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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada dasarnya dibagi dalam dua jenis kelamin oleh Yang Maha pencipta, 

yaitu laki-laki dan perempuan, namun pada kenyataan pria transgender atau waria  hadir 

di  tengah masyarkat sebagai sosok figur maskulin yang berubah  menjadi feminim 

(Ruhghea dkk, 2014). Fadilah & Abdullah (Ashari, 2021) mengungkapkan secara 

fisiologis, waria sebenarnya adalah pria yang mengidentifikasi dirinya menjadi seorang 

wanita dalam tingkah laku kesehariannya, seperti dalam dandanan maupun 

penampilannya, mereka mengunakan aksesoris layaknya seperti wanita dalam perilaku 

kesehariannya, mereka merasa layaknya  seorang wanita yang memiliki sifat lemah 

lembut. 

Dalam kehidupan ini keberadaan waria (wanita pria) merupakan fenomena yang 

tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, waria merupakan kelompok 

minoritas dalam masyarakat, namun demikian jumlah waria yang semakin hari semakin 

bertambah, data dari Forum Komunikasi Waria Inndonesia (FKWI) menunjukan jumlah 

waria ada 3 juta 878 ribu orang pada tahun 2005 (Kholid, 2013).  

Keputusan atau dorongan individu untuk menjadi waria melalui  proses yang 

panjang, seiring  bertambahnya usia maka bertambah pula konflik yang dialami para 

waria. Konflik yang dihadapi memunculkan afek negatif sehingga berpengaruh terhadap 

rendahnya tingkat subjektif well-being pada waria tersebut dan membuat individu 

memandang rendah hidupnya serta menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal yang
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 tidak menyenangkan dan mengakibatkan timbulnya emosi seperti kecemasan, depresi, 

dan kemarahan (Myers & Diener, 1995). 

 Melihat kesejahteraan subjektif pada waria, diawali dengan bagaimana waria 

tersebut menerima kehidupan, baik kondisi internal maupun eksternal (Mboeik & 

Purnomo 2017). Kesejahteraan subjektif menurut Diener dan Lucas (1999), adalah 

evaluasi tentang hidup mereka, termasuk penilaian kognitif terhadap kepuasan hidupnnya 

serta  evaluasi afektif dari mood dan emosi (Dimala, 2016). 

Diener dan Scollon (2003) mengemukaan bahwa kesejahteraan subjektif 

berhubungan bagaimana seseorang  merasakan dan berfikir mengenai kehidupanya, baik 

emosi ataupun kognisi saat ini atau masa lampau, yang meliputi  kepuasan hidup, emosi 

positif, kepuasan pada domain tertentu seperti kepuasan kerja dan perkawinan, dan 

tingkat kualitas emosi positif atau negatif.  

Diener (1999) mengemukakan bahwa kesejahteraan subjektif terdiri dari dua  

komponen yaitu afek yang merupakan gambaran evaluasi langsung individu atas 

perristiwa yang terjadi dalam hidupnya, individu akan beraksi dengan afek positif jika 

megalami sesuatu yang baik, dan sebaliknya dan kepuasan hidup yang merupakan bentuk 

kemampuan seseorang menikmati pengalaman disertai dengan kegembiraan. 

Penilaian kepuasan didasarkan pada perbandingan antara kondisi diri tertentu 

dibandingkan dengan berbagai standar, yang mencakup  orang lain, kondisi masa lalu, 

tingkat aspirasi dan ide dari kepuasan, kebutuhan dan tujuan lain (Putri & Sumarto 2009). 

Keputusan atau dorongan individu untuk menjadi waria melalui proses yang 

panjang, waria banyak mengalami masalah dari dalam maupun luar sebagai konsekuensi 
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pemilihan hidup sebagai waria, saat individu tidak dapat mengatasi masalah yang sedang 

dihadapinya maka akan timbul emosi yang tidak menyenangkan pada dirinya, keadaan ini 

dapat menyebabkan individu yang bersangkutan merasa tidak puas dan bahagia di dalam 

hidupnya, keadaan ini akan berpengaruh pada kesejahteraan subjektif pada waria 

(Dimala, 2016).  

Individu yang memiliki kesejahteraan tinggi, merasa bahagia dan senang dengan 

lingkungan sosial. Individu juga kreatif, optimis, kerja keras, tidak mudah putus asa 

(Argyle, 2001), sedangkan individu yang memiliki kesejahteraan subjektif yang rendah 

memandang rendah hidup dan menganggap peristiwa yang terjadi sebagai hal yang tidak 

menyenangkan sehingga timbul emosi yang tidak menyenangkan seperti cemas, depresi 

dan kemarahan (Myers & Diener, 1995). 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan wawancara awal sebagai pijakan 

analisis kedepannya. Penulis melakukan wawancara awal dengan informan. Informan 

pertama adalah berinisial DS yang berada di kota kudus, sebelumnya informan ini merasa 

lebih nyaman di katakan waria daripada laki-laki dia merasa banyak perubahan yang 

terjadi dihidupnya seperti, penentangan dari kelurga, masyarakat sekitar, suka merasa 

nyaman berdandan layaknya seperti wanita sejak kecil, senang akan dirinya sekarang 

malakukan suntik silikon terhadap payudaranya dan tidak ingin merubah status warianya. 

Sudah yakin dengan tujuan dan pilihan hidup sebagai waria. Mampu menjalin hubungan 

baik dengan lingkungan sekitar tempat tinggal informan tinggal, merasa mampu dan 

mampu menghidupi dirinya sendiri yang berstatus sebagai seorang waria mampu 

mendirikan sebuah warung untuk berkumpulnya teman-teman warianya.  
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 Penulis melanjutkan wawancara pada informan kedua. Informan kedua yang 

berinisial R, yang juga berdomisili di kota kudus ini, merasa senang dengan status 

warianya dan merasa lebih hidup dengan pilihannya yang sekarang sebagai waria, lebih 

merasa hidup dengan yang sekarang menjalankan statusnya dilingkungan masyarakat, 

meskipun dulu pernah ada penentangan, sekarang dipercaya sebagai pengasuh anak oleh 

masyarakat sekitar. Senang dengan suntik-suntik silikon dan sadar dengan perjuangannya 

mempertahankan status warianya akan berbuah manis meskipun dia yakin banyak yang 

akan berubah didalam hidupnya. 

 Penulis juga melanjutkan wawancara pada informan ketiga yang berinisial V, 

berdomisili di kota kudus. Informan ini penerimaan dirinya sebagai waria sedikit lebih 

kecil dari pada informan lainnya, dia awalnya masih malu-malu dengan statusnya, 

dengan seringnya curhat dengan komunitasnya akhirnya informan ini merasa yakin akan 

pilihannya, dilingkungan masyarakat informan ini sudah terbiasa dengan statusnya 

merasa nyaman dan sering menyapa tetangga-tetangga kosannya, merasa mampu 

menghidupi dirinya dengan statusnya sekarang 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Sutarmanto (2015) yang 

betema Kesejahteraan Subjeketif waria pekerja seks komersial, berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh subjek memiliki gangguan identitas 

kelamin transeksual dari kecil, sehingga selruh subjek memliki perbedaan dengan laki-

laki umumnya, kesejahteraan subjektif ini dapat dipengaruhi oleh agama, kemakmuran 

kepribadian, penerimaan diri, pengakuan serta penerimaan sosial, dan tujuan hidup, 

setrategi coping yang tepat dalam menghadapi masalah dapat meningkatkan 

kesejahteraan subjektif subjek.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan dari berbagai sumber serta data 

yang diperoleh, maka penulis tertarik untuk menganalisis terkait bagaimana kesejahteraan 

subjektif pada waria di kota kudus. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek kesejahteraan 

subjektif pada waria khususnya pada waria di kota  kudus. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapan dapat memberi sumbangan pengembangan ilmiah 

bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial yang berkaitan dengan aspek 

kesejahteraan subjektif pada waria. 

2. Manfaat Praktis 

A. Bagi subjek penelitian 

Sebagai bahan informasi dan wawasan tentang aspek-aspek kesejahteraan subjektif 

pada waria. 

B. Bagi penulis 

Memberi sumbangan referensi kepada penulis lain apabila akan melakukan penelitian 

selanjutnya dengan tema yang serupa. 


