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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini jumlah kaum lajang semakin meningkat. Fenomena ini tidak 

hanya berlangsung di tingkat global. Di Indonesia, jumlah kaum lajang juga 

meningkat. Pengaruh perempuan di pasar konsumen semakin dirasakan. Akar 

penyebab adalah peran mereka di bidang ekonomi dan sosial. Beberapa posisi 

yang ditempati oleh wanita, seperti profesional di perusahaan, profesor, 

ilmuwan, pemimpin bisnis dan pemilik bisnis. The National Marriage Project di 

Rutgers University menemukan bahwa, secara keseluruhan tingkat pernikahan 

menurun 43% antara tahun 1960 dan 1996, dari 87,5% per seribu menjadi 49,7% 

per seribu. Kecenderungan melajang ini biasanya lebih menempel pada wanita 

yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan mengutamakan karir 

mereka (Dexter, 2011).  

Selanjutnya, jika seorang wanita tidak mandiri secara finansial, dia akan 

harus bergantung pada suaminya setelah menikah. Sementara wanita yang 

mandiri secara finansial memiliki lebih banyak pilihan. Memilih untuk hidup 

sendiri atau tidak, merupakan sebuah pilihan dari masing-masing wanita itu 

sendiri. Stigma negatif karena tidak menikah pun dianggap mereka adalah 

masalah lain. "Luar Negeri, tidak apa-apa jika Anda tetap single bahkan sampai 

usia 60 tahun. Namun di Cina, jika Anda masih single pada 30, semua orang di 

sekitar Anda akan berpikir ada sesuatu yang salah dengan Anda”. Dalam pola 

pikir tradisional Cina, perempuan harus fokus pada keluarga, tetapi realitas saja 

di Shanghai perempuan lebih banyak menempatkan karir sebagai prinsip 

pertama mereka (Malau, 2011). 

Persepesi masyarakat tentang wanita yang masih melajang memang 

terkadang agak berlebihan, sehingga dapat mempengaruhi kondisi pada wanita 

yang masih melajang tersebut. Sama halnya yang terjadi di Indonesia, masih ada 

sebagian dari kalangan masyarakat yang secara terang-terangan membicarakan 

tentang status seorang wanita yang bisa dikatakan sudah tidak muda lagi dan 
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belum menikah. Dari hasil penelitian awal saya, ada beberapa wanita yang masih 

melajang yang tidak telalu memikirkan tentang statusnya yang hingga kini masih 

melajang karena merasa dunianya lengkap meskipun tanpa memiliki pasangan, 

ada pula yang menarik diri dari masyarakat dan cenderung tertutup karena 

statusnya tersebut, serta ada juga wanita yang meskipun melajang menjadi orang 

tua tunggal karena ia mengadopsi anak. Pengertian hidup melajang yang dijalani 

kaum perempuan di negara kita adalah tanpa pasangan hidup lain jenis, tanpa 

anak, dan tidak pernah melakukan hubungan seksual. 

            Banyak tantangan yang harus dihadapi kaum perempuan lajang. Mereka 

sering dicibirkan, digosipkan, dicurigai, dan dijauhi. Hurlock (1980) mengatakan 

pria yang membujang tidak mengalami masalah seperti yang dihadapi oleh 

wanita yang tidak kawin, karena mereka tahu bahwa pria dapat saja kawin kapan 

ia mau. Biasanya dalam situasi seperti ini, pria lebih mudah menyesuaikan diri 

daripada wanita. Pria lajang mempunyai banyak kebutuhan sosial dan sedikit 

waktu untuk menyendiri. Selanjutnya, jikalau ia membujang bukan karena 

tanggung jawab keluarga, biasanya ia mempunyai cukup uang untuk 

memperoleh pola hidup yang ia sukai. 

                  Hal tersebut tentu berbeda jika yang mengalami seorang wanita. Karena 

dalam kenyataannya seorang lelaki yang membujang tidak terlalu di 

permasalahkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, para lelaki bisa saja 

menikah kapan pun dan sedangkan wanita tidak seperti lelaki karena wanita 

akan menikah ketika sudah ada yang melamarnya.  

Wanita yang sudah menikah dengan wanita yang melajang mungkin akan 

berbeda psychological well being-nya, di sini peneliti ingin mengetahui tentang 

kondisi wanita yang melajang jika di lihat dari psychological well being. Karena 

wanita yang melajang dalam lingkungan di masyarakat, identik dengan tidak 

bahagia karena belum memiliki pasangan dan beberapa alasan sebagainya. 

Karena itu peneliti ingin meneliti gambaran psychological well being-nya.  

Dalam teorinya, Ryff (1989) mendefinisikan psychological well being 

sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap 

diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur 

tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang 
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kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup 

mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan 

dirinya.  

Kesejahteraan psikologis dapat ditandai dengan diperolehnya kebahagiaan, 

kepuasan hidup dan tidak adanya gejala-gejala depresi (Ryff & Keyes, 1995). 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diungkap sebelumnya mengenai 

wanita-wanita yang melajang, maka hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran psychological well being 

pada wanita yang melajang.  

 

B. Rumusan Masalah 

          Bagaimana gambaran psychological well being pada wanita yang 

melajang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

          Untuk mengetahui gambaran psychological well being pada wanita yang 

melajang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan masukan 

teoritis dalam disiplin ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi klinis 

tentang psychological well being pada wanita yang melajang. Dan memberikan 

sumbangan pemikiran, saran, serta tindakan yang berarti mengenai 

psychological well being pada wanita yang melajang sebagai upaya untuk 

meningkatkan well being dalam proses hidupnya. 

 


