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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Menikah adalah jalan hidup yang memungkinkan seseorang merasakan 

surga di dunia ini. Surga di dunia yang dimaksud adalah kebahagiaan yang dapat 

dirasakan seseorang, baik secara fisik, kognitif, afektif, sosial, maupun spiritual. 

Secara fisik, pernikahan menyediakan pemenuhan hasrat secara memadai dan 

sehat. Pernikahan juga membuat seseorang merasa terbantu oleh orang lain, 

sehingga dapat dirasakan adanya penerimaan, ketenangan, kebahagiaan, dan 

sejenisnya (Diana, 2008). Pada dasarnya ketika seseorang memutuskan untuk 

menikah tentunya harus di latar belakangi dengan kesiapan pada diri individu 

tersebut. Blood  (Fatma dan Sakdiyah, 2015) menyatakan terdapat dua aspek 

dalam kesiapan menikah yaitu persiapan menikah pribadi dan persiapan menikah 

situasi. Persiapan menikah pribadi adalah aspek – aspek kesiapan yang berasal 

dari dalam diri individu itu sendiri sedangkan persiapan menikah situasi 

merupakan aspek – aspek kesiapan  yang  berasal  dari  luar diri individu tersebut. 

Ketika individu sudah bisa memenuhi kedua aspek tersebut pada dasarnya sudah  

siap untuk menikah.  Kesiapan  menikah  pada  seorang individu  ini  

memperlihatkan   aspek – aspek kesiapan   menikah   yang   dimiliki individu 

untuk  menikah  kelak.  Tetapi ketika  beberapa  aspek  kesiapan  belum  

terpenuhi, hal ini juga yang dapat menjadi sebuah alasan seseorang menunda 

pernikahan.  
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Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap kehidupan 

manusia, individu ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidup yang terikat dalam 

sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa 

awal, serta berlanjut kepada individu yang berusia dewasa madya untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Terkait dengan hal tersebut, 

Hurlock (2002) menjelaskan bahwa tugas perkembangan usia dewasa lebih 

ditekankan pada harapan-harapan masyarakat seperti mendapatkan pekerjaan, 

menentukan pendamping hidup, menjalani kehidupan bersama suami atau istri 

dalam suatu keluarga, membesarkan anak-anak, membina keharmonisan rumah 

tangga serta menerima tanggung jawab sebagai warga negara dan bergabung 

dalam suatu kelompok sosial. Melihat dari tugas perkembangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa salah satu tugas dalam tahap perkembangan dewasa adalah 

menikah dan membangun rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Desmita (2010) yang menyatakan bahwa usia dewasa merupakan tahap dimana 

individu telah siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. 

Berk (2012) memaparkan bahwa pernikahan lebih dari sekedar 

bergabungnya dua individu dalam satu ikatan pernikahan, dengan banyaknya 

permasalahan dan berbagai tantangan yang tentunya membutuhkan adaptasi antar 

pasangan. Surbakti (2008)menyatakan bahwa pernikahan dapat membuat hidup 

individu menjadi lebih bahagia, memberi kepuasan emosional dan seksual, serta 
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meningkatkan kesejahteraan secara finansial. Meskipun konsep dan definisi 

individu tentang pernikahan pada setiap kebudayaan dan suku bangsa tidak sama, 

namun hampir di setiap budaya tersebut mempunyai pandangan yang sama bahwa 

pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup (Desmita, 2010). Tetapi, tidak semua orang dewasa telah 

mencicipi manisnya kehidupan berumah tangga. Banyak diantara mereka yang 

tidak menikah dan masih berstatus lajang karena belum bertemunya dengan 

pasangan yang sesuai, ada juga yang tidak menikah karena adanya prinsip atau 

ideologi-ideologi yang dianutnya sendiri (Dariyo, 2004). 

Fenomena banyaknya dewasa yang masih berstatus lajang khususnya 

wanita menjadi permasalahan global. Survei menunjukan makin meningkatnya 

jumlah wanita lajang di berbagai negara. Statistik pemerintah Jepang 

mengungkap, jumlah wanita Jepang berusia 25-29 yang belum menikah 

melambung dari 40% ke 54%. Angka  statistik  ini diikuti rendahnya angka 

kelahiran, yang berkisar 1,29 per wanita, bahkan lebih rendah dari Amerika yang 

berkisar di angka 2,13. Data dari kementerian dalam negeri Taiwan menunjukkan 

peningkatan jumlah wanita lajang  di  usia  30-39,  dari  29,6%  pada tahun 2007 

menjadi 32,3% pada tahun 2008 (Jayalaksana, 2010). 

Data Badan Pusat Statistik Indonesia (2010) menunjukkan jumlah wanita 

yang masih belum menikah lebih besar dari kaum pria. Jumlah wanita yang belum 

menikah di usia 40- 60 tahun sebanyak 549.466 jiwa di daerah perkotaan dan 

pedesaan. Badan pusat statistik Indonesia (2010) juga menunjukkan, terjadinya 

peningkatan persentase kepala rumah tangga berjenis kelamin wanita yang belum 
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menikah di perkotaan dan perdesaan usia 45 - 60 tahun. Sebelumnya, pada tahun 

2009 persentase wanita yang belum menikah sebesar 2,78 %, menjadi 3,24 % di 

tahun 2010. Sedangkan rata-rata usia pernikahan wanita di Indonesia adalah 22,3 

tahun (Badan Pusat Statistik, 2010).  

 Pada umumnya, individu mulai menjalankan kehidupan pernikahan pada 

usia dewasa awal.Masa dewasa awal (early adulthood) terjadi pada usia 21 

sampai 40 tahun. Membina kehidupan berkeluarga dengan pasangan suami/istri 

dan membesarkan anak-anak juga merupakan salah satu pemenuhan harapan 

masyarakat pada usia dewasa awal (Hurlock, 1999). Selanjutnya individu akan 

memasuki usia dewasa madya, yaitu usia 40-60 tahun. Namun pada kenyataanya, 

masih banyak juga yang memiliki status lajang pada usia yang telah memasuki 

dewasa madya.Tahapan perkembangan pada usia dewasa madya tidak lagi 

memasuki tahapan untuk memilih pasangan hidup dan belajar membina keluarga. 

Erikson (Santrock, 2000) menjelaskan bahwa memasuki masa dewasa madya, 

individu akan menghadapi tugas perkembangan utama,  yaitu pilihan hidup 

menjadi individu yang generatif atau stagnasi. 

Generatif merupakan konsep yang luas mencakup kedudukan sebagai 

orangtua (parenthood), dimana individu berusaha untuk menjadi lebih produktif 

dan kreatif, baik sebagai orangtua, pekerja, suami/istri, warga negara, dan 

sebagainya (Schaie dan Willis, 2002).  Erikson (Santrock, 2009) menyatakan 

bahwa individu pada masa dewasa madya akan berusaha untuk membantu 

generasi muda dalam mengembangkan diri. Jika individu gagal mencapai diri 

yang generatif, maka dapat menyebabkan pada kondisi stagnasi (Schaie dan 
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Willis, 2002).Memasuki usia 40 tahun ke atas, kesempatan menikah bagi wanita 

semakin kecil (Hurlock, 1999). Bahkan pada akhir usia 40 tahun atau awal 50 

tahun, periode menstruasi wanita akan berhenti atau biasa disebut sebagai 

menopause, yang berarti masa reproduksi akan semakin menurun (Santrock, 

2000).  

Kehidupan lajang bukanlah situasi yang bebas dari tekanan masyarakat 

dominan.Masyarakat Amerika misalnya, yang dalam kajian psikologi lintas 

budaya dianggap lebih berorientasi individualis (Markus & Kitayama, 1991; 

Matsumoto, 2004), hingga saat ini begitu menghargai pernikahan dan pasangan 

yang menikah (DePaulo & Morris, 2005, 2006).Sedangkan masyarakat Indonesia 

adalah bagian dari masyarakat Asia yang digambarkan oleh beberapa ahli 

(Markus & Kitayama, 1991; Matsumoto, 2004) memiliki kecenderungan 

kolektivis yang lebih kental dibanding masyarakat Amerika dan Eropa. Karena itu 

anggota masyarakat Indonesia mengalami tekanan jauh lebih kuat untuk 

memegang norma budayanya, termasuk pernikahan. Naiknya usia pernikahan 

menunjukkan pernikahan bukan lagi prioritas khususnya bagi kaum wanita. 

Dalam masyarakat juga masih terdapat stigma negatif terhadap perempuan dewasa 

yang hampir memasuki usia tengah baya, tetapi belum menikah. Orang – orang 

yang demikian sering mendapat cap sebagai “Perawan tua”. Penelitian Noviana 

dan Suci (2011) menunjukan bahwa pada wanita lajang di Indonesia  

mendapatkan pelabelan negatif seperti “Perawan tua”. Label ini dianut oleh 

masyarakat Indonesia secara turun temurun sehingga orang tua juga mengajarkan 

hal yang sama kepada anak wanitanya. Orangtua menginginkan anak wanitanya 
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untuk menikah pada masa dewasa awal agar tidak mendapatkan pelabelan negatif 

dari masyarakat serta melihat anak wanitanya tumbuh bersama seseorang yang 

mampu mendampinginya seumur hidup sehingga hidupnya lebih terjamin. 

Pernikahanadalah salah satu simbol budaya yang sangat dihargai oleh 

hampir semua kelompok etnis dan budaya di Indonesia dan setiap orang 

diharapkan untuk memasuki pernikahan pada usia dewasanya. Orang dewasa yang 

belum menikah dan tinggal dalam budaya yang mengharapkan perempuan 

menikah, mereka akan mendapatkan tekanan dari orangtua, keluarga, saudara 

bahkan teman-temannnya untuk segera menikah (Hurlock, 1980). Seorang ahli 

ilmu jiwa, Dr. C.R. Adams, dalam bukunya How To Pick A Mate, telah 

mengemukakanbeberapa kesimpulan, diantaranya : 1) Orang yang kawin hidup 

lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang, 2) orang yang 

kawin jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan dengan orang yang hidup 

membujang, 3) orang yang kawin jauh lebih kecil kemungkinan menjadi gila 

dibandingkan dengan orang yang membujang. 

Jika dipandang dari gender, jenis kelamin biologis dan identitas gender 

saling berkorespondensi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis (Baron, 

2003). Laki – laki lebih identik dengan kuat, perkasa, dan maskulin, sedangkan 

wanita lebih kepada makhluk lemah, lembut, dan feminim. Wanita lebih 

cenderung menyadari emosinya, lebih berbagi penghargaan dan ingin 

mempertahankan hubungan daripada mengendalikannya. Nolen-Hoeksema, Laroy 

dan Grayson (Baron, 2003) mendeskripsikan wanita adalah subjek terhadap 

tekanan sosial yang mendorong mereka untuk memperjuangkan dan 
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mempertahankan kerjasama dan kemurahan hati, wanita merasa terlalu 

bertanggung jawab akan kesejahteraan orang lain dan sulit bersikap asertif dalam 

hubungannya. Depresi dapat timbul karena wanita lebih cenderung mengalami 

situasi negatif berulang kali. 

DeGenova (2008)  mengungkapkan  bahwa  menjadi  lajang  memiliki  

dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diperoleh dapat berupa 

kebebasan untuk mengembangkan diri sendiri, di antaranya kebebasan 

memperluas karir dan melakukan apapun sesuai keinginannya. Di sisi lain, adanya 

dampak negatif yang diperoleh individu yang belum menikah adalah seperti: 

kesulitan ekonomi, kesepian, gagalnya percintaan, kurangnya persahabatan, dan 

adanya perasaan bukan menjadi suatu bagian dalam pertemuan sosial di sekeliling 

orang yang sudah menikah. 

Wanita yang melajang bukan karena pilihan hidup (melajang karena belum 

mendapatkan pasangan yang sesuai) akan mengalami kejutan-kejutan dan 

dituntutpenyesuaian yang juga lebih berat (Gunadi, 2001). Dalam benaknya, 

kehidupan melajang memang sama sekali tidak pernah terpikirkan dan mungkin 

wanita itu sendiri belumterlalu siap menerima kondisi bahwa dirinya akan hidup 

sendiri tanpa pasangan. Hal ini akan menimbulkan pandangan negatif terhadap 

diri wanita itu sendiri, sehingga wanita tersebut cenderung tidak bisa menerima 

keadaan dirinya, merasa minder dalam bergaul, serba kaku, malu, atau malah 

terlalu agresif. Orang lain pun akan melihat ada sesuatu yang ”tidak beres”, 

sehingga hubungan menjadi terhambat (Rubianto, 2000) 
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Disisi 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).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). Bahwa 

kondisi seperti ini dapat mengambarkan ditengah tekanan permasalahan yang 

dihadapi baik dalam diri ataupun tekanan dari lingkungan yang terjadi pada 

wanita dewasa madya yang belum menikah memiliki kesejahteraan psikologis 

yang masih dapat dicapai. 

Ryff (1889) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai sebuah 

kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan 

orang lain, dapat membuat keputusan-keputusan sendiri dan mengatur lingkungan 

yang kompatibel dengan kebutuhannya. Kesejahteraan psikologis merupakan 

pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika 



9 

 

  

individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki 

tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi 

pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus berkembang 

secara personal. Selanjutnya kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep 

yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam 

kehidupan sehari- hari serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan 

pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman 

hidupnya. 

Jahoda (Utami & Amawidyati, 2007) mengartikan kesejahteraan 

psikologis sebagai suatu keadaan wellness yang merupakan manifestasi kesehatan 

mental. Menurut Jahoda sendiri, kesehatan mental terdiri dari tiga kriteria yakni 

tidak adanya penyakit mental, normalitas dan keadaan psychological well being 

atau sejahtera secara psikologis. Pada kriteria yang ke tiga, para ahli 

menyimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan manifestasi dari kesejahteraan 

psikologis. Selanjutnya kesejahteraan psikologis ini diartikan dalam konsep yang 

berbeda- beda. 

Menurut Schmutte & Ryff (Nanda, 2013) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis, salah satunya yaitu faktor kepribadian. 

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa extraversion, consceintiousness dan 

low neuroticism memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis, terutama 

penerimaan diri, penguasaan lingkungan, serta tujuan hidup, keterbukaan terhadap 

pengalaman berhubungan dengan pertumbuhan pribadi. Extraversionsdan 
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conscientiousness berkaitan dengan hubungan positif dengan orang lain dan low 

neuroticism berkaitan dengan kemandirian. 

Hasil wawancara dengan kedua informan CK dan Y (10 Oktober 2018). 

CK adalah wanita berusia 43 tahun yang  secara fisik sedikit memiliki garis 

keterunan Tionghoa, berkulit putih bersih dengan tatapan mata yang  sedikit 

tajam, tubuh dan tingginyapun sangat proposional.  CK berdomisili di kota 

Semarang di salah satu perumahan yang termasuk kawasan elit karena memang 

berpusat di tengah – tengah jantung kota, CK tinggal bersama adik kandungnya 

seorang perempuan dan sudah berkeluarga serta memiliki 2 orang anak laki – laki 

dan perempuan, sebenarnya rumah tersebuat adalah peninggalan orang tuanya 

yang sudah meninggal. CK bekerja di salah satu perusahaan finance ternama di 

kota Semarang, sebagai salah satu administrasi diperusahaan tersebut.CK juga 

memiliki kepribadian yang tegas, penuh kepercayaan diri, mudah bergaul dengan 

siapapun dan pastinya memiliki tipe seseorang wanita yang mandiri. Meskipun 

secara pekerjaan maupun finansial memiliki kemapanan, informan tetap memiliki 

harapan yang besar untuk segera menikah dan menemukan pasangan hidupnya. 

CK juga menyatakan terkadang dirinya merasakan kesepian serta membutuhkan 

seorang pasangan untuk berbagi cerita dan berkeluh kesah. 

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan bersama informan Y dapat 

digambarkan informan adalahseorang wanita yang memiliki postur tubuh yang 

boleh dibilang overweight (kelebihan berat badan), Y berusia 41 Tahun dan 

bekerja sebagai penjual warung makan sederhana yang dikelola bersama 

sepupunya. Y juga mengakui tertekan dengan kondisinya yang sekarang harus 
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dijalaninya karena Y adalah anak pertama dari 3 bersaudara, sedangkan kedua 

adiknya sudahmendahuluinya dalam berumah tangga. Tekanan yang paling berat 

dirasakan Y yang di dapatkan dari orang tuaterlebih ibunya karena memang ayah 

informan telah meninggal dunia, ibunya terus mendesakinforman untuk segara 

mencari jodoh serta pendamping hidup tetapi kenyataanya banyak pengalam pahit 

yang dirasakan Y dalam menjalin hubungan dengan seorang lelaki pasalnya, 

dahulu Y pernah mempunyai pengalaman pahit dari seseorang lelaki yang di 

kenalnya, Y tertipu seseorang yang mencoba mendekatinya dari sosial media, saat 

itu Y harus tertipu uang sebesar Rp. 5.000.000 dari teman dekatnya tersebut. Hal 

ini yang menyebabkan adanya trauma bagi Y untuk berani membuka hati kembali 

untuk menemukan jodohnya. Faktor fisik dan usia juga yang membuat Y sangat 

cemas apalagi wanita seusianya hingga saat ini belum juga dapat membina 

kehidupan rumah tangga. Y sering merasaminder, malu bahkan rendah diri ketika 

harus bertemu ataupun berkumpulbersama keluarga, tetangga bahkan teman – 

teman terdekatnya yang sering kali menanyakan kapan dirinya menikah, apalagi 

melihat adik – adik serta teman – teman seuisanya telah memiliki keluarga, hal 

tersebut yang membuat Y sangat berharap kepada Tuhan untuk segera 

mengirimkan jodoh yang terbaik untuknya. 

Berdasarkan penelitian Wood, dkk (2007) dan Loewenstein, dkk (2004) 

diketahui bahwa wanita lajang usia 35-65 tahun merasa lebih tertekan, tidak 

bahagia, tidak tercukupi, tidak puas, stres, depresi, dan tidak sehat secara emosi 

dibandingkan wanita menikah yang memiliki kualitas pernikahan baik, relasi 

sehat dengan suami, dan pernikahan yang bahagia. Perasaan-perasaan tersebut 
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muncul akibat korelasi dengan faktor-faktor seperti kesepian, tidak mempunyai 

banyak teman, tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, kesehatan, dan kemampuan 

bekerja. Wanita tersebut sulit menerima keadaan bahwa dirinya sendiri belum 

terlalu siap untuk menerima kondisi kelajangannya, sehingga secara emosi mudah 

terusik, mudah jengkel, dan lebih sensitif ketika orang-orang sudah mulai 

menyinggung statusnya (Gunadi, 2001). Tingkat kesejahteraan psikologis yang 

tinggi menunjukkan bahwa individu memiliki hubungan yang baik dengan 

lingkungan di sekitarnya, memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat membangun 

hubungan personal yang baik dengan orang lain, dan menunjukkan bahwa 

individu memiliki tujuan pribadi dan tujuan dalam pekerjaannya (Ryff & Singer, 

1996). 

Beberapa studi menemukan bahwa wanita menikah dengan kualitas 

pernikahan yang baik mengalami tingkat stres psikologis yang lebih rendah 

karena adanya keuntungan- keuntungan dari pernikahan, seperti dukungan sosial, 

kedekatan dan dukungan emosional, serta dukungan ekonomi. Terlebih 

perkawinan adalah jalan yang halal dan wajar untuk memenuhi kebutuhan jasmani 

dan rohani manusia. Perlakuan masyarakat dan status pernikahan yang dimiliki 

oleh seorang wanita juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan 

kesejahteraan psikologis. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Kim dan McKenry (Woo dan Raley, 2009), wanita yang menikah memiliki 

tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 

yang tidak menikah. 
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Tingginya kesejahteraan psikologis seseorang dapat ditandai dengan 

diperolehnya kebahagiaan, kepuasan hidup dan tidak adanya gejala-gejala depresi 

(Ryff, 1995). Bradburn, dkk (Ryff, 1989) kebahagiaan (Happiness) merupakan 

hasil dari kesejahteraan psikologis dan merupakan tujuan tertinggi yang ingin 

dicapai oleh setiap manusia.  Ryff & Keyes (1995) dalam jurnal ilmiahnya yang 

berjudul “The Structure of Psychological Well-Being Revisited” juga mengatakan 

bahwa manusia memiliki dua fungsi positif untuk meningkatkan kesejahteraan 

psikologisnya. Pertama adalah tentang bagaimana individu membedakan hal 

positif dan negatif akan memberikan pengaruh untuk pengertian kebahagiaan. 

Kedua adalah menekankan kepuasan hidup sebagai kunci utama kesejahteraan. 

Maslow (Alwisol, 2009) menyusun suatu teori hirarki kebutuhan yang 

terdiri dari kebutuhan dasar (basic need) dan kebutuhan pertumbuhan (growth 

needs). Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi jika jenjang sebelumnya telah 

terpuaskan (relatif). Harapan memiliki pasangan hidup berkaitan dengan 

kebutuhan untuk memiliki dan cinta (belonging and love) yang merupakan 

kebutuhan dasar dari hirarki kebutuhan. Karena pada dasarnya kebutuhan akan 

memiliki dan cinta sangat diharapkan bagi wanita dewasa yang belum menikah, 

mereka masih mempunyai harapan dalam menenumakan pasangan hidup serta 

membina keluarga. Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara serta teori – teori 

yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian yang 

mengungkap tentang kesejahteraan psikologis pada wanita dewasa madya yang 

belum menikah. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi – dimensi 

kesejahteraan psikologis pada wanita dewasa madya yang belum menikah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk 

pengembangan ilmu psikologi terutama psikologi sosial, khususnya mengenai 

kesejahteraan psikologis  pada wanita dewasa madya yang belum menikah. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan dan 

informasi bagi wanita dewasa madya yang belum menikah, referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama serta masyarakat pada 

umumnya tentang kesejahteraan psikologis. 
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