 Hasil wawancara dengan beberapa lajang dalam Pikiran Rakyat, Minggu 

19 Februari 2006, menunjukkan bahwa beberapa wanita karier yang masih 

melajang awalnya menginginkan sebuah keluarga yang bahagia dengan 

pasangannya, hanya karena mereka ditinggal pasangannya selingkuh atau karena 

pasangannya meninggal, sehingga membuat mereka "malas" mencari pasangan. 

Hidup melajang telah memberikan kesempatan untuk beramal lebih banyak, 

karena tidak terikat dengan tugas-tugas rumah tangga, sehingga lebih banyak 

mempunyai waktu untuk berorganisasi. Mereka beranggapan bahwa semua yang 

dialaminya merupakan jalan yang diberikan Tuhan agar bisa lebih banyak 

memberikan pertolongan dan perhatian pada orang lain.  

 Berbeda dengan pendapat dari dosen (45 tahun) pada sebuah perguruan 

tinggi swasta memaparkan, "Kalau sudah ada sate kenapa harus beli kambing?" 

Perumpamaan yang ekstrim ini menunjukkan bahwa semua kebutuhan, termasuk 

kebutuhan biologis, sudah dapat diperoleh tanpa melalui ikatan perkawinan. 

Menurutnya hidup membujang jauh lebih menarik dibandingkan memiliki istri. 

Bisa bebas membawa teman kerumah, pulang kapan saja tanpa omelan atau muka 

tak sedap seorang istri, serta tak repot mengurusi anak. 

 Menurut Sutardjo Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran 

Bandung dalam Pikiran Rakyat, Minggu 19 Februari 2006, hal yang paling 

mendasari banyaknya orang melajang lebih karena kemampuan interpersonal atau 

membina hubungan pribadi yang lemah. Hal ini menyangkut relasi antarpribadi 

yang tidak baik untuk membina hubungan yang lebih mendalam. Orang yang 

kurang memiliki kemampuan ini bukan berarti orang yang tidak bisa memiliki 



 7

hubungan dengan orang lain dan bukan juga orang yang tidak berguna. Justru 

sebaliknya, orang lajang biasanya memiliki hubungan yang sangat luas dengan 

masyarakat, serta teman-teman kerjanya.  

 Sutardjo menambahkan bahwa para lajang khususnya yang tinggal dikota-

kota besar biasanya memiliki kehidupan sosial yang padat, pakerjaan yang padat, 

berolah-raga, ikut kelas malam, makan diluar dan pergi ke klub-klub, walaupun 

kehidupan sosialnya padat, tetapi mereka tidak mampu memahami berbagai 

situasi sosial dan bagaimana menentukan perilaku yang tepat untuk 

menyikapinya.  

 Menurut penelitian Troy (2005) kompetensi interpersonal seseorang dalam 

melakukan komunikasi dengan sesama terbukti membawa dampak yang baik dan 

dapat dipercaya mampu meningkatkan kepuasan hidup seseorang dalam 

bersosialisasi. Austrom dan Hanel (dalam Darington, 2005) menemukan bahwa 

43% para lajang usia 34 tahun memilih untuk tetap sendiri, dan mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan positif mengapa memutuskan untuk melajang, 23% 

dikarenakan adanya kelemahan dalam kepribadian seperti perasaan malu dan tidak 

menarik. Hasil penelitian Frazier (dalam Darington, 2005) menunjukkan bahwa 

orang tetap melajang dikarenakan ada kesukaran dalam memelihara hubungan 

jangka panjang dengan baik serta hubungan antar pribadi yang kurang mendalam.  

 Dari uraian di atas, maka timbul permasalahan apakah ada hubungan 

antara kapuasan hidup dan kompetensi interpersonal dengan keputusan hidup 

melajang pada karyawan? Maka dari itu penulis ingin membuat penelitian dengan 
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judul ” Keputusan Hidup Melajang pada Karyawan Ditinjau dari Kepuasan Hidup 

dan Kompetensi Interpersonal. 

 
B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan hidup dan kompetensi 

interpersonal dengan keputusan hidup melajang pada karyawan. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasan hidup dengan keputusan hidup 

melajang pada karyawan.  

3. Untuk mengetahui hubungan antara kompetensi interpersonal dengan 

keputusan hidup melajang pada karyawan. 

4. Untuk mengetahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam 

memutuskan untuk hidup melajang. 

5. Untuk mengetahui tingkat kepuasan hidup pada karyawan. 

6. Untuk mengetahui tingkat kompetensi interpersonal pada karyawan. 

7. Untuk mengetahui tingkat keputusan hidup melajang pada karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi karyawan lajang, mampu memberikan gambaran tentang kepuasan hidup 

dan kemampuan interpersonal pada karyawan yang hidup melajang.  

b. Bagi para lajang pada umumnya, mampu memberikan gambaran tentang 

kepuasan hidup dan kemampuan interpersonal pada orang-orang dewasa yang 

memutuskan untuk hidup melajang. 
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c. Bagi Psikolog, mampu memberikan gambaran secara khusus mengenai 

kehidupan melajang yang dipilih oleh orang dewasa serta mampu menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi khususnya psikologi 

sosial dan psikologi perkembangan. 

d. Bagi masyarakat, mampu memberikan pemahaman serta memperluas cara 

pandang tentang orang-orang dewasa yang memilih untuk hidup melajang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




