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ABSTRAK 

Nur Hajriyani, Nim 3132122018, Tahun 2017, Judul Skripsi: Konsepi Perempuan Karir 

dalam Memilih Pasangan Hidup Sebelum Menikah di Kelurahan Huta Dipar 

Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Prodi Pendidikan Antropologi, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi kriteria perempuan karir dalam memilih 

pasangan hidup sebelum menikah, untuk mengetahui konstruksi budaya masih ada atau tidak 

dalam perempuan karir memilih pasangan hidup sebelum menikah dan untuk mengetahui 

peran perempuan karir dalam pemilihan pasangan hidup sebelum menikah. Jenis penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam 

penelitian lapangan melalukan teknik observasi patisipasi pasif, wawancara, dokumentasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan teknik mereduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Nature dan Nurture. 

Diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Konsepsi kriteria pasangan hidup yang 

diinginkan oleh perempuan karir yaitu ingin memiliki pasangan yang mapan dari segi 

ekonomi, memiliki keinginan untuk berusaha maju, memiliki agama yang sama, suku dan ras, 

dan kecocokan individual (karakteristik personal) seperti wajah, tinggi, warna kulit, dan lain-

lain. (2) Konstruksi budaya sudah tidak berpengarah lagi dalam pemikiran masyakarat, 

khusunya pada perempuan karir yang terlibat didalamnya. Para perempuan karir umumnya 

sudah memiliki usia yang cukup matang untuk melakukan sebuah pernikahan, namun mereka 

merasa belum pantas atapun belum siap. Demikian pula halnya dengan konstruksi pada 

masyarakat yang menganggap perawan tua atau tidak laku yang dinobatkan kepada perempan 

yang sudah memiliki cukup umur namun mereka belum menikah. Para perempuan karir di 

lingkungan tersebut tidak mempedulikan hal itu lagi bahkan hampir seluruh warga di 

lingkungan mereka tinggal sudah tidak menanggapi atapun berikan streotipe seperti hal itu 

lagi. (3) Peran perempuan karir dalam memilih pasangan hidup saat ini sangat banyak 

berpengaruh terutama dalam menentukan kriteria yang diinginkan. Kalau dahulu orang tua 

lah yang sering memilihkan pasangan untuk putri mereka, namun saat ini sesuai dengan 

kemajuan pola pemikiran manusia dan juga pola budaya yang sudah mulai bergeser membuat 

orang tua tidak lagi mengambil alih dalam memilih pasangan untuk putri mereka. Dari 5 

informan terdapat 1 Informan yang tidak memiliki pemikiran untuk menikah, 4 informan 

yang lain memiliki keinginan untuk menikah namun belum siap dari segi ekonomi dan serta 

belum menemukan kecocokan dan kesesuaian dengan yang diharapkan. 
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