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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu siklus terpenting dalam 

kehidupan manusia. Pada setiap pasangan tentunya menginginkan 

perkawinan yang bahagia serta memperoleh kepuasan perkawinan. 

dalam mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah namun 

dibutuhkan kerjasama, komitmen, dan komunikasi antara suami dan 

istri (Larasati, 2012, h.2). Koentjaraningrat mengatakan tujuan 

perkawinan mampu dicapai, maka akan meningkatkan kepuasan 

perkawinan yang baik (Larasati, 2012, h.2). 

 De Frain & Olson 2003 (Aguila, Malaban, dan Lopez, 2015, 

h.1) mengatakan bahwa perkawinan merupakan komitmen dua orang 

untuk berbagi emosi dan keintiman fisik, berbagi tugas dan sumber 

ekonomi. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke 

Tuhanan yang Maha Esa (Jehani, 2008, h.1).  



2 

 

Di era sekarang ini untuk mewujudkan keluarga bahagia 

sangatlah sulit, banyak perkawinan kandas di tengah jalan. 

Kenyataannya asas yang dijalani oleh sebuah keluarga untuk 

mencapai tujuan tidaklah mudah dan banyak mengalami rintangan-

rintangan oleh berbagai permasalahan sehingga masalah tersebut 

tidak jarang memisahkan suami dan istri pada perceraian (Margiani 

dan Ekayati, 2013, h.192). 

Kepuasan sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh 

dari suatu hubungan dengan tingkat perbandingan. Menurut Sears 

(Ardhianita dan Andayani, Tanpa Tahun,  h. 102) perbandingan 

disini erat dengan persepsi tentang keadilan. Kepuasan perkawinan 

dapat tercapai ketika terpenuhinya aspek-aspek kebutuhan dasar 

dalam perkawinan. Menurut Saxton (dalam Larasati, 2012, h.2) 

aspek-aspek kepuasan perkawinan itu ada aspek materiil, aspek 

seksual dan aspek psikologis. Walgito (Fedora, 2013, h.8) 

menambahkan ada aspek sosial dan aspek religi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan itu 

sendiri menurut Papilia dkk (Wismanto, 2012) adalah usia saat 

menikah; latar belakang pendidikan dan penghasilan; agama; 

dukungan emosional; dan perbedaan harapan. Bradburry, Fincam 

dan Beach (Prasetya, 2007, h.105) berpendapat faktor yang  
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memengaruhi kepuasan perkawinan seperti fungsi kognitif, fungsi 

afektif, fungsi fisiologis dari interaksi suami-istri, ada tidaknya 

tindak kekerasan suami-istri, faktor sosiodemografis (umur, jumlah 

anak, status sosial-ekonomi, lamanya perkawinan, life stressor dan 

masa transisi dalam kehidupan.  

Melihat kondisi sekarang ini, kecenderungan kekerasan dalam 

perkawinan semakin meningkat. Menurut Berkowitz (dalam Aisyah 

dan Kurniawan, 2008) perilaku agresif dapat dipengaruhi oleh 

konflik suami istri sedangkan menurut penelitian Archer (Aisyah dan 

Kurniawan, 2008) setiap pasangan yang berkonflik sering 

melakukan tindakan agresif. Bentuk dari agresi dapat berupa fisik 

atau verbal. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak 

adalah agresi fisik (64%), yang memiliki motif pertengkaran rumah 

tangga sebanyak 38% (Aisyah dan Kurniawan, 2008).  

Agresivitas merupakan segala bentuk perilaku yang 

dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai seseorang baik secara 

fisik maupun verbal. Bentuk-bentuk dari agresivitas seperti agresi 

verbal langsung; agresi verbal secara tidak langsung; agresi fisik 

secara langsung; agresi fisik secara tidak langsung. Agresivitas 

kebanyakan dilakukan oleh keluarga kita, pasangan kita, atau 
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kekasih kita, bahkan orang tua kita (Margiani dan Ekayati, 2013, h. 

191). 

Hasil penelitian Mahyuni 2001 (Diniyanti dan Sidemen, 2014, 

h.70) menunjukan bahwa 155 responden yang diteliti, sebanyak 108 

(69,7%) kondisi rumah tangganya baik dan tidak terjadi tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan 47 

istri (30,3%) mengalami masa-masa sulit merasakan perilaku agresif 

yang dilakukan oleh suaminya, seperti mudah marah, mudah 

menampar, membanting barang dan lain-lain. Semakin rendah 

agresivitas suami terhadap istri rendah maka semakin tinggi 

kepuasan perkawinan istri, namun semakin tinggi agresivitas suami 

terhadap istri maka semakin rendah kepuasan perkawinan istri. 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dijumpai di 

lingkungan sekitar tempat tinggal peneliti, kekerasan tersebut dapat 

terjadi karena hal sepele. Seorang suami melakukan pemukulan 

terhadap istri ketika keinginannya tidak terpenuhi. Seorang suami 

mengumpat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati istrinya 

karena kesalahpahaman dan kasus-kasus lainnya masih banyak lagi. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap salah satu istri. Kasus Ibu M  (34 tahun) seorang ibu rumah 

tangga, beliau sering kali cekcok dengan suaminya karena hal sepele.  
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Suaminya juga sering memukul jika sedang marah. Apalagi 

suaminya sudah tidak menafkahinya karena suaminya menjadi 

pengangguran. Ibu M sebenarnya sudah tidak merasakan kepuasan 

dalam perkawinannya namun disatu sisi beliau berharap suatu saat 

nanti suaminya dapat berubah dan tidak ingin berpisah dengan 

suaminya karena merasa kasihan dengan anaknya.   

Pada kasus Wihayati seorang ibu rumah tangga di 

Bandungan, Kabupaten Semarang. Wihayati melaporkan suaminya 

Dwi Nuryanto dan mertuanya ke Polres Semarang karena suami dan 

mertuanya melakukan perilaku agresi fisik dan verbal. Hal itu 

terjadi, berawal dari Wihayati meminta uang kepada suami untuk 

membelikan sarapan anaknya namun suaminya malah memaki dan 

memukul di bagian kepala. Mertuanya yang mengetahui keributan 

tersebut tidak melerai, justru ikut menggampar bibir Wihayati 

(Munir, 2015). 

Kasus lainnya juga dialami oleh Siti Nurjazilah atau yang 

lebih dikenal dengan nama Lisa. Lisa menjalani hari-harinya dengan 

mengurung diri di rumahnya. Hal itu disebabkan suaminya melarang 

keluar rumah agar hal yang dilakukan suaminya tidak ketahuan oleh 

orang lain. Suaminya yang sangat pencemburu menyiram wajah Lisa 
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yang cantik dengan air keras agar tidak didekati laki-laki (Alif, 

2013). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam apakah ada hubungan antara agresivitas suami terhadap istri 

dengan kepuasan perkawinan istri? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

agresivitas suami terhadap istri dengan kepuasan perkawinan istri. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi 

khususnya psikologi keluarga dan memberikan bukti adanya 

hubungan antara agresivitas suami terhadap istri dengan 

kepuasan perkawinan istri. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para istri 

dan pasangan suami istri serta mengetahui kemungkinan 
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agresivitas suami terhadap istri yang dapat memengaruhi 

kepuasan perkawinan istri. 


