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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Setting Penelitian 

PT. Tritama Bina Karya adalah salah satu Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia (PJTKI) resmi yang berada di Malang. PT. Tritama Bina 

Karya terletak di jalan Ki Ageng Gribig no 299 Malang. PT. Tritama Bina 

Karya berdiri di Kota Malang pada tahun 2000. Visi dan Misi PT. Tritama 

Bina Karya adalah mengurangi pengangguran dan membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Negara yang menjadi tujuan penyaluran tenaga kerja wanita di PT. 

Tritama Bina Karya adalah Singapura, Hongkong dan Taiwan. Selama 

melakukan pendaftaran, calon tenaga wanita tidak dikenakan biaya, akan 

tetapi selama masa awal bekerja, calon tenaga kerja dikenakan pemotongan 

gaji. Tenaga kerja wanita dengan tujuan Negara Singapura dikenakan 

pemotongan gaji selama 8 bulan, tujuan Hongkong dikenakan pemotongan 

gaji selama 6 bulan dan tenaga kerja wanita tujuan Taiwan dikenakan 

pemotongan gaji selama 9 bulan.   

Kegiatan calon tenaga kerja wanita selama masa pelatihan adalah 

mempelajari bahasa, tatagraha, laundry dan memasak. Pembelajaran dilakukan 

dalam kelas-kelas khusus yang dipandu oleh instruktur. Pembelajaran dimulai 

dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00, setelah itu calon tenaga kerja wanita bisa 

melakukan kegiatan bebas, pada malam hari melakukan belajar mandiri. 
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Pembelajaran dimulai pada hari senin sampai hari jumat. Pada hari sabtu dan 

minggu, calon tenaga kerja wanita bisa izin pulang.  

Prosedur pendaftaran menjadi calon tenaga kerja wanita 

1. Mendaftar dengan membawa persyaratan untuk membuat paspor yang 

meliputi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan ijazah 

terakhir. 

2. Mendaftar medical online dengan memasukkan kode (Id) yang didapatkan 

dari rekomendasi dinas tenaga kerja (Disnaker) asal kota masing-masing.  

3. Masuk pelatihan selama 600 jam (2 bulan) dengan absensi menggunakan 

finger print (absensi online) yang terhubung di kantor BNP2TKI di 

Jakarta. 

4. Mengikuti ujian kompetensi yang meliputi keterampilan dan bahasa dari 

lembaga sertifikasi profesi (LSP) 

5. Selama calon tenaga kerja wanita (TKW) menjalani pelatihan, pihak PT. 

Tritama Bina Karya mencarikan calon majikan di Negara tujuan TKW 

masing-masing. 

6. Setelah mengikuti ujian, calon TKW berangkat dengan melalui 

penerbangan di bandara juanda Surabaya, kemudian calon TKW di jemput 

oleh agensi yang menjadi patner di luar negeri.  
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Gambar 4. 1 
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B. Hasil Penelitian 

1. Identitas subjek penelitian 

a. Subjek I 

Nama     : AL 

Tempat dan tanggal lahir  : Ponorogo, 1 April 1987 

Usia     : 26 tahun  

Agama    : Islam 

Suku bangsa    : Jawa 

Status     : Menikah 

Alamat  : Dukuh kacangan, RT 03/RW 02 ds. Sawo, 

kec. Sawo, Ponorogo. 

Negara tujuan    : Taiwan 

b. Subjek II 

Nama     : EY 

Tempat dan tanggal lahir  : Blitar, 9 januari 1983 

Usia     : 30 tahun 

Agama    : Islam 

Suku Bangsa    : Jawa 

Status     : Menikah 

Alamat  : Dukuh. Sumberejo, Ds. Karangrejo, RT 

01/RW 15, Garum, Blitar 

Negara Tujuan   : Singapura 
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c. Subjek III 

Nama     : BM 

Tempat dan tanggal lahir  : Blitar, 24 Februari 1983 

Usia     : 30 tahun 

Agama    : Islam 

Suku bangsa    : Jawa 

Status     : Menikah 

Alamat    : Ds. Jatikunir, RT 03/RW 08, Talun, Blitar 

Tujuan Negara   : Hongkong 

d. Subjek IV 

Nama     : RS 

Tempat dan tanggal lahir  : Jember, 20 mei 1990 

Usia     : 24 tahun 

Agama    : Islam 

Suku bangsa    : Jawa 

Status     : Menikah 

Alamat    : Jatisari, Jenggawa, jember, RT 02/RW 02 

Negara tujuan    : Hongkong 

2. Latar Belakang Subjek Penelitian  

a. Subjek I 

Alasan subjek I menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri adalah 

dikarenakan faktor peluang kerja di luar negeri yang lebih banyak, dan 

karena faktor gaji yang lebih besar dari pada di Indonesia. Negara tujuan 
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subjek adalah Taiwan, sebelumya subjek I pernah menjadi tenaga kerja di 

luar negeri, yaitu di Singapura. Di Singapura, subjek I tidak mengalami 

masalah yang berat, majikan subjek I di Singapura baik dengan subjek .  

Subjek I sudah menikah, akan tetapi belum mempunyai anak. Suami 

subjek I bekerja di mebel. Lingkungan tempat tinggal subjek I merupakan 

desa, akan tetapi fasilitas transportasi sudah bagus. Rata-rata mata 

pencaharian penduduk di sekitar tempat tinggal subjek I adalah petani. 

Perempuan di lingkungan tempat tinggal subjek I rata-rata bekerja sebagai 

tenaga kerja wanita di luar negeri. Pendidikan warga di sana rata-rata 

sampai SMK. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap subjek 

I diketahui jika subjek sangat bersemangat ketika bercerita mengenai 

tujuannya berkerja di luar negeri. Subjek menceritakan dengan suara yang 

keras dan intonasi suara yang tinggi. Subjek bercerita dengan menggerak-

gerakkan tangannya yang mengendikasikan jika subjek bersemangat. 

b. Subjek II 

Subjek II sudah menikah dan mempunyai anak laki-laki usia dua 

tahun. Sebelumnya subjek II sudah pernah keluar negeri, yaitu ke 

Singapura. Subjek II sudah pernah kerja di singapura selama empat tahun. 

Subjek II ingin kembali ke Singapura lagi. Subjek II sudah berkeluarga, 

dalam keluarga subjek II terdiri dari subjek, suami subjek dan anak subjek. 

Saat ini, ketika subjek II di penampungan dan akan pergi ke luar negeri, 

yang mengurus dan membesarkan anaknya adalah suami subjek dan ibu 

subjek. Orang tua subjek, ayah dan ibu subjek masih ada semua. Suami 
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subjek II bekerja sebagai tukang bangunan (kuli). Lingkungan tempat 

tinggal subjek II adalah desa, dimana fasilitas transportasi seperti jalan 

masih belum bagus (makadam). Di daerah subjek II banyak sekali 

perempuan yang menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, rata-rata 

menjadi tenaga kerja tenaga kerja wanita di luar negeri. Pekerjaan utama 

masyarakat di lingkungan subjek II adalah pencari pasir di sungai.    

c. Subjek III 

Subjek III sudah menikah. Mempunyai satu anak perempuan 

berusia 6,5 tahun. Saat ini sudah sekolah, yaitu kelas TK nol Besar. 

Kehidupan rumah tangga subjek III tidak terlalu bagus, ketika anak subjek 

III berusia 4 tahun, suami subjek III pergi merantau ke luar negeri, yaitu ke 

Taiwan, akan tetapi kemudian suami subjek meninggalkan subjek. 

Awalnya subjek III sering berkomunikasi dengan suaminya lewat telepon, 

kemudian lambat laun komunikasi tersebut jarang dilakukan. Sebagai 

seorang wanita, subjek III mengakui jika mempunyai firasat yang buruk 

tentang suaminya dan mulai curiga jika suaminya sudah dengan 

perempuan lain. Akhirnya subjek III tahu jika suaminya sudah tidak bisa 

kembali lagi. Awal mulanya subjek III sangat kecewa, sedih, dan terus 

menangis. Anak subjek III yang saat itu berusia 4 tahun belum tahu apa 

yang terjadi dengan orang tuanya, tetapi dia tahu kalau ibunya sedang ada 

masalah. Lambat laun anak subjek III tahu kalau ayahnya pergi dan tidak 

kembali lagi. Anaknya sangat membenci ayahnya, akan tetapi subjek III , 

memberi pengertian kepada anaknya jika walau bagaimanapun dia tetap 
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ayahnya, dan jangan sampai anaknya tetap membenci ayahnya seumur 

hidupnya. Berawal dari kisah tersebut, subjek III mulai mencari cara 

bagaimana untuk menghidupi keluarganya, oleh karena itu subjek III 

tertarik untuk menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri yang bertujuan 

untuk menghidupi keluarganya. Sekarang, subjek III sedang belajar di 

penampungan di PT. Tritama Bina Karya. Negara tujuan subjek III adalah 

Hongkong, sebelumnya subjek III sudah pernah menjadi tenaga kerja 

wanita dua kali, pertama ke Hongkong selama dua tahun, kemudian ke 

Hongkong lagi selama empat tahun.  Ketika subjek menjelasakan 

mengenai kehidupan rumah tangganya, raut muka subjek terlihat sedih, 

sesekali mata subjek berkaca-kaca, dan ketika menjawab pertanyaan 

peneliti, terkadang subjek berhenti, raut mukanya seperti mengenang masa 

lalu. Kemudian ketika subjek menanyai bagaimana dengan kehidupannya 

saat ini, subjek bersemangat kembali. Subjek menuturkan jika ia bersyukur 

diberi cobaan oleh Tuhan. Subjek sangat menikmati kehidupannya saat ini.  

d. Subjek IV 

Subjek IV berasal dari Jember. Subjek IV tinggal di daerah 

pedesaaan dimana sebagian masyarakat bekerja sebagai penjaga toko, 

petani dan sebagian menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Subjek IV 

sudah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan yang berusia 

dua tahun. Sejak menikah, suami subjek IV bekerja di Kalimantan sebagai 

supir. Hubungan subjek IV dengan keluarganya cukup harmonis. Subjek 

IV dekat dengan keluarga pihak suaminya maupun dengan keluarganya 
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sendiri. Saat ini, ketika subjek IV akan bekerja di luar negeri, anaknya di 

asuh oleh mertuanya dan kadang oleh ibunya sendiri. Subjek IV 

merupakan orang yang cukup terbuka dengan siapa saja. Ia mempunyai 

teman cukup banyak dan berteman dengan siapa saja. Subjek merupakan 

orang yang periang. Ketika peneliti melakukan wawancara dan observasi 

terhadap subjek, subjek sering menunjukkan raut muka yang ceria dengan 

sering memperlihatkan senyum dan tawa. Ketika menjawab pertanyaan 

pun subjek selalu menjelaskan dengan penuh antusias dan bersemangat.  

3. Uraian data subjek  

a. Subjek I 

Salah satu alasan subjek I menjadi tenaga kerja wanita di luar 

negeri adalah karena faktor gaji yang lebih besar dari pada di Indonesia. 

Subjek I merasa senang dan bahagia ketika mendapatkan gaji. Dengan gaji 

yang diperolehnya subjek I merasa bangga dan bisa menunjukkan pada 

orang lain apabila dirinya mampu bekerja. Walaupun bekerja hanya 

sebagai pembantu tumah tangga, akan tetapi subjek I bangga dengan 

pekerjaannya dan bangga ketika mendapatkan gaji yang merupakan 

haknya dari hasil keringatnya sendiri. Subjek I memang merasa bahagia 

ketika mendapatkan gaji, akan tetapi yang lebih membuat subjek I bahagia 

adalah ketika bisa membantu keuangan keluarga, membantu orang tua dan 

yang bisa membuat subjek I bahagia adalah ketika subjek I mampu 

membuktikan kepada tetangga, jika subjek I mampu membantu orang 

tuanya. Ekpresi wajah yang ditunjukkan subjek ketika menjawab 
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pertanyaan mengenai tujuan bekerja di luar negeri adalah ekspresi wajah 

yang gembira. Sesekali subjek tertawa dan menjelasakan dengan penuh 

antusias dan bersemangat. Menjawab dengan menggerak-gerakkan tangan 

yang berarti subjek antusias menjawab pertanyaan peneliti.  

Bekerja membuat subjek senang, dengan bekerja ia bisa membantu 

orang tua subjek yang sudah tidak bekerja dan bisa membantu adik subjek 

yang masih sekolah. Subjek merasa bangga meskipun tidak bisa tinggal 

dengan keluarganya di Indonesia, akan tetapi subjek bisa membantu 

mereka yang berada di rumah.  

Subjek I sudah menikah. Suaminya bekerja di mebel. Subjek I 

merencanakan tidak ingin mempunyai anak dulu. Alasan subjek adalah, 

saat ini lebih baik mencari modal dulu untuk membesarkan anak, yaitu 

dengan cara bekerja di luar negeri. Menurut subjek I lebih baik menunda 

dulu mempunyai anak, dari pada mempunyai anak sekarang akan tetapi 

belum bisa membesarkan dan mendidik anak secara maksimal. Rencana 

subjek I adalah mencari modal terlebih dahulu, setelah itu ketika modalnya 

sudah cukup baru kembali ke Indonesia dan membuat usaha sehingga 

tidak selamanya bekerja di luar negeri dan bisa membesarkan serta 

mendidik dan menemani anak di rumah, tanpa khawatir dengan keuangan 

keluarganya. Subjek I merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. 

Meskipun begitu, hal yang membuat subjek I sedih ketika berada di luar 

negeri adalah ketika suaminya mengalami suatu permasalahan, dan subjek 

I tidak bisa membantu, maka subjek I menjadi sedih. Ketika subjek I 
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berada di luar negeri, kunci untuk keharmonisan keluarganya adalah 

dengan selalu melakukan komunikasi dengan suaminya dan saling 

pengertian diantara keduanya. Saat ini, ketika belum berangkat ke Taiwan, 

subjek I sangat menikmati kehidupan bersama keluarganya. Subjek I bisa 

berkumpul dengan keluarganya dan menikmati hasil dari jerih payahnya 

ketika dulu bekerja di Singapura. 

Kehidupan sosial subjek I dengan tetangganya tidak begitu bagus. 

Menurut subjek I, pandangan tetangga subjek I terhadap dirinya ada yang 

positif dan ada yang negatif. Positifnya adalah ada tetangga subjek I yang 

mengapresiasi pekerjaan subjek I sebagai tenaga kerja wanita di luar 

negeri. Hal tersebut di karenakan masa lalu subjek I yang pada masa 

remaja tidak tahu pekekerjaan dan hanya main-main saja, akan tetapi 

sekarang sudah bisa bekerja dan bisa membantu keluarganya. Pandangan 

negative tetangga subjek I terhadap dirinya yaitu tetangga subjek I ada 

yang berfikiran negatif tentang pekerjaan subjek I di luar negeri. Oleh 

karena itu ketika subjek I pulang dari luar negeri, subjek I menjadi enggan 

untuk bersosialisasi dengan tetangganya. Subjek I tidak merasa bahagia 

dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal subjek I. Subjek I merasa 

sedih ketika ada tetangga subjek I yang mempunyai pandangan yang 

negatif terhadap dirinya. Seperti yang dikatakan subjek I dalam hasil 

wawancara. 

“Ya, kalau saya dikatakan sering juga tidak, dikatakan jarang 

juga tidak. Tergantung gitu, tergantung keadaan gitu lo, kalau 

gimana ya???...kalau orang kerja ke luar negeri itu sama 

tetangga ada enaknya ada enggaknya, kadang gini, ohh dia di 
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sana sudah 3 bula, 4 bulan sudah kirim uang di sini, terus di 

sana itu kerjanya seperti apa?kok cepet men?tetangga ada yang 

ngrasani ada yang berfikir positif ada yang berfikir negatif, 

kalau positifnya gini, dulu kan saya anaknya nakal, maksudnya 

kalau dalam hal kerjaan nggak tahu kerja, tetapi setelah keluar 

dari SMK aku kan langsung kerja ke Surabaya, terus ke 

Singapura, terus enaknya gini, ohh dia itu mudanya nakal, gini-

gini, tapi sekaran itu sudah tau kerja, sudah gini, sudah bisa 

mbantu orang tua, sudah bisa nyekolahin adiknya, positifnya di 

situ, kalau negatifnya ya itulah, nggak enaknya jadi 

TKW.”(W1/12/24-12-2013) 

 

“Ya pastinya sedihlah, gini ya mbk, kalau mbk kerja di sana 

setiap hari bangun jam lima, kadang tidur jam dua belas, jam 

setengah satu kan, terus, di rumahnya itu, kita digosipin nggak 

enak, saya pasti sakit hati, tapi mau bagaimana lgi, kitakan  

nggak bisa menyamakan perasaan antara aku dan dia gitu lho, 

jadi yah, terserahlah apa mereka bilang yang penting bagiku 

aku nggak melakukan itu ya sudahlah”(W1/14/24-12-2013) 

 

Subjek membiarkan dan tidak peduli dengan pandangan negatif 

tetangganya terhadap dirinya. Dia membiarkan dan tidak ikut campur 

dengan urusan tetangganya. Seperti yang diungkapkan subjek dalam 

wawancara.  

“Kalau aku menghadapinya gini, yang tahu kehidupanku saat 

di sana itu cuman aku sama Tuhan, jadi aku nggak peduli sama 

mereka gitu lo, mereka nggak kasih kita makan, iyakan? 

Mereka nggak mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, ngapain  

kita ambil pusing kata-kata mereka gitu lo, kalau aku orang nya 

begitu, terserah mereka, mau bilang ini itu gitu lo, yang penting 

aku itu ee apa ya? Ibaratnya nggak mau imbal balik gitu lo, dia 

mau bilang aku gini, terserah, tapi yang penting aku nggak ikut 

campur seperti mereka gitu” (W2/7/03-01-2014) 

 

Meskipun kehidupan sosial subjek I dengan tetangganya tidak terlalu 

baik, tetapi kehidupan sosial subjek dengan teman subjek termasuk bagus. 

Subjek mempunyai banyak teman, akan tetapi dalam pertemanannya 

terdapat batasan dengan tidak menceritakan semua hal yang bersifat peribadi 
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pada orang lain. Subjek I menyukai orang yang nyaman ketika diajak 

berkomunikasi dan bisa merespon dirinya. 

Ketika subjek I merasakan emosi negatif berupa sedih dikarenakan 

suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, subjek I tidak mau terlalu 

memikirkan masalah tersebut. Bagi subjek I, masalah apapun yang tidak 

subjek temukan jawabannya, masalah tersebut akan subjek lupakan. 

Meskipun subjek biasa mengalami emosi yang negatif, akan tetapi ia selalu 

menikmati apa yang dialami oleh dirinya. Ketika menjadi tenaga kerja 

wanita di luar negeri subjek I selalu menikmati pekerjaannya. Hal tersebut 

dikarenakan ketika subjek I berada di luar negeri, ia tidak hanya bekerja 

saja. Akan tetapi juga mendapatkan pengalaman yang banyak dan cara 

bekerja yang berbeda dengan di Indonesia. Ketika subjek mendapatkan 

masalah, ia meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa dan selalu 

semangat, tidak putus asa, yang menjadi penyemangat subjek adalah 

tetangga subjek. Karena jika subjek menyerah dan putus asa, maka 

pandangan tetangga subjek terhadap subjek akan negatif. Subjek termotivasi 

untuk selalu semangat dan tidak putus asa, karena jika ia putus asa, maka 

akan banyak orang yang menyela dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu 

subjek selalu bersemangat. 

Subjek I merasa bahagia di usia saat ini. Hal tersebut  dikarenakan 

ketika remaja subjek I sering mengambur-hamburkan waktu dan bersenang-

senang. Sekarang subjek I sadar betapa waktu itu sangat berharga. Menurut 

subjek I waktu adalah uang. Subjek I merasa bahagia ketika hidupnya ia isi 
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dengan kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja. Subjek I menggunakan 

waktu yang ada sebaik mungkin, sehingga nantinya subjek I tidak akan 

menyesal.  

Dari sisi spiritual, subjek I merasa bahagia dan beryukur menganut 

agama islam. Subjek I bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi 

kesehatan sehingga bisa bekerja, Bersyukur karena Tuhan memberi 

pengertian kepada orang tua subjek, sehingga orang tua subjek I mempunyai 

fikiran yang luas dan mengerti akan kondisi subjek I, Selalu bersyukur atas 

apa yang berikan Tuhan kepada dirinya.  

Subjek I sering berdoa. Subjek I berharap orang tuanya dan orang yang 

dicintainya selalu dalam jalan yang benar. Subjek I selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas apa yang Tuhan berikan padanya, akan tetapi masih ada 

kekurangan yang subjek rasakan, yaitu tidak bisa membalas budinya pada 

ayahnya. Ayah subjek I meninggal ketika subjek masih bekerja di 

Singapura. Keinginan subjek I adalah bisa menyatukan kembali rumah 

tangga ibu dan ayahnya yang telah bercerai. Akan tetapi hal tersebut tidak 

tercapai karena ayahnya sudah meninggal. oleh Karena itu subjek I merasa 

kecewa. Secara spiritual, subjek I merasa bahagia, kekurangannya adalah 

karena ayahnya sudah meninggal. Subjek I merasa dekat dengan Tuhan 

ketika ia berdoa dan beribadah setiap hari, akan tetapi ia merasa jauh dengan 

Tuhan ketika ia ingat ayahnya sudah meninggal. Subjek I tetap percaya 

dengan Tuhan, akan tetapi subjek mempunyai rasa kecewa pada dirinya 

sendiri karena belum bisa membalas budi pada ayahnya, subjek mempunyai 
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pertanyaan yang belum terjawab oleh ayahnya, oleh karena itu ia merasa 

kecewa ketika ayahnya sudah meninggal dan belum sempat bertanya kepada 

ayahnya. Subjek I hanya bisa mendoakan ayahnya yang sudah tiada. Seperti 

yang diungkapkan oleh subjek I sebagai berikut. 

“Ya bersyukur, tapi manusia walaupun dikasih sesuatu kan 

tetap kurang, yang membuat aku kurang di saat ini adalah yang 

aku rasakan itu disaat aku merasa kan hal yang bahagia itu aku 

nggak memberikan kebahagiaan pada ayahku gitu lo, kan 

ayahku udah meninggal. Waktu dulu pulang dari singapur, aku 

berusaha membahagiakan ibuku, apapun yang dimau ibuku aku 

berusaha kasih, rasa kurangnya itu kenapa disaat aku itu udah 

sukses aku nggak bisa membahagiakan ayahku gitu lo, kenapa 

aku nggak sukses di saat ayahku masih ada gitu lo, yang 

rasakan kurang itu disitu lo, dulu yo, waktu aku nikah yang 

menjadi walinya itu adiknya ayah, nggak ennak, bener-bener 

nggak enak, aku ijab sah itu yang mewakili kan pamanku, 

nggak enak gitu lo, enak kan ayahnya sendiri, apalagi kalau 

orang jawa ada acara sungkeman gitu ya, sungkem kepada 

orang tua, yang tapikan dia bukan orang tua kandung itu nggak 

enak, beneran nggak enak.”(W3/11/04-01-2014) 

“Aku masih mempunyai pertanyaan yang ingin aku 

pertanyakan pada ayahku gitu lo, tapi sekarang sudah nggak 

ada dan jadi tanda Tanya gitu lo, Aku tetap percaya sama 

tuhan, maksudnya semua yang kita dapatkan itu dari tuhan 

tetap percaya, cuman kadang kita kan ya itu lo, punya rasa 

kecewa apa yang kita ingin lakukan itu udah didahului dengan 

hilangnya itu lo, aku itu tetap menyadari bahwa kita itu kan 

antri untuk menghadap Tuhan, cuman ya itu, balas budiku itu 

belum aku tunjukkan kepada orang tuaku, cuman itu yang 

membuatku kecewa, kurangnya kebahagiaanku itu ya disitu 

itu,”(W3/14/04-01-2014) 

 

Dari sisi pendidikan, subjek I bangga sebagai lulusan sekolah 

menengah kejuruan (SMK) jurusan tata boga. Subjek I tidak bisa 

meneruskan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Subjek I lebih suka memilih 

bekerja. Menurut subjek I, yang lebih utama adalah ketika seseorang bisa 

mengembangkan skil yang dimikinya, pendidikan yang tinggi kalau tidak 
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dibarengi dengan kemampuan seperti berbicara atau berkomunikasi secara 

baik dengan orang lain, maka hal tersebut akan percuma. Subjek I bangga 

dengan pendidikannya yang hanya sampai SMK. Walaupun hanya sampai 

SMK, subjek I mampu bekerja dengan gaji yang lumayan besar, meskipun 

pekerjaan tersebut sebagai pembantu rumah tangga.  

Subjek I merasakan emosi positif pada masa lalu yaitu berupa rasa 

bangga, rasa bangga tersebut yaitu bisa mengetahui sisi positif dan negatif 

dari masa lalu, masa lalu subjek I tidak terlalu baik, akan tetapi saat ini 

subjek merasa bangga dan sekaligus kecewa. Hal yang membuat bangga 

adalah dengan masa lalunya dia seperti itu, bisa menjadi penyemangat untuk 

masa depannya, dia bisa mengambil hikmah dari apa yang telah ia lakukan 

supaya hidupnya lebih baik dari hari kemarin. Subjek jarang menoleh ke 

masa lalu, masa lalu hanya subjek gunakan sebagai pengalaman untuk 

kedepan, yang penting adalah mengisi hari dengan hal-hal yang berguna 

untuk masa depannya. Seperti yang diungkapkan subjek dalam wawancara  

“Jarang, soalnya gini ya?kalau kita fikirkan, terus nggak 

ketemu jawabannya, nggak ketemu titik terangnya, kalau mbk 

hanya gini, hanya menambah memori di otak itu penuh gitu lo, 

nggak ada manfaatnya kedepannya, kecuali kalau hal-hal yang 

kemarin itu berhubungan dengan hal yang akan datang, gitu 

baru itu dufikirkan lagi, soalnya gini, dulu kita ibaratnya 

berbuat salah pada orang lain, terus kita memikirkannya, gini-

gini nggak ada hikmahnya kalau  kita sudah meminta maaf ya 

sudah jangan difikirkan lagi, kalau difikirkan lagi tetep nggak 

ada gunanya gitu, kita nggak bisa gimana yo? Nggak bisa 

menarik ucapan yang telah kita ucapkan, jadi enaknya itu boleh 

menoleh ke masa lalu. Tapi jangan dijadikan sebagai Sesutu 

hal yang terus kita fikirkan, membuat sedih gitu, jangan, 

menoleh kebelakang untuk melihat kedepan, jadikan hal-hal 

yang telah terjadi itu untuk menatap hidup 

kedepan.”(W2/18/03-01-2014) 
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  Subjek I merasakan kebahagiaan pada masa sekarang. Hal yang bisa 

membuat subjek I bahagia adalah mendapatkan izin dari suami untuk 

bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Subjek I tidak terlalalu 

puas terhadap masa lalu, juga tidak terlalu kecewa. Bagi subjek I masa lalu 

adalah pengalaman untuk bekal menjalani masa yang akan datang. Masa 

lalu yang dialami subjek I dianggap sebagai penyemangat pada masa 

sekarang dan masa yang akan datang. Subjek I berharap masa lalu yang 

tidak terlalu baik tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Oleh karena 

itu subjek I berusaha membuktikan kepada orang-orang di sekitar subjek I, 

bahwa subjek I bisa berubah ke arah yang lebih baik daripada dulu. Subjek I 

mempunyai harapan di masa yang akan. Harapan subjek I adalah bisa 

mendapatkan majikan yang baik, bisa mengerti keadaan subjek I dan bisa 

selesai kontrak, kemudian kembali ke Indonesia. Subjek I yakin dan optimis 

harapan yang dimilikinya bisa tercapai. Subjek I selalu merasa optimis, 

dengan rasa optimis yang dimilikinya subjek I bisa semangat ketika bekerja. 

Subjek I juga bisa menikmati pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, 

hal yang bisa membuat subjek I senang ketika bekerja adalah ketika 

mendapatkan pujian dari majikan. Selain itu, subjek I bisa menikmati 

pekerjaannya dikarenakan subjek I ihklas dalam bekerja. Ketika subjek I 

ihklas bekerja, pekerjaan terasa ringan, mudah, dan cepat selesai. Seperti 

yang diungkapkan subjek I dalam wawancara berikut ini. 

Menikmati banget?? Misalnya kita itu mempunyai suatu apa 

ya?eee suatu jadwal, apa yang kita bisa kerjakan kita kerjakan, 

tapi seneng gitu lo, senengnya gini, majikan itu kan, gimana 

ya??  Gini lo, ohh kamu bisa tepat waktu, kamu gini, di puji, 
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kita dapat pujian, kalau kita bisa bekerja tepat waktu, terus 

mengerjakan sesuatu satu hari sudah selesai, kita dapat pujian, 

senengnya disitu, walaupun pekerjaan itu berat, kita bisa 

mengerjakannya, asalkan ikhlas, kalau kita mengerjakan 

sesuatu ikhlas, semuanya itu jalan baik, bener, kalau kita ihklas 

melakukan sesuatu, seakan-akan Allah itu memberikan kita 

jalan, gitu lo, tapi kalau kita  nggak ikhlas, nggrundel, cegeh, 

pekerjaan itu akhirnya, berat, lama, tapi kalau kita ikhlas, 

seakan-akan waktu itu berjalan cepet gitu, cepet selesai, 

ketemunya cuman pagi, terus malam, pagi-malam, pagi-malam. 

Seperti kalau satu bulan itukan 30 hari, kalau kita nggak kerja, 

nggak ngapa-ngapain kan waktu terasa lama, tapi kalau kita 

mempunyai aktifitas, waktu terasa cepat.(W1/28/24-12-2013)   

Kenikmatan batin yang subjek I rasakan adalah rasa senang yang ia 

rasakan karena telah berumah tangga, meskipun belum mempunyai anak, 

tapi subjek senang, karena ia dapat bekerja. Dengan bekerja maka ekonomi 

keluarganya bisa terangkat dan bisa mempunyai pemasukan sendiri 

sehingga ketika mempunyai anak, kehidupan ekonominya sudah mapan dan 

bisa merawat anak dengan tenang.  

Hidup yang bermakna menurut subjek I adalah ketika dirinya bisa 

menyenangkan dan membahagiakan ibunya, adiknya dan keluarganya dan 

bisa berbagi dengan orang lain. Bahagia menurut subjek I adalah ketika ia 

bisa melakukan hal untuk orang lain, bisa membuat orang lain bahagia. Bisa 

membuat ibunya, adiknya, dan suaminya bahagia. Seperti yang diungkapkan 

subjek I dalam wawancara 

“Kalau aku makna bahagia buat aku sendiri yo, aku itu bisa 

melakukan suatu hal nggak hanya untuk diriku sendiri, aku 

bisa melakukan hal yang membuat orang lain bahagia gitu, 

kalau aku ya, kalau aku hanya bisa melakukan untuk diriku 

sendiri itu kayaknya nggak enak gitu lo, tapi nanti kalau 

aku bisa membahagiakan adik ku, ibu ku itu enak, oh 

rasanya kalau bisa berbagi itu lebih bahagia daripada 

bahagia untu diri kita sendiri, kalau bahagia sendiri itu 
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jadinya nggak enak, tapi kalau diri kita bahagia, orang lain 

juga bahagia itu rasanya enak. Selama ini aku bisa 

membantu nenek ku, ibuku, orang tua ku, suamiku, tapi 

rasanya itu belum puas, belum penuh gitu,”(W3/24/04-01-

2014) 

 

 

Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek I berkaitan dengan 

kearifan dan pengetahuan adalah  subjek tertarik dengan dunia luar dan 

pengalaman baru asalkan hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi 

tujuannya. Subjek selalu menginginkan hal-hal yang baru yang bisa 

menunjang ke tujuan hidupnya. Dalam berfkir, subjek biasanya memikirkan 

masalah dari berbagai sisi, melihat berbagai konsekuensi yang bakal 

diterima dari setiap perilaku yang dibuatnya. Subjek bisa mengerti dan 

memahami orang lain, akan tetapi belum bisa mengenali dirinya sendiri, hal 

tersebut dikarenakan terkadang penilaian dirinya tentang dirinya tidak sama 

dengan orang lain ketika memandang dirinya. 

Keutamaan dan kemampuan yang berkaitan dengan keberanian adalah 

subjek I selalu tegar dan kuat dalam menghadapi suatu permasalahan, 

asalkan masalah tersebut mampu ia selesaikan, apabila di luar 

kemampuannya, maka ia pasrahkan kepada Tuhan. Subjek I selalu 

menekuni setiap pekerjaan yang positif yang akan membawa kepada tujuan 

yang ingin dicapai, subjek ingin bekerja di Taiwan, oleh karena itu subjek 

menekuni setiap informasi dan ilmu yang diperlukan. Subjek I mempunyai 

rasa ketulusan dan ikhlas ketika membantu orang disekililingnya, terutama 

pada ibu dan adiknya, ia berharap adiknya bisa bahagia dan tidak menjalani 
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hidup seperti dirinya yang menjadi pembantu rumah tangga, subjek 

membantu adiknya untuk sekolah sampai selesai sehingga kelak 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada dirinya. Subjek I merasa 

lebih bahagia ketika bisa membantu adiknya dengan tulus dan ikhlas tanpa 

berpura-pura baik. Subjek I bisa membantu seseorang dengan tulus, akan 

tetapi ia akan memandang dulu siapa orang yang ditolongnya, jika orang 

tersebut pernah menyakiti dirinya, akan sulit untuk melupakan sakit hati 

yang dirasakan oleh subjek. Subjek I sulit melupakan pengalaman buruk 

dengan seseorang. Bisa melupakan akan tetapi untuk sementara, tidak bisa 

melupakan seratus persen. Masalah yang dihadapi subjek adalah masalah 

tentang pengiriman uang hasil kerjanya. Ia bingung antara memberikan 

uangnya kepada ibunya atau kepada suaminya, subjek kurang mempercayai 

kedua-duanya, hal tersebut dikarenakan subjek takut jika hasil jerih 

payahnya disiasiakan. Subjek I akan membantu keluarganya seperlunya, 

dengan tidak melupakan masa depannya, sehingga kedepannya subjek tetap 

mempunyai tabungan untuk keperluan yang lain jadi subjek bisa membantu 

orang lain dan bisa membantu dirinya sendiri kelak.  

Keutamaan dan kekuatan subjek I berkaitan dengan keadilan adalah 

Subjek menyukai bekerja dengan tim atau berkelompok, asalkan tidak 

terlalu banyak. Jika terlalu banyak orang dalam suatu tim, bisa membuat 

perpecahan dan sulit memahami karakter mereka satu persatu. Dalam 

asrama tempat tinggal calon tenaga kerja wanita terdapat grup-grup tertentu 

yang sesuai dengan karakter orang masing-masing. Subjek lebih suka 
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berkumpul dengan orang yang sama seperti dirinya, seorang ibu rumah 

tangga, sehingga ia bisa memperoleh pengetahuan baru mengenai kehidupan 

dalam sebuah pernikahan. Subjek I belum merasakan keadilan dalam 

bekerja menjadi pembantu rumah tangga, akan tetapi subjek menjalaninya 

dengan tulus dan ikhlas, karena hal tersebut sudah menjadi pilihannya 

menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri. Subjek I tidak menyukai 

menjadi pemimpin, subjek lebih suka dipimpin/diperintah, asalkan dia bisa 

menjalaninya. 

Keutamaan dan kekuatan berkaitan dengan kemanusiaan dan cinta 

yang dimiliki subjek I adalah subjek I menerima dan memberi cinta yang 

tulus pada ibunya, kalau terhadap suaminya, subjek belum bisa mencintai 

secara penuh, hal tersebut dikarenakan sebelum menikah subjek mempunyai 

kekasih dan hampir menikah, akan tetapi tidak jadi, rasa cinta pada mantan 

kekasihnya lebih besar dari pada rasa cintanya pada suaminya. Perasaanya 

pada suaminya hanya karena welas asih. Ia berusaha untuk mencintai 

suaminya dengan penuh, ia bisa mencintai suaminya karena suaminya bisa 

menerima dirinya dan keadaan keluarganya apa adanya.  

Keutamaan dan kekuatan kesederhanaan yang dimiliki subjek I 

berkaitan dengan pengendalian dirinya adalah ketika mengalami emosi 

sedih, subjek akan melampiaskan dengan tangisan, ketika merasa senang, 

subjek tidak mengungkapkan rasa senangnya secara berlebihan, dan ketika 

ia marah, ia kan mengungkapkan hal apa yang membuat diriya marah, apa 

yang ada dalam hati subjek akan ia ungkapkan ketika ia merasa hal tersebut 
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benar. Ketika melakukan suatu perbuatan, subjek I akan dipertimbangkan 

matang-matang, dilihat dari sisi konsekuensi yang bakal ia terima dari 

sikapnya tersebut. 

Keutamaan transendensi yang dimiliki subjek I adalah subjek I tidak 

terlalu menyukai keindahan. Subjek I selalu merasa optimis dan yakin 

dengan apa yang telah menjadi tujuannya. Subjek merasa percaya diri, dan 

selalu berfikiran positif dengan apa yang akan terjadi. Subjek I menyukai 

rasa humor, dan akan bergurau jika lawan yang diajak berkomunikasi bisa 

membedakan mana yang serius dan mana yang hanya gurauan. Subjek I 

merasa sulit untuk memaafkan orang lain jika kesalahan yang dibuat orang 

tersebut cukup berat, tidak mudah percaya pada orang yang telah 

menghianatinya, akan tetapi jika masalahnya tidak terlalu berat ia akan 

memaafkan orang tersebut. Subjek I telah mempersiapkan fisik dan mental 

ketika akan bekerja di laur negeri menjadi tenaga kerja wanita. Ia akan 

menghadapi apapun sikap majikan terhadapnya asalkan majikannya tetap 

melakukan kewajibannya dan tidak menyakiti dirinya. Subjek I secara 

spiritual memilki keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya, 

yaitu Tuhan, dia mempercayai adanya Tuhan dan selalu memohon 

pertolongan pada Tuhan.  

b. Subjek II 

Alasan subjek II menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri adalah 

untuk mencari pengalaman dan mencari uang untuk masa depan 

keluarganya. Subjek II merasa senang ketika bekerja di luar negeri. Hal 

yang membuat subjek II senang adalah ketika subjek mendapatkan gaji. 
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Subjek II berharap dengan gaji yang didapatkannya bisa membuat 

keluarganya lebih baik dari sebelumnya. Subjek II bersemangat ketika 

bekerja, ada tujuan yang ingin dicapai oleh subjek II, yaitu untuk masa 

depan keluarganya.  

Subjek II sudah menikah dan mempunyai satu anak. Subjek II 

merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya, hal yang bisa membuat 

subjek II bahagia adalah sudah dikarunia anak. Subjek II sangat menikmati 

kehidupannya bersama keluarga. Subjek II senang bisa menikmati hasil 

jerih payahnya ketika bekerja di luar negeri, dengan uang yang 

didapatkannya, subjek II bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Kehidupan sosial subjek II dengan lingkungan di sekitar tempat 

tinggal subjek II biasa-biasa saja. Subjek II jarang bersosialisasi dengan 

tetangga-tetangganya, hal tersebut dikarenakan subjek II lebih memilih di 

rumah mengurus anak dan keluarga.  

Majikan subjek II ketika bekerja di luar negeri sangat baik dengan 

subjek. Hal tersebut membuat subjek II menikmati dan menyukai 

pekerjaannya. Ketika subjek II kembali ke Indonesia, subjek II sangat 

bahagia dan bisa menikmati kehidupannya dengan keluarganya. Subjek II 

bisa melihat, bermain dan membesarkan anaknya kembali, bisa 

berkumpul, bercanda dan makan-makan bersama keluarga dan orang 

tuanya. Seperti yang diungkapkan subjek II dalam wawancara sebagai 

berikut.  

“Sering merasa bahagia. Alasannya selain bisa sering-

sering maen sama anak, nanti kalau suami sudah pulang ya 
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bisa ngumpul-ngumpul bareng, apalagi jika bapak sama 

ibuk datang kerumah, bisa ngumpul bareng, makan-makan 

bareng. Senanglah,”(W1/8/24-25-2013) 

 

Subjek II merasa bahagia beragama islam. Subjek II selalu 

beribadah sholat dan bisa menenangkan fikiran, bisa berkumpul sesama 

muslim, dan bangga sekali bisa beragama islam. Subjek II selalu 

bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan pada dirinya, dan 

selalu menikmati apa yang yang Tuhan berikan pada dirinya.  

Subjek II pada saat ini di penampungan merasakan kebahagiaan, 

hal yang membuat subjek II bahagia adalah bisa mempunyai banyak teman 

dan bisa menaati peraturan yang ada. Subjek II merasakan emosi positif 

pada masa sekarang yaitu rasa senang. Subjek merasa senang karena 

mendapat izin dari suaminya untuk bekerja dan bisa mempunyai 

pengalaman yang baru. Pada masa lalu, subjek II juga sangat bahagia, 

tidak pernah sedih. Subjek II merasakan emosi positif pada masa lalu 

berupa rasa puas dan bangga. Ia bangga karena bisa bekerja dan bisa 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Subjek II tidak merasa kecewa dengan 

masa lalunya. Harapan subjek II di masa yang akan datang adalah ingin 

membuat usaha baru, sehingga tidak bekerja di luar negeri lagi, selain itu 

subjek II berharap bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari 

sebelumnya. Subjek II yakin dan optimis keinginannya bisa tercapai. 

Seperti yang diungkapkan subjek II dalam wawancara. 

“Bahagia, karena di sini banyak temen, terus bisa 

mengikuti aturan yang ada”(W1/19/ 24-25-2013) 
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“Ingin membuat usaha baru, maka dari itu saya pergi lagi 

ke Singapura untuk mencari modal” (W1/21/ 24-25-2013)  

  

“Saya yakin apa yang saya harapkan pasti tercapai. Asalkan 

hemat.hahahah”(W1/22/ 24-25-2013) 

Subjek II selalu merasa tenang dengan hidupnya. Menghadapi 

masalah dengan tenang. Kesukaran yang dialaminya ia bawa enjoy, tidak 

terlalu difikirkan. Hidup yang bermakna menurut subjek adalah ketika ia 

bisa membahagiakan orang tua dan keluarganya. Perbuatan yang bisa 

membuat subjek II bahagia adalah bisa membantu orang tua dan 

keluarganya. Subjek II merasa bahagia ketika bisa bekerja dan berbagi 

dengan keluarga dan orang lain. Subjek merasa sangat bahagia jika 

keluarganya tetap utuh, yang terpenting adalah keluarganya tetap utuh dan 

hidup berkecukupan. Seperti yang diungkapan subjek II dalam wawancara 

berikut ini. 

“Enggak mbk, nggak menjamin kalau harta itu mbk, yang 

lebih bahagia itu keluarga saya tetap utuh itu yang 

membuat saya bahagia, ketimbang punya harta banyak tapi 

saya tidak bahagia bersama keluarga saya. Tapi ketika mbk 

tidak punya uang juga susah, makanya ke luar negeri cari 

uang, tapi yang terpenting tetap keutuhan keluarga saya.. “ 

(W2/36/3-01-2014) 

 

Subjek II mempunyai kekuatan dan keutamaan yang bisa 

mengantarkan kepada kebahagiaan. Keutamaan yang berkaitan dengan 

kearifan dan pengetahuan adalah subjek II tertarik dengan pengalaman 

baru dan dunia luar selama hal tersebut positif. Subjek II ingin mempunyai 

pengalaman baru. Oleh karena itu ia bekerja di luar negeri. Subjek II selalu 
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berfikir dahulu sebelum bertindak. Subjek II bisa memahami orang lain, 

akan tetapi belum bisa memahami dirinya secara penuh 

Kekuatan dan keutamaan berkaitan dengan keberanian yang 

dimiliki oleh subjek II adalah jika subjek mendapatkan suatu 

permasalahan, ia akan menghadapi suatu permasalahan tersebut jika ia 

mampu menghadapinya. Subjek II tidak terlalu menekuni suatu hal jika 

dirasa sudah bisa, ia akan menekuni suatu hal yang ia anggap baru dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Subjek II merasa tulus dan 

ikhlas ketika membantu keluarganya. 

Kekuatan dan keutamaan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan 

cinta yang dimiliki subjek II adalah subjek II merasa ia dicintai oleh orang 

disekitarnya. Ia merasa dicintai oleh keluarganya dan teman-temannya. Ia 

juga sangat mencintai keluarga dan teman-temannya. Sosialisasi subjek 

dengan teman-temannya juga sangat baik, oleh karena itu ia mempunyai 

banyak teman. 

Keutamaan dan kekuatan yang berkaitan dengan transendensi 

adalah subjek II bersyukur kepada Tuhan karena telah diberi kesehatan 

dan keinginannya banyak yang terkabul. Subjek II tetap bisa mengingat 

Tuhan meskipun sibuk bekerja. Subjek merasa dekat dengan Tuhan 

meskipun ketika bekerja di luar negeri pelaksanaan ibadah subjek tidak 

terlalu sering, majikan subjek memberi peraturan yang melarang subjek 

untuk sholat dan puasa. Subjek sering merasa berdosa, akan tetapi ia tidak 

mempunyai keberanian untuk menentang peraturan majikannya. Subjek II 
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merasakan optimisme untuk masa depannya ia yakin dan percaya diri bisa 

meraih apa yang diinginkannya, oleh karena itu subjek bekerja di luar 

negeri. Subjek II merupakan orang yang pemaaf dan bukan seorang 

pendendam, ia akan memaafkan orang lain yang bersalah padanya asalkan 

dia meminta maaf. Subjek II menyukai rasa humor, dengan menyukai 

humor subjek bisa merasa awet muda. Subjek bersemangat dalam 

mempelajari hal-hal yang baru.  

c. Subjek III 

Alasan subjek III menjadi TKW adalah untuk menghidupi kelurga, 

yaitu anak subjek III dan orang tua serta adik subjek. Subjek III 

menginginkan bekerja di luar negeri dikarenakan nilai uang yang didapat 

ketika bekerja diluar negeri berbeda dengan  ketika bekerja di dalam 

negeri. Jika hanya bekerja di dalam negeri, penghasilannya tidak cukup 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi anaknya sudah mulai 

sekolah, dan biaya untuk sekolah tidaklah sedikit.  

Salah satu faktor kebahagiaan subjek III ketika bekerja di luar 

negeri adalah ketika mendapatkan gaji, ketika mendapatkan gaji, subjek III 

bisa mengirim uang ke Indonesia untuk keperluan anaknya dan orang tua 

maupun adiknya. Subjek III ingin sekali membantu adiknya yang masih 

sekolah, dikeranakan subjek III ketika menikah masih berusia muda, dan 

tidak sempat membantu keluarga maupun adiknya, sekarang ketika subjek 

III sudah bekerja di luar negeri, dan mendapatkan gaji yang lebih, maka 

subjek III bisa membantu orang tuanya. Kebahagiaan subjek III tidak 
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hanya ketika mendapatkan uang berupa gaji, akan tetapi lebih ke kepuasan 

karena bisa membantu orang tua dan bisa menafkahi anaknya.  

Kebahagiaan subjek III dari sisi kepuasan pernikahan tidak terlalu 

bagus. Subjek III sudah berpisah dengan suaminya, dikarenakan suaminya 

meninggalkan subjek III ketika suaminya bekerja di Taiwan. Meskipun 

begitu subjek III tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan, subjek III 

mengakui pada awalnya sangat menyakitkan, akan tetapi kemudian subjek 

III bisa bangkit dan tidak mau lemah dan terpuruk dalam kesedihan. Salah 

satu alasan subjek III bisa bangkit adalah adanya anak yang sangat dicintai 

dan masih memerlukan kasih sayang dari dirinya, dan yang terpenting saat 

ini adalah kehidupannya bersama dengan anaknya. Meskipun pernah 

dihianati dalam pernikahannya, subjek III mengaku tidak trauma dengan 

pernikahannya, subjek III mengakui sedih hanya ketika itu saja, akan 

tetapi setelah itu subjek III bisa bangkit lagi. Dulu ketika masih menikah, 

subjek III merasa kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, dan merasa 

bahagia dengan pernikahannya, meskipun dalam rumah tangganya ada 

cobaan dan masalah, subjek III mengakui hal tersebut masih wajar dalam 

hubungan rumah tangga. Saat ini meskipun subjek III tidak bersama 

dengan suaminya, subjek III mengakui sangat bahagia, hal tersebut 

dikarenakan subjek III masih bisa berkumpul dan bercanda dengan 

anaknya, orang tua, saudara-saudara dan sanak familinya.   

Kehidupan sosial subjek III sangat bagus, subjek III mengatakan 

jika ketika subjek III berada di rumah, subjek sering bersosialisasi dengan 
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tetangga-tetangganya, subjek sering ikut kegiatan sosial di lingkungannya 

seperti yasinan, tahlilan dan khataman Al-Quran. Subjek III merasa 

nyaman dengan lingkungannya. Lingkungan tempat tinggal subjek III 

sudah seperti saudara sendiri, dan kehidupan di lingkungannya sangat 

rukun, subjek mengakui sangat bahagia dengan kehidupan sosialnya. 

Lingkungan tempat tinggal subjek III aman-aman saja, dan dari segi 

agama dan pergaulan tidak mengkhawatirkan buat kehidupan anaknya. Di 

lingkungan tempat tinggal subjek III banyak yang menjadi tenaga kerja 

wanita di luar negeri, hampir semua perempuan di sana pernah menjadi 

tenaga kerja wanita, selain itu juga ada yang menjadi petani dan peternak 

(pengusaha). Impian subjek III adalah ketika sudah sukses dan ada uang 

yang lebih akan digunakan untuk membuat usaha, agar tidak selamanya 

menjadi tenaga kerja wanita dan bisa mengurus dan mendidik anak. 

Seperti yang diungkapkan subjek III sebagai berikut 

“Sering mbk kalau dirumah, namanya ikut yasinan, tahlilan, 

khataman Al-Quran. Ya pokoknya acara-acara sosial-sosial itu 

ikut. Fungsinya juga untuk memberi contoh pada anak, kenapa 

ibuk itu menyuruh aku gini, tapi ibuk ku kok nggak mau ikut 

kan gak fair, nanti anak kok ibukku aja nyuruh tapi kok nggak 

ikut, biasanya kan anak nanti kalau aku khataman alquran kan 

ikut, na itu kan dia tahu sendiri, nanti bisa jadi pelajaran, bisa 

jadi cermin.”(W1/8/24-12-2013) 

 

“TKW banyak sekali, perempuan itu sepertinya  hamper 

semuanya pernah keluar negeri, tapi ya walaupun keluar 

negeri, dari segi sosialisasinya itu baik, misalnya kalau nanti 

ada uang lebih itu ya di kasihkan ke mushola, masjid buat 

memperbaiki fsilitas masjid. Jadi dalam satu lingkungan itu 

kayak keluarga, rukun.. selain itu disana juga ada petani 

peternak, pengusaha ada semuanya. Ini rencananya saya keluar 

negeri membangun ekonomi, trus nanti seandainya rejekinya 
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lebih dan kondisi yang memungkingkan kalau bisa jadi 

pengusahalah, entah itu buat  usaha ternak, mandirilah di 

rumah, kalau bisa tidak terus-terusan menjadi TKW di 

luarnegeri. Kasian kan nanti anaknya dirumah, kan 

memerlukan didikan orang tua.”(W1/10/24-12-2013) 

 

Dari sisi spiritual, subjek  III bahagia dengan agama yang 

dianutnya, subjek III sangat bahagia karena bisa tetap beragama islam. 

Meskipun subjek III mengalami berbagai cobaan, akan tetapi subjek III 

tetap optimis dan yakin kepada Tuhan, jika Tuhan tidak memberi cobaan 

diluar kemampuan dirinya, subjek III yakin jika Tuhan memberi cobaan 

pada dirinya, itu sebagai pertanda jika Tuhan sayang pada dirinya, subjek 

III juga yakin jika ia mendapatkan kesedihan atau permasalahan, Tuhan 

selalu membantu dirinya, ia yakin Tuhan itu maha adil dan Tuhan tidak 

pernah tidur, dan selalu melindunginya. Subjek III juga selalu bersyukur 

atas apa yang didapatkan saat ini, subjek bersyukur masih diberi 

kesehatan, umur yang panjang dan yang penting tetap bisa beragama 

islam, hal tersebut yang paling subjek syukuri.  

Subjek III selalu merasa bahagia, dan tetap bahagia, meskipun 

mengalami cobaan, subjek III tetap bisa menikmati hidup dan mensyukuri 

apa yang ada. Saat ini subjek sangat bahagia sekali, hal tersebut 

dikarenakan kalau subjek mengingat masa-masa dulu, subjek merasa 

bangga. Subjek III merasa bangga dengan didikan dari orang tuanya yang 

keras. Orang tuanya mengajarkan mandiri sejak kecil, menghadapi 

berbagai permasalahan, sehingga sekarang ketika ada masalah, subjek bisa 
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belajar dari masa lalunya. Seperti yang di ungkapkap subjek III sebagai 

berikut  

“Tetap bahagia, menikmati hidup, dan mensyukuri apa yang 

ada, namanya Allah itu memberi cobaan itu tandanya sayang 

sama kita”. (W1/11/24-12-2013) 

 

“waktu kecil juga bahagia sekali, karena kan kalau sekarang  

saya mengingat yang dulu-dulu itu merasa bangga. Oh berarti 

orang tua saya itu menididik saya seperti itu tu artinya seperti 

ini, saya menjadi kuat, walaupun apapun yang terjadi tu, 

jalannya bisa, nggak bingung kalau gini gimana?, kalau gitu 

gimana? Kalau bisa itu memang orang tua itu  mendidik kita 

memang baik, mungkin dulu kalau kita dimarahin orang tua 

kan nggrundel, kalau sekarang tidak, kan berarti orang tua itu  

memarahi kita itu karena dia itu sayang, biar kita itu mandiri , 

lebih baik.”(W1/13/24-12-2013) 

 

“Sekarang lebih bahagia. Walaupun sudah disakiti suami 

seperti itu, yang dulu-dulukan masih kepikiran suami gini gitu, 

sekarang namanya Allah sudah  memberitahu kita, seperi apa 

suami saya, itu kan berarti Allah sayang sama saya, kita harus 

bersyukur, Allah itu memberi tahu semua cobaan itukan karena 

dia sayang sama kita, jadi saya sekarang malak kayak senang, 

kayak rasanya itu keluar dari penjara gitu, rasanya plong 

sekarang intinya, ya cuman satu, ya itu anak, jadinya pikiran 

itu lebih kayak lepas gitu, jadinya lebih bahagia. Kayak nggak 

ada beban, dulu pikirannya macem-macem, sekarang lebih 

menikmati hidup.”(W1/14/24-12-2013) 

 

Dari sisi pendidikan, subjek III bersyukur bisa sekolah sampai 

SMP. Meskipun tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, 

subjek tetap bersyukur dengan pendidikan yang telah dia tempuh. 

Sebenarnya subjek III ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, 

akan tetapi dengan keadaan ekonomi keluarganya, subjek tidak tega untuk 

melanjutkan lagi, dan akhirnya lebih memilih bekerja.  
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Keadaan dan iklim di Hongkong tidak membuat subjek III 

kesusahan, pada awalnya subjek merasa kaget dengan cuaca jika musim 

panas atau musim dingin, rasa panas dan dinginnya luar biasa, akan tetapi 

subjek bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Subjek III juga 

bersyukur karena diberi kesehatan sehingga bisa kerja dan bisa tahan 

dengan cuaca yang ekstrim. 

Pada saat ini subjek III merasa bahagia. Hal tersebut dikarenakan 

masih diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, bisa merawat dan 

membesarkan anak, dan masih beragama islam. Sedangkan pada masa 

lalu, menurut subjek III susah dan senang tetap ada, dan semua itu ia 

jadikan pelajaran untuk menghadapi hari esok, dan kalau bisa hari esok 

lebih baik dari dulu dan sekarang. Hal yang menyebabkan 

ketidakbahagiaan subjek III pada masa lalu adalah karena faktor ekonomi, 

sedangkan yang bisa membuat subjek bahagia adalah bisa berkumpul, dan 

bercanda dengan keluarga, apalagi saat itu rumah tangga subjek masih 

utuh. 

Subjek III mempunyai harapan dimasa depannya, subjek berharap 

mendapatkan majikan yang baik dan bisa mengirmkan uang ke 

kelurganya. Subjek III optimis jika harapannya bisa menjadi kenyataan. 

Bahagia menurut subjek III salah satunya adalah jika saat ini di 

tempat penampungan bisa bersosisialisasi dengan teman-temannya, dan 

ketika pulang bisa bertemu, bercanda dan merawat anaknya. Subjek III 

juga bisa merasakan bahagia ketika melakukan suatu pekerjaan, ketika 
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bekerja subjek selalu bahagia, mengerjakan dengan senang dan ikhlas. 

Seperti yang diungkapkan subjek III sebagai berikut  

“Bahagia itu bayak sekali dalam suatu hal itu banyak sekali, 

karena kumpul-kumpul sama teman, curhat, kita kan bisa 

mengambil hikmah, oh, kita kalau gini tu gini, oh dia itu lebih 

menderita dari kita, jadi kita itu nggak boleh putus asa. 

Penderitaan itu yang lebih buruk dari yang kita alami, masih 

banyak, jadi kita itu jangan menoleh keatas, tapi menoleh 

kebawah, bahagia itu sangat banyak sekali, wkwkw..ya, kalau 

disini yang bisa dirasakan bisa ngumpul-ngumpul sama teman, 

makan sama-sama, ya nanti kalau satu minggu sekali pulang, 

pastinya bahagia sekali lah, bisa lihat anak, bisa sama-sama 

ana, maen, nemenin anak maen,”(W1/30/24-12-2013) 

 

“Bahagia, harus dengan bahagia,dan ikhlas, Kerja kan pasti 

senang, ikhlas, kalau kita lagi nggrundel, gak ikhlas pas kerja, 

kan otomatis kerjaan juga nggak beres, nggal bagus kan 

akhirnya, nantikan mejikan jadinya nggak suka sama kita, kita 

kan mengharap gajikan, mengharapkan majikan baik sama kita, 

jadi pas kerja juga baik, berusah lebih baik dan ikhlas dan 

senang, kalau kita ikhlas dan senang kerjaan juga pasti 

baik”(W1/13-14/24-12-2013) 

 

Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek III berkaitan dengan 

kearifan dan pengetahuan adalah rasa keingintahuan subjek terhadap dunia 

luar dan pengalaman-pengalaman yang baru. Subjek III tertarik dengan 

dunia luar dan pengalaman-pengalaman baru yang menarik. Subjek III 

juga sering memikirkan sesuatu secara seksama dan mendalam sebelum 

bertindak. Keutamaan lainnya, subjek mempunyai pengetahuan mengenai 

dirinya dan orang lain, sehingga bisa memahami dirinya sendiri dan orang 

lain.  

Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek III berkaitan dengan 

keberanian adalah sifat tegar, rajin/ulet dan tulus. Subjek III merupakan 

orang yang pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan. Orang 
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tua subjek III mengajarkan subjek untuk selalu menghadapi setiap 

permasalahan yang ada, dan sejak kecil terbiasa dengan hidup susah. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan, subjek III akan mengerjakannya 

dengan rajin dan ulet. Serta subjek III merupakan orang yang suka 

membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Ia akan 

dengan senang hati dan tulus melakukannya.  

Keutamaan dan kekuatan berkaitan dengan kemanusiaan dan cinta 

yang dimiliki subjek III adalah mencintai dan dicintai orang lain. Subjek 

III sangat mencintai dan dicintai anak dan orang tuanya. Akan tetapi 

subjek tidak yakin orang lain mencintai dirinya.  

Keutamaan yang berkaitan dengan keadilan yang dimiliki subjek 

III adalah meliputi kegiatan bermasyarakat dan rasa keadilan. Subjek III  

merupakan orang yang mudah bergaul dengan teman-temannya maupun 

masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Rasa keadilan yang dirasakan 

subjek III masih kurang, akan tetapi subjek III selalu berfikir positif.  

Keutamaan dan kekuatan yang berkaitan dengan transendensi yang 

dimiliki subjek III adalah apresiasi terhadap keindahan, bersyukur, 

optimisme, spiritualitas, sikap pemaaf dan rasa humor. Subjek III 

menyukai keindahan, tapi tidak terlalu mengagumi. Ia juga selalu 

bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan dan umur yang 

panjang sampai sekarang. Secara spiritualitas, ia merasa dekat dengan 

Tuhan dan selalu ingat kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya, oleh 

karena itu subjek III selalu berusaha untuk sholat lima waktu secara teratur 
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dan selalu berdoa kepada Tuhan. Subjek III juga mempunyai rasa 

optimisme terhadap masa depannya. Subjek  III selalu meminta maaf jika 

melakukan suatu kesalahan dan akan memaafkan orang lain yang bersalah 

padanya dan benar-benar meminta maaf padanya. Subjek III juga 

menyukai humor. Menurut subjek III  homor bisa menghilangkan stress.  

 

d. Subjek IV 

 

Tujuan subjek IV menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri adalah 

untuk memenuhi kebutuhan masa depan anaknya dan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Subjek IV merasa senang akan bekerja di luar 

negeri, ia berjuang dari awal mulai dari belajar bahasa asing dan segala 

pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Subjek IV 

mempunyai cita-cita dan harapan  bisa berhasil dan sukses bekerja di luar 

negeri dan bisa sampai selesai kontrak. Gaji yang ia terima akan ia 

kirimkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan 

keluarganya, sebagian ia tabung untuk membuat usaha tetap di rumah jika 

ia sudah kembali ke Indonesia.  Subjek IV mengatakan bahwa ia akan 

senang dan bahagia sekali jika mendapatkan gaji dari usahanya sendiri. 

Meskipun begitu uang bukanlah salah satu faktor penentu kebahagiaan 

subjek. Ia menjelaskan dalam wawancara bahwa uang hanyalah sebagai 

alat untuk membuat orang-orang yang ia sayangi bisa bahagia. Dengan 

uang yang diperoleh dari kerja di luar negeri, ia bercita-cita bisa 

mempunyai pekerjaan yang tetap, misalnya membuka usaha toko. Alasan 

subjek IV ingin membuka usaha adalah agar ia bisa merawat anak dan 
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orang tuanya kelak jika sudah tidak bisa apa-apa, sehingga tetap 

mempunyai penghasilan. Subjek IV merasa bahagia dan sedih ketika akan 

bekerja di luar negeri. Ia sedih karena harus berpisah dengan anak dan 

keluarganya, dan ia juga merasa bahagia karena ia bisa memenuhi 

kebutuhan anak dan keluarganya. Ia berharap bisa cepat berkumpul 

dengan keluarganya lagi dan mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga 

bisa fokus mendidik dan membesarkan anak serta bisa membalas budi 

orang tua dengan cara merawat ketika orang tua subjek IV sudah tua, 

karena menurut subjek kebahagiaan anak adalah yang utama, dan 

kebahagiaan anak adalah ketika mendapatkan kasih sayang orang tua dan 

terpenuhi semua kebutuhannya.  

Subjek IV menikah ketika berusia 19 tahun. Suami subjek IV 

bekerja sebagai supir di Kalimantan. Subjek IV mengakui tetap saling 

percaya dan saling berkomunikasi dengan suaminya yang bekerja di 

Kalimantan. Subjek IV merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya. 

Dalam wawancara subjek IV menjelaskan jika ia menikah dengan 

suaminya karena memang cinta, bukan karena dijodohkan, oleh karena itu 

subjek IV mengaku sangat bahagia. Subjek IV juga menjelaskan jika 

dalam rumah tangganya kadang terdapat masalah meskipun bukan 

masalah yang sangat berat. Permasalahan biasanya muncul dikarenakan 

faktor ekonomi. Subjek IV dikaruniai seorang anak perempuan yang saat 

ini berusia dua tahun. Saat ini ketika subjek IV akan bekerja di luar negeri 

dan suaminya bekerja di kalimantan, anaknya dirawat oleh ibu dan mertua 
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subjek IV. Kondisi keluarga subjek IV sangat baik. Subjek IV dekat 

dengan mertua dan anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu ia tidak 

terlalu khawatir meninggalkan anaknya.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap 

subjek IV, subjek IV merupakan orang yang selalu tertawa, ceria dan 

bersemangat. Subjek IV mengatakan bahwa ia merupakan orang yang 

mudah berteman dengan siapa saja. Ia mempunyai banyak teman di 

asrama, baik tua maupun muda. Ia biasa bersosialisasi dengan teman-

temannya maupun dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, 

meskipun begitu subjek mengatakan bahwa dalam berteman ada batasnya. 

Ia merupakan orang yang terbuka dengan siapa saja, akan tetapi ia tidak 

bisa sembarang terbuka pada permasalahan-permasalahan tertentu yang 

bersifat pribadi.  

Menurut subjek IV, kebahagiaan yang ia rasakan semakin 

bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Ia merasa kebahagiaan yang 

sekarang dirasakan lebih besar dari pada dulu ketika masih kecil, apalagi 

setelah subjek IV menikah, ia mengakui jika kebahagiaan yang ia rasakan 

semakin bertambah.  

Subjek IV merasakan kebahagiaan dalam agama yang ia anut. 

Subjek IV merupakan seorang muslim. Sejak kecil sudah diajari untuk 

beribadah seperti sholat dan mengaji. Ia juga merasa bersyukur atas apa 

yang Tuhan berikan kepadanya. Ia merasa beruntung dengan keadaannya, 

karena ia merasa ada orang yang keadaannya kurang dari dirinya. 
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Pelaksanaan ibadahnya juga lancar, terkadang subjek IV melakukan sholat 

tahajud pada malam hari. Ketika mendapatkan suatu permasalahan, ia 

biasa melakukan wudlu kemudian sholat dan berdoa kepada Tuhan. Subjek 

IV tidak khawatir dengan pelaksanaan ibadahnya ketika berada di luar 

negeri. Ia sudah menjelaskan kepada calon majikannya jika ia seorang 

muslim dan calon majikannya tidak melarang subjek IV untuk melakukan 

ibadah sesuai dengan agamanya.  

Subjek IV merasakan kebahagiaan pada masa sekarang. Salah satu 

hal yang membuat subjek IV bahagia adalah ia akan berangkat ke luar 

negeri. Selain itu subjek IV merasa bahagia karena di asrama mempunyai 

banyak teman yang baik terhadap subjek, rukun dengan teman-teman di 

asrama dan mendapatkan pengajar yang baik juga. Subjek IV merasakan 

kepuasaan dengan masa yang lalu. Secara ekonomi subjek IV merasa 

bahagia. Meskipun begitu subjek IV juga merasa sedih karena sementara 

harus berpisah dengan suaminya. Subjek IV mempunyai harapan-harapan 

di masa yang akan datang. Harapan subjek IV adalah anaknya bisa hidup 

lebih baik daripada dirinya, bisa bersekolah sampai tinggi dan kelak 

menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Subjek IV merasa optimis 

dan yakin apa yang diharapkannya menjadi nyata. Oleh karena itu saat ini 

subjek berusaha  agar keinginannya menjadi nyata. Ia mempasrahkan 

semua harapannya pada Tuhan dan berusaha agar keinginannya tercapai.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap subjek IV. Ia 

mengatakan bahwa hal utama yang membuat subjek IV bahagia adalah 
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bisa berkumpul dengan anak dan keluarganya. Akan tetapi subjek IV lebih 

memilih bekerja di luar negeri dan mendapatkan uang daripada di rumah. 

Hal tersebut dikarenakan keadaan yang memaksa subjek IV untuk 

membuat  keputusan untuk bekerja di luar negeri dan jauh dari anak serta 

keluargaya. Menurut subjek IV, ia akan lebih bahagia jika ia bisa bekerja 

dan sukses kemudian kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama 

keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.  

Kebahagiaan menurut subjek IV adalah bisa berkumpul bersama 

keluarga, bisa berkumpul dengan anak, suami, bisa merawat orang tua dari 

suaminya, orang tuanya sendiri, bisa membalas budi orang tuanya, karena 

menurut subjek IV air susu ibu itu tidak bisa dibalas dengan apapun, 

kecuali dengan merawatnya disaat orang tuanya tua nanti. Subjek IV 

berharap keluarganya tetap utuh, meskipun satu sama lain berjauhan, yang 

penting adalah saling percaya dan tetap berkomunikasi. Makna 

kebahagiaan menurut subjek IV adalah ketika keluarganya tetap utuh dan 

bisa merawat orang tuanya kelak. Seperti yang diungkapkan subjek IV 

dalam wawancara berikut ini.  

“Bagi saya bahagia bisa kumpul bersama keluarga, bisa 

berkumpul dengan anak, suami, bisa merawat orang tua 

dari suami, dari orang tua saya sendiri, bagi saya itu 

bahagia, bisa membalas budi orang tua, karena air susu ibu 

itu nggak bisa dibalas dengan apapun, kecuali kita bisa 

merawat dia disaat dia tuanya nanti. Yaa saya harapkan 

keluarga saya tetap utuh, meskipun satu sama lain sangat 

jauh, karena saling percaya, tetap berkomunikasi, yang saya 

utamakan keluarga saya tetap utuh, dan bisa merawat orang 

tua dari suami maupun dari saya sendiri, Karena kan kalau 

kita kerja dapat uang banyak kalau di sini keluarga 

berantakan apa gunanya kita punya uang banyak, kita pasti 
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nggak bahagia, kasian anak juga kan kalau orang tuanya 

berpisah”(W3/2-4/03-03-2014) 

 

Subjek IV mempunyai makna hidup yang positif. Ia selalu 

bersyukur dengan keadaannya saat ini. ia tidak pernah memandang negatif 

setiap hidup yang dijalaninya. Menurut subjek IV, hidupnya sudah 

bermakna karena ia sudah berkeluarga dan keluarganya tetap utuh, sudah 

dikarunia anak dalam pernikahannya, dan masih diberi kesehatan serta 

umur yang panjang sehingga ia bisa bekerja untuk orang-orang yang 

disayanginya.  

Subjek IV mempunyai beberapa keutamaan dan kekuatan yang 

berkaitan dengan beberapa hal. Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki 

subjek IV berkaitan dengan kearifan dan pengetahuan adalah Ketertarikan 

terhadap dunia, kecintaan untuk belajar, keterbukaan pikiran, kecerdasan 

emosinal, sosial, pribadi. Subjek IV menyukai hal-hal yang baru dan 

pengalaman yang baru asalkan hal tersebut bersifat positif. Subjek IV 

mempunyai pengetahuan mengenai dirinya, sehingga bisa memahami dan 

mengenali emosinya, akan tetapi tidak bisa memahami orang lain. Subjek 

IV  juga selalu memikirkan sesuatu dengan seksama ketika akan bertindak. 

Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek IV yang berkaitan 

dengan keberanian adalah sifat tegar , rajin dan mempunyai rasa ketulusan. 

Subjek IV mempunyai kekuatan berupa ketegaran ketika menghadapi 

permasalahan. Subjek IV juga selalu rajin dan ulet ketika berniat 

melakukan sesuatu. Subjek IV juga mempunyai rasa ketulusan ketika 
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membantu orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Ada rasa 

senang tersendiri dalam hati subjek IV ketika membantu orang lain.   

Keutamaan dan kekuatan yang dimiliki subjek yang berkaitan 

dengan keadilan adalah sikap bermasyarakat dan keadilan. Subjek IV 

menyukai interaksi dengan orang lain. Ia senang berteman dengan siapa 

saja tanpa pandang bulu dan subjek IV merasa mempunyai teman yang 

banyak. Subjek IV belum pernah merasakan ketidak adilan.  

Keutamaan dan kekuatan yang berkaitan transendensi yang 

dimiliki subjek IV adalah meliputi apresiasi terhadap keindahan, 

bersyukur, optimisme terhadap masa depan, spiritualitas, sikap pemaaf dan 

rasa humor. Subjek IV merupakan orang yang menyukai dan 

mengapresiasi keindahan. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas nikmat 

yang diberikan dan selalu bersemangat dan optimis terhadap masa 

depannya. Subjek IV merupakan orang yang pemaaf dan bersedia meminta 

maaf jika berbuat kesalahan.  

Keutamaan dan kekuatan yang berkaitan dengan kemanusiaan dan 

cinta yang dimiliki subjek IV meliputi rasa mencintai dan dicintai oleh 

orang lain. Subjek IV merupakan orang yang ceria dan mempunyai banyak 

teman, ia merasa orang lain menyukai dia, terutama ia memperoleh cinta 

dari suami, anak dan orang tuanya.  

B. Pembahasan  
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Pada hakekatnya secara stratifikasi ada perbedaan motivasi wanita terjun 

dalam dunia kerja, pada dasarnya motivasi wanita bekerja (Munandar, 1985 

dalam Murialti, 2011), adalah : 

1. Menambah pendapatan keluarga 

2. Secara ekonomi mengurangi ketergantungan kepada suami 

3. Menghindari diri dari rasa bosan atau mengisi waktu luang 

4. Karena ketidakpuasan dalam perkawinan 

5. Punya keahlian tertentu untuk dimanfaatkan 

6. Memperoleh status sosial 

7. Untuk mengembangkan diri. 

Subjek I menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan alasan untuk 

menambah pendapatan keluarga, mengurangi ketergantungan kepada suami, 

untuk memperoleh status sosial dan untuk mengembangkan dirinya. 

Sedangkan subjek II dan IV menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri dengan 

alasan untuk menambah pendapatan keluarga dan secara ekonomi mengurangi 

ketergantungan terhadap suami. Subjek III menjadi tenaga kerja di luar negeri 

untuk menambah pendapatan keluarga, karena secara ekonomi tidak ada orang 

yang mencarikan ekonomi untuk keluarganya, subjek III juga mengalami 

ketidakpuasan dalam rumah tangga, sehingga ia harus mencari pendapatan 

sendiri.  

Tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri mengalami kebahagiaan 

yang sejati. Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mengalami emosi 

positif terhadap masa lalu, pada masa kini dan terhadap masa depanya, 
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memperoleh banyak gratifikasi dengan menggerakkan kekuatan pribadinya 

dan menggunakan kekuatan pribadinya tersebut untuk mendapatkan sesuatu 

yang lebih besar dan lebih penting demi memperoleh makna hidup. (Seligman, 

2005) 

Kebahagiaan yang menetap merupakan hasil kontribusi dari lingkungan 

(circumstances) dan faktor-faktor yang berada di bawah pengendalian sadar 

seseorang (voluntary control). (Seligman 2005). Faktor yang berasal dari 

lingkungan terdapat delapan faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan 

seseorang, namun tidak semua faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kebahagiaaan. Faktor tersebut adalah faktor uang, pernikahan, 

kehidupan sosial, emosi positif, usia, agama, kesehatan, pendidikan, iklim, ras 

dan gender. Faktor yang berada dalam pengendalian sadar seseorang berupa 

kepuasan terhadap masa lalu, optimistis terhadap masa depan, dan 

kebahagiaan pada masa sekarang. (Seligman, 2005) 

Menurut Myers dalam Khavari (2000) faktor penentu kebahagiaan adalah 

uang dan kesuksesan, usia dan jenis kelamin, kecerdasan, komunitas, dan 

seks, kesehatan dan kebersamaan, agama, cinta dan perkawinan, kepuasan 

kerja dan kebahagiaan batin. Dalam faktor-faktor tersebut terdapat faktor 

kebahagiaan yang berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Seligman.  

Kebahagiaan merupakan salah satu kajian psikologi positif yang 

memandang bahwa manusia mempunyai sisi-sisi positif yang perlu 

dikembangkan secara terus menerus agar memiliki kehidupan yang 

berkualitas. 



124 
 

Setiap manusia mempunyai pemaknaan terhadap kebahagiaan sejati yang 

berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai 

pengalaman yang berbeda-beda. Manusia akan memaknai kebahagiaan yang 

sejati sesuai dengan pengalaman yang dimiliki dalam hidupnya serta beberapa 

faktor-faktor yang setiap manusia mempunyai faktor yang berbeda. 

Berdasarkan definisi di atas, subjek melakukan wawancara terhadap calon 

tenaga kerja wanita yang akan bekerja di luar negeri, dan mencari tahu 

bagaimana gambaran kebahagiaan yang dirasakan oleh subjek dan apa makna 

bahagia menurut subjek, serta apa faktor penyebab kebahagiaan subjek.  

Uang menjadi faktor penentu kebahagiaan jika uang merupakan sesuatu 

yang sangat sulit didapatkan. Pada orang miskin, uang merupakan 

kebahagiaan, sebaliknya pada orang yang kaya dan makmur uang bukanlah 

faktor penentu kebahagiaan. Alasan subjek I, II dan IV menjadi tenaga kerja 

wanita di luar negeri adalah karena gaji yang lebih besar dari pada bekerja di 

Indonesia, oleh karena itu mereka ingin bekerja di luar negeri. Subjek III sejak 

kecil sudah terbiasa hidup susah dan mandiri, ketika dewasa sudah terbiasa 

dengan hidup yang susah. Oleh karena itu subjek memutuskan untuk menjadi 

tenaga kerja wanita, salah satu alasannya adalah untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya. Subjek merasa sangat bahagia ketika mendapatkan uang (gaji), 

dikarenakan dengan gaji yang ia dapatkan, ia bisa mencukupi kebutuhan 

keluarganya, terutama kebutuhan anak dan orang tuanya serta adiknya. Subjek 

III merasa bahagia apabila bisa membantu orang tua dan saudaranya. Begitu 

pula subjek I juga sangat senang ketika mendapatkan gaji dari hasil 
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keringatnya sendiri. Dengan gaji yang diterimanya ia bisa membantu ibunya 

yang sudah janda dan tidak bekerja, ia juga bisa membantu membiayai 

sekolah adiknya yang masih SMP.  

Pernikahan juga bisa menjadi faktor penentu kebahagiaan seseorang. 

Menurut penelitian, pernikahan sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan. 

Pernikahan yang bisa menjadi faktor kebahagiaan seseorang adalah 

pernikahan yang harmonis. Pernikahan yang tidak harmonis dapat 

menurunkan kebahagiaan. Mereka yang menjalani pernikahan yang tidak 

begitu bahagia memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah daripada 

mereka yang tidak menikah atau bercerai. (Seligman, 2005: 71). 

Pernikahan yang dialami subjek III awalnya baik-baik saja. Masalah 

muncul ketika suami subjek bekerja di Taiwan. Suami subjek meninggalkan 

subjek dan tidak kembali lagi. Ketika itu subjek merasa sedih dan terpuruk, 

akan tetapi subjek bisa sabar dan bangkit dari keterpurukannya. Sekarang 

subjek lebih merasa bahagia di karenakan subjek sudah merasa bebas dan 

tidak terbebani dengan pikiran yang negatif. Sekarang subjek lebih berfokus 

untuk membesarkan anak dan melupakan sakit hati yang pernah dia rasakan. 

Berbeda dengan yang dialami oleh subjek II, subjek II sangat merasakan 

kebahagiaan dalam pernikahannya. Ia bahagia karena telah dikarunia seorang 

anak. Sedangkan subjek I juga merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya, 

akan tetapi belum mempunyai seorang anak, hal tersebut dikarenakan subjek 

menginginkan untuk mencari modal terlebih dahulu, jika ekonominya sudah 

mapan, ia akan merencanakan untuk mempunyai seorang anak agar kelak anak 
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ia bisa membesarkan anaknya tanpa meninggalkan anaknya untuk bekerja. 

Sedangkan pada subjek II dan IV, mereka mempunyai pernikahan yang 

menyenangkan. Menurut pengakuan mereka, kebahagiaan yang mereka 

peroleh semakin bertambah ketika sudah menikah dan mempunyai anak. 

Kehidupan pernikahan yang baik mempengaruhi subjek II dan IV dalam 

memaknai kebahagiaan. Makna bahagia menurut subjek II dan IV adalah 

keluarga yang telah mereka bina dalam pernikahan tetap utuh dan bahagia.   

Orang yang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi umumnya memiliki 

kehidupan sosial yang memuaskan dan menghabiskan banyak waktu untuk 

bersosialisasi. Orang yang bahagia jarang menghabiskan waktu sendirian. 

Dengan melakukan pertemanan dengan lingkungan sosial maka dukungan 

sosial dan afiliasi dapat terpenuhi. (Seligman, 2005: 72). 

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang 

diantaranya adalah faktor jaringan sosial. Sebuah penelitian yang 

dipublikasikan secara luas sejak tahun 2008 di British Medical Journal 

melaporkan bahwa kebahagiaan dalam  jaringan sosial dapat menyebar dari 

orang ke orang. Penelitian diikuti hampir 5000 orang selama 20 tahun di 

Framingham Heart Study dan menemukan bahwa kebahagiaan cenderung 

menyebar melalui hubungan yang dekat seperti teman, saudara, pasangan, dan 

tetangga sebelah. Para peneliti juga melaporkan bahwa kebahagiaan menyebar 

lebih konsisten dari ketidakbahagiaan melalui jaringan sosial. (Aziz, 2011: 8) 

Kehidupan sosial subjek I dengan lingkungan di tempat tinggal subjek 

tidak terlalu bagus, akan tetapi ketika berada di asrama, subjek bisa 
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bersosialisasi dengan teman-temannya, ia bisa cepat berteman asalkan orang 

yang diajak berkomunikasi bisa merespon dirinya. Subjek II dan IV juga 

jarang sendirian, ia selalu riang dan mempunyai banyak teman. Menurut 

pengakuan mereka, mereka selalu berteman dengan siapa saja tanpa pandang 

bulu dan merasa mempunyai teman yang banyak. Begitu pula yang dirasakan 

oleh subjek III, ia bisa merasakan kebahagiaan ketika bersosialisasi dengan 

lingkungan sosialnya. Subjek sering bersosialisasi dengan lingkungannya dan 

menemukan kebahagiaan dengan mempunyai banyak teman, berkumpul 

dengan teman dan ikut kegiatan sosial. 

Orang yang mengalami banyak emosi negatif akan mengalami lebih 

sedikit emosi positif begitu pula sebaliknya. Meskipun demikian, orang yang 

memiliki banyak emosi negatif tidak berarti akan tercampakkan dari 

kehidupan yang gembira. Subjek II dan III selalu merasa bahagia, dan tetap 

bahagia, meskipun mengalami cobaan, subjek tetap bisa menikmati hidup dan 

mensyukuri apa yang ada.  

Sebuah studi mengenai kebahagiaan terhadap 60.000 orang dewasa di 40 

negara membagi kebahagiaan ke dalam tiga komponen, yaitu kepuasan hidup, 

afek menyenangkan dan afek tidak menyenangkan. Kepuasan hidup 

meningkat perlahan seiring dengan usia, afek menyenangkan menurun sedikit 

dan afek tidak menyenangkan tidak berubah.  Subjek I dan IV  merasa dirinya 

lebih dewasa dan lebih bahagia saat ini, pada masa lalu subjek I sering 

menghabiskan waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu 

masa lalu yang telah ia jalani ia jadikan pengalaman untuk di masa yang akan 
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datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut penuturan 

subjek III dan IV, saat ini ia lebih bahagia dari pada dulu, meskipun dulu 

pernah sedih, tetapi ia cepat bangkit. Kebahagiaan yang dia rasakan saat ini 

lebih besar dari pada dulu. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mojtaba Aghili dan G. Venkatesh 

Kumar, diketahui bahwa Semakin tinggi sikap religius, semakin tinggi 

kebahagiaan. Agama mengisi manusia dengan harapan akan masa depan dan 

menciptakan makna hidup. Myers dalam Khavari (2000) menjelaskan bahwa 

orang yang memeluk agama lebih bahagia daripada orang yang tidak 

beragama dikarenakan agama menganjurkan tujuan hidup, mengajak manusia 

untuk menerima dan menghadapi masalah dengan tenang, dan mengikat 

manusia dalam satu umat yang saling memberi dukungan. (Khavari, 2000). 

Terdapat penelitian yang menjelaskan adanya hubungan antara 

pengalaman spiritual dengan kebahagiaan. penelitian yang dilakukan Holder, 

et all (2008) menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara  

spiritualitas anak-anak usia 8-12 tahun yang diukur dengan  spiritual well-

being Questionnaire dengan tingkat kebahagiaan mereka yang diukur dengan  

oxpord happiness scale short form. Hasil penelitian lain dilakukan oleh 

Maselko (2008) yang menemukan bahwa kegiatan keagamaan dan 

pengalaman spiritual berkorelasi secara signifikan dengan tingkat kesehatan 

mental dan kebahagiaan (Aziz, 2011 : 8) 

 Subjek III sangat bahagia dengan agama yang dianutnya. Subjek bahagia 

karena bisa tetap beragama islam. Meskipun subjek mengalami berbagai 
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cobaan, akan tetapi subjek tetap optimis dan yakin kepada Tuhan, jika Tuhan 

tidak memberi cobaan diluar kemampuan dirinya, subjek yakin jika Tuhan 

memberi cobaan pada dirinya, itu sebagai pertanda jika Tuhan sayang pada 

dirinya. Subjek yakin jika Tuhan selalu menolong dirinya, selain itu subjek 

juga bersyukur tetap bisa memeluk agama islam, diberi kesehatan, umur yang 

panjang dan bisa membesarkan anaknya. Sedangkan subjek I ia selalu 

bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan sehingga bisa bekerja. Hal 

yang membuat subjek I merasa kurang bahagia adalah ayahnya meninggal dan 

ia belum sempat membalas budi pada ayahnya. Hal yang bisa ia lakukan 

hanya berdoa kepada Tuhan agar ayahya bisa mendapatkan tempat yang baik 

disisi-Nya. Subjek II bersyukur karena bisa tetap beragama islam, bisa 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, hanya yang disesali 

subjek II adalah ketika bekerja di Singapura tidak bisa menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat dan puasa. Hal tersebut 

dikarenakan majikan subjek melarang subjek untuk melakukan sholat dan 

puasa. Subjek merasa berdosa, ia selalu berdoa semoga Tuhan bisa 

mengampuni dosanya. Subjek IV merasa bersyukur dengan hidupnya. Ia 

merasa lebih beruntung dari orang lain.  

Kashdan (dalam Wirawan, 2010) menyatakan bahwa bersyukur serta 

berterima kasih merupakan unsur penting untuk hidup yang berkualitas. Rasa 

syukur atas segala sesuatu yang telah dimiliki menjadikan seseorang  tetap 

dapat menjaga keinginannya sehingga tetap memiliki minat akan suatu hal. 

Orang yang memiliki minat cenderung lebih berbahagia dibandingkan dengan 
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mereka yang tidak memiliki banyak minat. Subjek menyatakan bahwa mereka 

bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan padanya. Subjek 

bersyukur diberi kesehatan, bisa bekerja dan diberi umur yang panjang. 

Subjek II dan IV tidak merasa berat dengan hidup yang mereka jalani. Subjek 

I belum bisa sepenuhya bersyukur kepada Tuhan. Ia merasa kecewa belum 

bisa membalas budi terhadap ayahnya yang sudah meninggal. Sedangkan 

subjek III ia bisa bersyukur dan menjalani hidupnya meskipun hidupnya 

mempunyai masalah.  

Kebahagiaan juga dipengaruhi oleh kebahagiaan subjek pada masa 

sekarang, kepuasaan terhadap masa lalu dan optimis terhadap masa depan. 

Semua hal tersebut di alami oleh subjek . Pada saat ini subjek III dan IV 

merasa bahagia. Hal tersebut dikarenakan masih diberi umur yang panjang, 

diberi kesehatan, bisa merawat dan membesarkan anak, dan masih beragama 

islam. Sedangkan pada masa lalu, menurut subjek III susah dan senang tetap 

ada, dan semua itu ia jadikan pelajaran untuk menghadapi hari esok, dan kalau 

bisa hari esok lebih baik dari dulu dan sekarang. Yang menyebabkan 

ketidakbahagiaan subjek pada masa lalu adalah karena faktor ekonomi, 

sedangkan yang bisa membuat subjek bahagia adalah bisa berkumpul, dan 

bercanda dengan keluarga, apalagi saat itu rumah tangga subjek masih utuh. 

Subjek juga mempunyai harapan dimasa depannya, subjek berharap 

mendapatkan majikan yang baik dan bisa mengirmkan uang ke kelurganya. 

Subjek III optimis jika harapannya bisa menjadi kenyataan. Subjek I 

merasakan kepuasan dan kekecewaan pada masa lalunya, hal tersebut 
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dikarenakan pada masa lalu subjek I selalu menggunakan waktu untuk hal 

yang tidak bermanfaat. Meskipun begitu subjek juga merasakan kepuasaan 

pada masa lalunya berupa rasa bangga karena denga begitu ia bisa tahu mana 

yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk 

masa depannya agar tidak mengulangi perbuatan yang buruk. Subjek I dan II 

juga bisa merasakan kebahagiaan pada masa sekarang dan rasa optimistis 

dalam menghadapi masa yang akan datang.  

Seligman (2005) menjelasakan bahwa pendidikan, iklim, ras dan jenis 

kelamin mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap kebahagiaan seseorang. 

meskipun menjadi sarana untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi, 

pendidikan bukanlah sarana menuju kebahagiaan yang yang lebih besar, 

kecuali hanya sedikit., dan hanya terjadi di kalangan mereka yang 

berpenghasilan rendah. Begitu pula kecerdasan  tidak mempengaruhi 

kebahagiaan. Iklim juga sedikit mempengaruhi kebahagiaan seseorang. hal 

tersebut dikarenakan orang akan dengan mudah beradaptasi dengan iklim yang 

menurutnya nyaman atau tidak nyaman. Ras juga tidak berpengaruh pada 

kebahagiaan. Jenis kelamin memiliki hubungan dengan suasana hati. Tingkat 

emosi rata-rata laki-laki dan perempuan tidak sama. Perempuan lebih bahagia 

sekaligus lebih merasa sedih daripada laki-laki (Seligman, 2005: 75) 

Pendidikan yang ditempuh oleh subjek I dan II sampai SMK, sedangkan 

subjek III dan IV hanya sampai SMP. Sesuai dengan yang diuangkapkan oleh 

Seligman bahwa pendidikan tidak berpengaruh pada kebahagiaan seseorang, 

kecuali pada orang yang berpenghasilan rendah. Menurut penuturan subjek III 
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dan IV ia ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi 

dikarenakan faktor ekonomi, maka hanya sampai SMP. Mereka menyebutkan 

jika pendidikan sangat penting. Oleh karena itu mereka mencari uang agar 

bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi. Pada subjek I 

dan  II pendidikan tidak berpengaruh pada kebahagiaan. Iklim menurut 

Seligman tidak berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. hal tersebut sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh subjek. Meskipun subjek ketika bekerja di luar 

negeri akan tinggal di iklim yang berbeda dengan daerah asalnya, mereka 

tetap bisa beradaptasi dengan iklim yang baru. Jenis kelamin tidak 

mempengaruhi kebahagiaan yang dirasakan subjek. Subjek menuturkan jika 

mereka sebagai seorang perempuan bangga bisa bekerja dan membantu 

keluarga.  

Kebahagiaan yang sejati (authentic) berkaitan dengan tindakan 

memperoleh gratifikasi. Gratifikasi merupakan emosi positif pada masa 

sekarang yang berkaitan dengan kekuatan dan kualitas, serta datang dari 

kegiatan-kegiatan yang disukai. Gratifikasi membuat seseorang  terlibat 

sepenuhnya sehingga dia merasa terserap di dalam kegiatan yang tengah dia 

lakukan (Seligman, 2005). 

Subjek memperoleh gratifikasi dengan melakukan pekerjaan yang dia 

sukai. Subjek juga bisa merasakan bahagia ketika melakukan suatu pekerjaan, 

ketika bekerja subjek selalu bahagia, mengerjakan dengan senang dan ikhlas. 

Gratifikasi tidak bisa diperoleh atau ditingkatkan terus-menerus tanpa 

membangun kekuatan dan kebajikan personal. Kebahagiaan yang merupakan 
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tujuan dari psikologi positif bukan hanya berupa pencapaian keadaaan 

subyektif yang hanya bersifat sementara. Kebahagiaan juga meliputi gagasan 

bahwa seseorang sudah authentic. Penilaian ini tidak hanya bersifat, dan 

istilah autensitas menggambarkan tindakan memperoleh gratifikasi dan emosi 

positif dengan jalan menggerakkan salah satu kekuatan khas seseorang. 

Kekuatan khas merupakan jalan yang dialami dan abadi untuk mencapai 

gratifikasi (Dewantara, 2012: 16). 

Gratifikasi tidak muncul setelah melakukan kegiatan yang menyenangkan, 

namun muncul saat individu telah menggunakan kekuatan (strength) dan 

keutamaan (virtue) saat melakukan aktifitas tersebut (Seligman, 2005). Subjek 

penelitian mempunyai kekuatan dan keutamaan yang khas yang bisa membuat 

kebahagiaan yang dirasakan oleh subjek menjadi otentik.  

Menurut Seligman terdapat 6 nilai keutamaan yang tergambar dalam 24 

karakteristik kekuatan. Penjelasan mengenai nilai keutamaan adalah sebagai 

berikut : 

a. Keutamaan berkaitan dengan kearifan dan pengetahuan 

1) Keingintahuan/ketertarikan terhadap dunia 

Keingintahuan/ketertarikan terhadap dunia mencakup keterbukaan 

terhadap pengalaman dan fleksibilitas terhadap segala sesuatu yang 

tidak sesuai dengan konsepsi awal seseorang. Subjek I dan II 

mempunyai ketertarikan dengan dunia luar dan terbuka untuk 

mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. 

2) Kecintaan untuk belajar 
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Kecintaan untuk belajar tercermin dari sebarapa besar seseorang 

menggunakan waktunya untuk belajar dan mempelajari hal-hal yang 

baru. Subjek I dan II menyukai belajar hal-hal yang baru yang sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapapainya. Ketika berada dalam masa 

pelatihan di asrama, subjek selalu belajar hal-hal baru seperti bahasa, 

cara memasak dan cara menggunakan peralatan-peralatan rumah 

tangga. 

3) Pertimbangan/pemikiran kritis/keterbukaan pikiran 

Memikirkan sesuatu secara seksama dan mengamatinya dari semua sisi 

merupakan aspek penting dari diri seseorang. Yang dimaksud 

pertimbangan adalah menjalankan penyaringan informasi dengan 

objektif dan rasional. Dalam melakukan suatu perbuatan, subjek selalu 

memikirkannya matang-matang dan penuh pertimbangan, tidak asal 

jalan, akan tetapi berfikir dulu sebelum bertindak. 

4) Kecerdasan sosial / kecerdasan pribadi / kecerdasan emosional 

Kecerdasan sosial dan pribadi merupakan pengetahuan mengenai diri 

sendiri dan orang lain. Kecerdasan sosial adalah kemampuan melihat 

perbedaan di antara orang-orang lain, terutama berkaitan dengan 

suasana hati, temperamen, motivasi, dan niat meraka dan kemudian 

bersikap berdasarkan perbedaan ini. Kecerdasan personal berupa 

pemahaman sepenuhnya akan perasaan diri sendiri dan kemampuan 

menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengerti dan memandu 
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perilaku diri sendiri. Subjek bisa memahami orang lain, akan tetapi 

belum bisa memahami dirinya sepenuhnya. 

b. Keutamaan barkaitan dengan keberanian 

1) Kepahlawanan dan ketegaran 

Ketika menghadapi suatu permasalahan, subjek akan melihat seberapa 

jauh ia bisa mengatasi masalah tersebut, jika masalah tersebut bisa 

diselesaikan, maka akan ia selesaikan, akan tetapi jika ia tidak mampu 

menghadapinya maka ia akan pasrah kepada Tuhan. 

2) Sifat ulet/rajin/tekun 

Orang yang rajin akan mengerjakan tugas yang sulit dan 

menyelesaikannya. Menuntaskannya dengan riang dan tidak banyak 

mengeluh. Keuletan bukan berarti membabi buta mengejar tujuan yang 

tidak dapat dicapai. Seorang yang benar-benar rajin bersifat fleksibel, 

realistis, dan tidak perfeksionis. Subjek selalu tekun dalam melakukan hal, 

termasuk belajar dan bekerja. Subjek belajar untuk mencapai apa yang 

sudah menjadi tujuannya. 

3) Integritas/ketulusan/kejujuran 

Subjek mempunyai rasa tulus ketika membantu orang-orang yang 

disekitarnya. Tulus membantu orang tua dan keluarganya.  

c. Keutamaan berkaitan dengan kemanusiaan dan cinta 

Kekuatan ini diperlihatkan dalam interakasi sosial positif dengan orang lain : 

teman, kenalan, anggota keluarga, dan juga orang asing. Mencintai dan 

bersedia dicintai merupakan keutamaan yang berkaitan dengan kemanusiaan 
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dan cinta. Mencintai dan bersedia dicintai adalah adanya perasaan keakraban 

dan kedekatan dengan orang lain dan kenyataan bahwa orang tersebut juga 

merasakan hal yang sama. Subjek I dan II mencintai suami, orang tua dan 

teman-temannya. Subjek III tidak merasa dicintai oleh suaminya dan 

sekarang ia tidak mencintai suaminya lagi, akan tetapi ia mendapatkan cinta 

dari anak, orang tua dan teman-temannya. 

d. Keutamaan berkaitan dengan keadilan 

Kekuatan ini muncul pada aktifitas bermasyarakat. Meliputi hubungan antar 

individu sampai dengan kelompok yang lebih besar. 

1) Bermasyarakat/tugas/kerja tim/loyalitas 

Mampu mengidentifikasi dan merasa berkewajiban terhadap kepentingan 

bersama dimana individu tersebut merupakan anggota dari suatu kelompok 

tertentu. Subjek bisa mampu mengindentifikasi perannya dalam suatu 

kelompok. Akan tetapi subjek tidak menyukai peran sebagai seorang 

pemimpin.  

e. Keutamaan kesederhanaan 

Kesederhanaan merujuk pada pengekspresian yang pantas dan moderat dari 

hasrat dan keinginan seseorang. Orang yang sederhana tidak menekankan 

keinginan, tetapi menunggu kesempatan untuk memenuhinya sehingga tidak 

merugikan diri sendiri dan orang lain. 

1) Pengendalian diri 

Individu dapat mengatur emosinya sendiri ketika hal buruk terjadi, 

memperbaiki dan menetralkan perasaan negatif, dan tetap riang meski 
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cobaan menimpa. Subjek bisa mengenali emosinya sendiri dan mengatur 

emosinya sendiri. Subjek I lebih suka menangis jika sedang bersedih, jika 

marah ia akan mengungkapkan apa yang membuat dia marah, dan ketika 

senang, ia tidak terlalu berlebihan mengekpresikan rasa senangnya.  

2) Hati-hati /penuh pertimbangan 

Pribadi yang hati-hati berwawasan jauh dan penuh pertimbangan. Pandai 

menahan dorongan hati yang bertujuan jangka pendek demi kesuksesan 

jangka panjang. Subjek selalu mempertimbangan sesuatu dari berbagai 

aspek. Selalu berfiikir terlebih dahulu sebelum bertindak.  

f. Transendensi  

Transendensi adalah kekuatan emosi yang menjangkau keluar diri untuk 

menghubungkan seseorang ke sesuatu yang lebih besar dan lebih permanen, 

misalnya kepada Tuhan, kepada orang lain, masa depan dll. 

Kekuatan transendensi meliputi : 

1) Apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan 

Seseorang menghargai keindahan, keunggulan, dan keahlian pada semua 

bidang. Jika kekuatan ini muncul secara intens, ia akan disertai oleh 

kekaguman dan keingintahuan. Subjek I tidak menyukai keindahan, 

sedangkan subjek II menyukai keindahan.  

2) Bersyukur 

Bersyukur adalah sebuah penghargaan terhadap kehebatan karakter moral 

orang lain. Sebagai sebuah emosi, kekuatan ini berupa ketakjuban, rasa 
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terimakasih, dan apresiasi terhadap kehidupan itu sendiri. Subjek selalu 

bersyukur terhadap apa yang mereka dapatkan.  

3) Harapan/optimisme/berpikiran ke masa depan 

Seseorang mengharapkan yang terbaik untuk masa depan dan seseorang 

merencanakan serta bekerja untuk meraihnya. Harapan, optimisme, dan 

berpikiran ke depan adalah kelompok kekuatan yang mewakili pendirian 

positif dalam menghadapi masa depan, berharap bahwa peristiwa yang 

baik akan terjadi, merasakan hal tersebut akan terwujud jika berusaha 

dengan keras, dan merencanakan kegembiraan pada masa yang akan 

datang sejak sekarang. Subjek mempunyai harapan-harapan yang ingin 

dicapai di masa depannya. Subjek yakin dan optimis apa yang diharapkan 

bisa tercapai.  

4) Spiritualitas 

Memiliki keyakinan yang kuat dan koheren tentang tujuan dan makna 

yang lebih tinggi dari alam semesta. 

Subjek mempunyai keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu 

kepada Tuhan.  

5) Sikap pemaaf dan belas kasih 

Individu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, selalu memberi 

orang-orang kesempatan yang kedua. Pemberian maaf menimbulkan 

sejumlah perubahan bermanfaat pada seseorang yang telah disakiti oleh 

orang lain. Ketika orang memaafkan, motivasi dasar atau tendensi 

tindakannya terhadap perilaku menjadi lebih positif. Subjek II mempunyai 
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sifat pemaaf dan tidak pendendam. Sedangkan subjek I akan melihat 

terlibih dahulu kesalahan yang telah dibuat orang yang telah menyakitinya. 

Apabila kesalahan yang dibuat terlalu menyakitkan, maka ia sulit untuk 

memaafkannya.  

6) Sikap main-main dan rasa humor 

Individu suka tertawa dan membuat orang lain tersenyum. Dapat dengan 

mudah melihat sisi positif kehidupan. Subjek menyukai humor.  

7) Semangat/gairah/antusiame 

Seseorang memulai hari baru dengan bersemangat dan melibatkan jiwa 

dan raga pada aktifitas yang dijalaninya. Subjek mempunyai semangat 

yang tinggi untuk melakukan semua aktifitasnya baik dalam belajar dan 

bekerja.  

David G, Myers (dalam Yanuar, 2012: 21) menjelaskan bahwa terdapat 

empat karakteristik yang selalu ada pada orang yang memiliki kebahagiaan 

dalam hidupnya, yaitu : 

a. Menghargai diri sendiri 

Orang yang bahagia cenderung menyukai dirinya sendiri. Orang yang 

bahagia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang cukup 

tinggi. 

b. Optimistis 

Orang yang optimis percaya bahwa perisitiwa baik memiliki 

penyebab permanen dan perisitiwa buruk bersifat sementara sehingga 

mereka berusaha lebih keras pada setiap kesempatan agar ia dapat 
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mengalami peristiwa baik lagi. Sedangkan orang pesimis menyerah 

disegala aspek ketika mengalami peristiwa buruk di area tertentu.  

c. Terbuka. 

Orang yang bahagia biasanya lebih terbuka terhadap orang lain serta 

membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya. Penelitian 

menunjukkan bahwa orang-orang yang mempunyai kepribadian 

extrovert dan mudah bersosialisasi dengan orang lain ternyata 

memiliki kebahagiaan yang lebih besar. 

d. Mampu mengendalikan diri. 

Orang yang bahagia pada umumnya merasa memiliki kontrol pada 

hidupnya. Mereka merasa memilki kekuatan atau kelebihan sehingga 

biasanya mereka berhasil lebih baik dalam hal pendidikan maupun 

pekerjaan. 

Karakteristik-karakteristik di atas terdapat pada subjek. Subjek I 

merupakan orang yang sangat optimis, terbuka, mempunyai kepercayaan diri 

dan orang yang mampu mengendalikan diri. begitu pula dengan subjek-subjek 

lainnya.  

Dalam pengamatan Al-Farabi, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya, 

al-tanbih’ala sabil al-sa’adah, orang awam pada umumnya mengartikan as-

sa’adah kebahagiaan, dengan suatu bentuk kehidupan (keadaan) yang tanpa 

masalah dan kesulitan-kesulitan, baik kesulitan materi (harta benda), 

pekerjaan, tempat tinggal dan selalu hidup rukun dengan sanak keluarga dan 

handai taulan. Dengan kata lain al-sa’adah, kebahagiaan dalam arti ini 
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merupakan cerminan dari kesejahteraan dalam hidup di dunia ini. Gambaran 

tentang al-sa’adah di atas secara umum, menurut Al-Farabi tidak berbeda 

dengan al-ladzdzah, kenikmatan, karena kedua istilah ini mempunyai 

kesamaan unsur yang penting sepeti rasa puas, rela menikmati, tidak tertimpa 

musibah, ataupun kalau ada sangat ringan sekali dan tidak berpengaruh apa-

apa dalam kehidupannya. Dalam pandangan Aristoteles, al-ladzdzah, 

kenikmatan, memang merupakan syarat penting bagi manusia untuk 

mendapatkan al-sa’adah, kebahagiaan; akan tetapi ia bukanlah satu-satunya 

syarat. Dengan demikian, al-ladzdzah tidak sama dengan ad-sa’adah. 

Epycurus menyatakan bahwa jika al-ladzdzah itu bisa langgeng dan tidak 

berubah-ubah maka dapat juga disebut a-sa’adah, kebahagiaan. (Sukardi, 

2005: 90). 

Kebahagiaan yang dirasakan oleh subjek berbeda dengan istilah al-

ladzdzah yang berarti kenikmatan yang bersifat sementara. Kebahagiaan yang 

dirasakan subjek bukan berasal dari kehidupan (keadaan) yang tanpa masalah 

dan kesulitan-kesulitan, baik kesulitan materi (harta benda), pekerjaan, tempat 

tinggal dan selalu hidup rukun dengan sanak keluarga dan handai taulan, 

melainkan kebahagiaan yang berasal dari kekuatan dan keutamaan yang 

mereka miliki, mendapat gratifikasi ketika subjek melakukan suatu pekerjaan 

dan kebahagiaan dikarenakan bisa membahagiakan orang lain dengan kata lain 

kebahagiaan yang diperoleh subjek bukan karena tidak adanya kesulitan-

kesulitan dan masalah dalam hidupnya.  
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Menurut Abu Hamid Al-Ghozali, al-sa’adah adalah kebaikan tertinggi 

yang berada diantara kebaikan-kebaikan yang lain.Kebaikan-kebaikan tersebut 

pada dasarnya terdiri dari empat macam (Sukardi, 2005: 92)  yaitu : 

a. Kebaikan jiwa. Ini merupakan sumber keutamaan. Kebaikan dapat 

dicapai dengan jalan ilmu pengetahuan, filsafat, mempertahankan 

(menjaga) harga diri, keberanian, keadilan dan sebagainya. 

b. Kebaikan jasmani. Yaitu berupa kesehatan, kekuatan, kecantikan, umur 

panjang, dan lain sebagainya. 

c. Kebaikan dari luar diri sendiri yang terdiri dari empat hal, yaitu harta, 

sanak keluarga, kejayaan, dan penghormatan. 

d. Kebaikan yang bersifat pemberian yang terdiri dari empat hal yaitu, 

hidayah Allah, nasihat-nasihat-Nya, mendapatkan kebenaran dari-Nya, 

dan ditetapkan-Nya baginya pendirian. 

Subjek bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di atas. Subjek I 

mendapatkan kebaikan berupa kebaikan jiwa. Kebaikan ini diperoleh ketika 

subjek menjaga harga dirinya, berani mempertahankan kebenaran, dan adil 

dalam memperlakukan orang lain. Kebaikan jasmani diperoleh dengan 

mempunyai kesehatan dan fisik yang kuat sehingga bisa bekerja. Kebaikan 

yang berasal dari luar diri yang terdiri dari kekayaan, sanak keluarga dan 

penghormatan. Ketika subjek I bekerja di luar negeri ia akan mendapatkan 

harta,  bisa mencukupi sanak keluarganya dan mendapatkan penghormatan 

dari tetangganya. Kebaikan yang berasal dari pemberian Tuhan berupa 

hidayah dari Tuhan sehingga bisa tetap beriman kepada Tuhan dan selalu 
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bersyukur atas apa yang diberi oleh Tuhan. Dengan kebaikan-kebaikan di atas, 

subjek I bisa memperoleh kebahagiaan yang seperti yang diharapkannya.  

Subjek II, III dan IV juga memperoleh kebaikan-kebaikan di atas sehingga 

bisa memperoleh kebahagiaan yang diinginkannya.   

Kebahagiaan sejati yang dialami oleh subjek meliputi emosi positif pada 

masa lalu, masa sekarang dan pada masa yang akan datang serta makna 

kebahagiaan yang dimiliki oleh subjek akan dijelaskan dalam gambar bagan 

dibawah ini. 
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Gambar 4.2 

Hasil Penelitian  

 

Kebehagiaan sejati Emosi positif 

Masa 

depan 

Puas  tenang Subjek IV 

Subjek III 

Subjek II 

Masa 

sekarang 

Masa lalu Subjek I 

Bangga,  sedih.  

Puas, bangga. Tenang.  

Bangga,  

Subjek iii 

Subjek II 

Subjek I 

Subjek IV 

Senang bersosialisasi, taat pada aturan 

Senang bekerja, belajar 

Senang diberi kesehatan, bisa bekerja 

 Senang akan berangkat, teman banyak 

Subjek I 

Subjek II 

Subjek III 

Subjek IV 

Optimis, mempunyai harapan 

Optimis, harapan, yakin, percaya diri 

Optimis, mempunyai harapan  

Mempunyai harapan, keyakinan.  
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Makna 

kebahagian 

sejati 

Subjek IV 

Subjek III 

Subjek II 

Subjek I 

Bisa membahagiakan keluarganya, bisa membantu orang tua 

dan keluarga, bisa bekerja dan berbagi dengan orang lain, 

keluarganya tetap utuh dan hidup berkecukupan 

Berkumpul bersama keluarga, merawat orang tua, bisa 

membalas budi orang tua dan keluarganya tetap utuh. 

 

 

Bersosialisai dengan orang lain, bercanda dan merawat anak 

dan bekerja 

Bisa menyenangkan dan membahagiakan ibunya, adiknya dan 

keluarganya, bisa berbagi dengan orang lain, bisa melakukan 

hal untuk orang lain dan bisa membuat orang lain bahagia 
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Berdasarkan gambar bagan di atas diketehui jika diskripsi kebahagiaan dan 

pemaknaan kebahagiaan tiap-tiap subjek berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan 

subjek memaknai kebahagiaan sejati berdasarkan pengalaman dan faktor-faktor 

yang berbeda. Faktor latar belakang subjek, pendidikan, kultur awal lingkungan 

tempat tinggal subjek, dan kondisi keluarga tiap-tiap subjek tidak sama. Oleh 

karena itu subjek mempunyai pandangan yang berbeda pula mengenai bagaimana 

mereka memaknai kebahagiaan yang sejati.  

Kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang mengalami emosi positif 

terhadap masa lalu, pada masa kini dan terhadap masa depannya, memperoleh 

banyak gratifikasi dengan menggerakkan kekuatan pribadinya dan menggunakan 

kekuatan pribadinya tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan 

lebih penting demi memperoleh makna hidup (Seligman, 2005) 

 Puas, bangga, dan tenang adalah emosi yang berorientasi pada masa lalu. 

Dan optimisme, harapan, kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan diri adalah 

emosi yang berorientasi pada masa depan. Emosi positif pada masa sekarang 

adalah kenikmatan dan gratifikasi. Kenikmatan terdiri dari kenikmatan lahiriah 

dan batiniyah (Seligman, 2005) 

Emosi positif yang dialami oleh subjek berasal dari pengalamannya di 

masa lalu. Subjek I mempunyai pengalaman yang tidak terlalu bagus ketika 

berusia remaja. Ia sering melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Meskipun 

begitu subjek merasa bangga. Hal tersebut dikarenakan saat ini ia bisa 

membuktikan bahwa dirinya bisa berubah kea rah yang lebih baik. Ia dapat belajar 
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terhadap masa lalunya yang tidak baik. Masa lalu ia jadikan pedoman untuk 

melangkah kedepan.  

Emosi positif pada masa lalu yang dimiliki oleh subjek II adalah perasaan 

puas dan bangga dengan masa lalunya. Akan tetapi perasaan puas dan bangga 

yang dialami oleh subjek II berbeda dengan yang di alami oleh subjek I. subjek II 

merasa puas dan bangga dengan masa lalunya dikarenakan pada saat ia kecil dan 

remaja ia tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ia juga 

merupakan orang yang tenang dan menikmati hidupnya.  

Subjek III mengalami emosi positif pada masa lalu berupa rasa bangga. 

Berbeda dengan subjek I yang mempunyai masa lalu yang tidak baik, subjek II 

bangga dengan masa lalunya karena ia bisa belajar dari masa lalunya. Pada waktu 

waktu masih kecil subjek III terbiasa hidup susah. Ayahnya meninggal sejak ia 

masih kecil. Ibunya mengajari subjek untuk mandiri. Ia terbiasa sekolah sambil 

bekerja. Oleh karena itu subjek bangga dengan pengalaman-pengalaman yang 

diperolehnya ketika masih kecil.  

Emosi positif pada masa lalu yang dialami oleh subjek IV adalah perasaan 

puas dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Ia tidak pernah menyesali 

apapun yang telah terjadi pada dirinya. Pendidikan agama yang ia peroleh sejak 

kecil mengajarkan bahwa ia harus mensyukuri apa yang terjadi pada hidupnya. 

Oleh karena itu subjek selalu merasakan ketenangan dalam hidupnya dan merasa 

puas dengan hidupnya.  

Emosi positif pada masa sekarang yang dirasakan oleh subjek juga 

berbeda-beda. emosi positif pada masa sekarang berupa kenikmatan dan 
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gratifikasi. Kenikmatan terdiri dari kenikmatan lahiriah dan batiniyah. Emosi 

positif pada masa sekarang yang dialami oleh subjek I adalah ketika memperoleh 

gratifikasi dari hal-hal yang ia kerjakan yaitu belajar dan bekerja. Begitu pula 

subjek III. Ia merasa senang dapat bekerja dan mempunyai kesehatan yang baik 

saat ini. Emosi positif pada masa sekarang yang dimiliki oleh subjek II adalah rasa 

senang ketika dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di penampungan dan 

bisa belajar serta menaati peraturan yang ada. Sama seperti subjek II, subjek IV 

senang ketika berada di penampungan dikarenakan dapat bersosialisasi dengan 

teman-temannya serta ia akan berangkat ke luar negeri.  

Emosi positif yang berorientasi pada masa depan adalah optimisme, 

harapan, kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan diri. semua subjek mepunyai 

emosi positif dengan masa depannya. Sebagai calon tenaga kerja wanita, subjek 

mempunyai harapan dan cita-cita yang ingin dicapai. Mereka juga optimis bisa 

mencapai apa yang diinginkannya. Bekerja di luar negeri merupakan salah satu 

cara untuk mewujudkan harapan mereka.  

Emosi positif yang dimiliki subjek berasal dari hal-hal yang berbeda. 

Pengalaman dan latar belakang subjek membuat emosi positif yang dimiliki 

subjek berbeda. Pengalaman ketika masih kecil dan pengalaman pernah bekerja di 

luar negeri membuat subjek memiliki emosi positif pada masa lalunya yang 

berbeda-beda. emosi positif pada masa sekarang yang dimiliki oleh subjek juga 

berbeda. Pandangan hidup dan latar belakang keagamaan dan kepribadian subjek 

mengakibatkan emosi positif pada masa sekarang juga berbeda. Meskipun emosi 

yang dirasakan sama akan tetapi penyebab dari emosi positif tersebut berbeda.  
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Emosi positif pada masa depan subjek terdapat persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya adalah mereka sama-sama optimis dan yakin serta mempunyai 

kepercayaan diri untuk bisa sukses bekerja di luar negeri. Perbedaannya adalah 

keinginan dan harapan yang dimiliki oleh subjek.  

Seligman (2005) menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan hasil dari 

faktor lingkungan dan faktor yang berada dalam pengendalian sadar seseorang. 

Faktor lingkungan adalah uang, pernikahan, kehidupan sosial, emosi positif, usia, 

agama, kesehatan, pendidikan, iklim, ras dan gender. Dan faktor yang berada 

dalam pengendalian sadar seseorang adalah kepuasan terhadap masa lalu, 

optimistis terhadap masa depan dan kebahagian pada masa sekarang.  

Faktor uang bisa membuat subjek bahagia. Hal tersebut dikarenakan 

mereka bukan tergolong orang yang kaya raya, akan tetapi subjek memandang 

bahwa uang bukanlah segalanya dan bukan satu-satunya faktor penentu 

kebahagiaan. Faktor pernikahan juga bisa mempengaruhi bagaimana subjek 

memaknai kebahagiaan yang sejati. subjek II dan IV memaknai kebahagiaan 

dengan bisa membantu orang-orang yang disayanginya dan keluarganya tetap 

utuh dikarenakan kondisi keluarga mereka yang baik-baik saja dan sangat bahagia 

dengan pernikahannya. Sedangkan subjek III memaknai kebahagiaan dengan bisa 

berkumpul dengan anak, orang tua dan teman-temannya, dikarenakan subjek tidak 

mengalami banyak kebahagiaan dalam pernikahannya. Subjek mempunyai 

kepribadian extrovert yang ditandai dengan terbuka kepada setiap orang, mudah 

bergaul dan bersosialisasi denga orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu subjek 

mempunyai hubungan sosial yang bagus. Menurut David G, Myers (dalam 
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Yanuar, 2012: 21) menjelasakan bahwa orang yang mudah bersosialisasi dengan 

lingkungannya akan memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Subjek bisa 

mengalami emosi positif, tetapi tidak selalu mengalami emosi positif, terkadang 

subjek mengalami emosi negatif seperti sedih dan kecewa. Subjek III yang 

mempunyai latar belakang kehidupan pernikahan yang tidak harmonis sering 

mengalami emosi yang negatif, akan tetapi subjek bisa bangkit dan mengalami 

emosi positif lagi berupa rasa senang dan semangat menjalani hidup selanjutnya.  

Makna kebahagiaan tiap-tiap subjek tidak sama. Subjek I merasakan 

kebahagiaan ketika dirinya bisa menyenangkan dan membahagiakan ibunya, 

adiknya dan keluarganya dan bisa berbagi dengan orang lain. Bahagia menurut 

subjek I adalah ketika ia bisa melakukan hal untuk orang lain, bisa membuat 

orang lain bahagia. Bisa membuat ibunya, adiknya, dan suaminya bahagia. Subjek 

latar belakang keluarganya membuat subjek memaknai kebahagiaan dengan bisa 

membahagiakan keluarganya. Orang tua subjek bercerai ketika subjek masih 

kecil. Ia di besarkan oleh ibunya. Ibu subjek saat ini sudah tidak bekerja lagi. 

Padahal kondisi ibunya masih sehat. Oleh karena itu ia bertekad membiayai 

ibunya dan adiknya yang masih sekolah. Ia juga mempunyai keinginan agar orang 

tuanya bisa kembali bersatu dan bahagia, akan tetapi ayahnya meninggal ketika 

subjek bekerja di Singapura.  

Makna kebahagiaan menurut subjek II adalah ketika ia bisa 

membahagiakan orang tua dan keluarganya. Perbuatan yang bisa membuat subjek 

II bahagia adalah bisa membantu orang tua dan keluarganya. Subjek II merasa 

bahagia ketika bisa bekerja dan berbagi dengan keluarga dan orang lain. Subjek 
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merasa sangat bahagia jika keluarganya tetap utuh, yang terpenting adalah 

keluarganya tetap utuh dan hidup berkecukupan. Faktor kehidupan pernikahan 

subjek yang harmonis dan keadaan keluarga subjek, mengakibatkan subjek 

memaknai kebahagiaan yang berbeda dengan subjek I. subjek II mempunyai 

keluarga yang harmonis sejak kecil dan mempunyai suami yang ia cintai oleh 

karena itu subjek mengatakan makna bahagia adalah ketika keluarganya tetap 

utuh dan bisa hidup berkecukupan.  

Makna kebahagiaan menurut subjek III adalah jika saat ini di tempat 

penampungan bisa bersosisialisasi dengan teman-temannya, dan ketika pulang 

bisa bertemu, bercanda dan merawat anaknya. Subjek III juga bisa merasakan 

bahagia ketika melakukan suatu pekerjaan, ketika bekerja subjek selalu bahagia, 

mengerjakan dengan senang dan ikhlas. Kehidupan pernikahan subjek tidak 

terlalu baik. Ia dikhianati oleh suaminya. Oleh karena itu saat ini yang membuat 

subjek bahagia adalah bisa merawat dan membesarkan satu-satunya orang yang 

dicintainya, yaitu anaknya. Ia membesarkan dan menafkahi anaknya sendirian. 

Oleh karena itu ia berusaha bekerja keras.  

Makna kebahagiaan menurut subjek IV adalah bisa berkumpul bersama 

keluarga, bisa berkumpul dengan anak, suami, bisa merawat orang tua dari 

suaminya, orang tuanya sendiri, bisa membalas budi orang tuanya. Yang 

terpenting dalam hidupnya dan yang membuat subjek benar-benar bahagia adalah 

utuhnya rumah tangga yang telah ia bina. Latar belakang subjek IV sama dengan 

latar belakang subjek II. Subjek IV mempunyai keluarga yang hormonis dan 
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kehidupan pernikahan yang harmonis pula. Oleh karena itu makna bahagia yang 

utama menurut subjek IV adalah keluarganya tetap utuh dan hidup bahagia.  

Terdapat perbedaan dan persamaan makna bahagia yang dialami oleh 

subjek. Persamaan makna bahagia yang dimiliki subjek adalah mereka 

mempunyai makna bahagia jika bisa membahagiakan keluarganya. Hal tersebut 

dikarenakan faktor tujuan mereka bekerja di luar negeri untuk membahagiakan 

keluarganya, baik orang tua, anak, maupun suaminya. Salah satu kebahagiaan 

keluarganya adalah terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek 

mempunyai latar belakang ekonomi menengah kebawah, jadi faktor uang bisa 

menjadi faktor penentu kebahagiaan subjek maupun keluarga subjek. Faktor 

ekonomi yang tidak terlalu bagus bisa memicu permasalahan dalam keluarga 

subjek. Oleh karena itu subjek berusaha agar keluarganya tetap bahagia dan tidak 

terlalu mempunyai permasalahan yang serius dengan cara bekerja di luar negeri. 

Dengan subjek bekerja di luar negeri, maka semua kebutuhan keluarganya dapat 

terpenuhi. 

Pemaknaan kebahagiaan yang berbeda dimiliki oleh subjek II dan IV. 

Subjek II dan IV mengatakan jika makna bahagia adalah ketika keluarga yang 

telah dibinanya tetap utuh. Latar belakang keluarga dan pernikahan subjek II dan 

IV yang harmonis membuat subjek memaknai kebahagiaan dengan utuhnya 

rumah tangganya. Faktor uang bukan lagi menjadi faktor penentu kebahagiaan. 

Uang hanya menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan. Yang utama dalam 

kehidupan subjek II dan IV adalah keharmonisan keluarganya.   
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