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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, oleh karena itu manusia 

butuh berinteraksi satu sama lain. Kebanyakan manusia membutuhkan 

pasangan dalam hidup. Pasangan-pasangan manusia tersebut 

kemudian membuat suatu perjanjian sehidup dan semati satu sama 

lain yang diikat dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan 

salah satu kejadian penting yang akan dialami sebagian besar manusia 

dalam perjalanan hidupnya. Menurut Goode (Srisusanty & Zulkaida, 

2013) perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru 

karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dengan 

seorang laki-laki tetapi juga menyatukan kedua keluarga sekaligus, 

yaitu keluarga kedua pasangan tersebut. Bird and Melville (Syakbani, 

2008) menyatakan bahwa perkawinan merupakan hal yang berkenaan 

dengan individu serta menjadi perhatian sosial.  

Kehidupan perkawinan suatu pasangan tidaklah selalu berjalan 

dengan mulus. Pasangan tersebut harus dapat berusaha untuk 

menciptakan kebahagiaan dalam perkawinan mereka. Banyak batu 

kerikil ataupun batu sandungan dalam suatu kehidupan perkawinan 

yang terkadang membuat suatu kehidupan perkawinan goyah. 
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Sebaliknya, problematik dalam suatu perkawinan terkadang membuat 

pasangan tersebut semakin dewasa dalam menghadapi 

permasalahannya, namun apabila tidak cepat diatasi dan diselesaikan 

dapat berujung pada perceraian.  

Berbagai media massa seperti Harian Pikiran Rakyat Online 

(Munady, 2015) dan Harian Kompasiana Online (Takariawan, 2015), 

mengatakan bahwa perceraian dalam rumah tangga di indonesia 

terjadi sebanyak 40 perceraian perjam, hal tersebut didasarkan oleh 

data dari Kementrian Agama RI. Tidak semua kehidupan perkawinan 

suatu pasangan dapat mencapai kepuasan perkawinan. Apabila 

kepuasan perkawinan tidak tercapai maka  salah satu dampaknya 

adalah perceraian (Surya, 2013). Oleh karena itu, perceraian adalah 

indikasi tidak diperolehnya kepuasan dalam perkawinan. 

Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI, di tahun 2010 lembaga ini mencatat 285.184 

kasus perceraian, di mana angka tersebut menunjukan angka pereraian 

yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2009 (Dewi & Sudhana, 2013). Tingkat perceraian di 

Indonesia tiap tahun mengalami peningkatan. Irfan (Srisusanty & 

Zulkaida, 2013) mengatakan, angka perceraian yang tinggi tersebut 

selalu didominasi oleh pihak istri sebagai penggugat. 
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Duvall & Miller (Srisusanty & Zulkaida, 2013), menyatakan 

bahwa pasangan suami istri merasakan kepuasan dan kebahagiaan 

perkawinan manakala kedua pihak saling menyenangi, menghargai, 

mengagumi, dan menikmati kebersamaan mereka. Menurut Bahr, 

Chappel, & Leigh (Syakbani, 2008) kepuasan perkawinan sebagai 

evaluasi subyektif mengenai kualitas keseluruhan dalam perkawinan. 

Kepuasan ini dilihat dari sejauh mana kebutuhan, harapan dan 

keinginan masing-masing individu dalam pasangan terpenuhi dalam 

perkawinannya. 

Duvall dan Miller (Srisusanty & Zulkaida, 2013) menyebut ada 

dua macam faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan, yaitu 

faktor masa lalu antara lain kebahagiaan orangtua, kebahagiaan masa 

kanak-kanak, lamanya masa perkenalan, usia saat melakukan 

perkawinan, restu orangtua, kehamilan sebelum perkawinan, dan 

alasan perkawinan, sedangkan faktor masa kini yaitu hubungan 

interpersonal, anak, kehidupan seksual, komunikasi, kesamaan minat, 

kesesuaian peran dan harapan, partisipasi keagamaan, keuangan, 

hubungan dengan mertua dan ipar, kemampuan menghadapi konflik, 

kekuasaan dan sikap terhadap perkawinan. 

Dahuji (Muslimah, 2014) meneliti bahwa komunikasi 

interpersonal memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan 

perkawinan pada wanita. Hal tersebut juga didukung oleh Azeez 
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(Muslimah, 2014) yang melakukan penelitian terhadap wanita pekerja 

yang menemukan bahwa kepuasan pernikahan sangat dipengaruhi 

oleh keterampilan interpersonal dan komunikasi interpersonal dengan 

pasangannya. Selain itu berdasarkan hasil dan pembahasan dari studi 

deskriptif mengenai faktor-faktor kepuasan perkawinan yang dominan 

pada istri, disebutkan bahwa faktor tertinggi pertama yang 

memengaruhi kepuasan perkawinan pada istri ialah hubungan 

interpersonalnya (Srisusanty & Zulkaida, 2013). Komunikasi 

interpersonal yang baik adalah salah satu faktor yang memengaruhi 

hubungan interpersonal suatu pasangan baik. 

Komunikasi ialah salah satu cara untuk berhubungan antara 

individu satu dengan individu lainnya. Komunikasi yang efektif akan 

membentuk suatu hubungan yang baik pula. Komunikasi interpersonal 

atau bisa juga disebut komunikasi antarpribadi merupakan suatu 

proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu lainnya 

(Muslimah, 2014). 

Pasangan suami dan istri membutuhkan ketergantungan antara 

satu dengan yang lain untuk bekerjasama membangun kepuasan dalam 

perkawinannya, oleh karena itu mereka membutuhkan komunikasi 

yang baik agar mereka dapat saling memahami satu sama lain. Banyak 

faktor yang mempengaruhi komunikasi antara pasangan suami dan 
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istri agar berjalan dengan baik, salah satunya adalah jika mereka 

sama-sama bekerja. 

Menurut Ihromi (Irmasari, 2012), wanita bekerja adalah wanita 

yang melakukan kegiatan, mengeluarkan energi, untuk mempunyai 

nilai waktu, baik secara langsung atau tidak langsung. Badan Pusat 

Statistik mengatakan bahwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 

2010, tercatat jumlah wanita yang bekerja di Indonesia sebanyak 39,5 

juta jiwa (Paputungan, Akhrani, & Pratiwi, 2008). Istri yang bekerja 

biasanya memiliki tuntutan-tuntutan tambahan karena selain bekerja ia 

juga harus mengurus rumah tangganya. Karena istri yang bekerja 

memiliki banyak tuntutan dalam hidupnya, mereka mempunyai dua 

peran yaitu sebagai ibu rumah tangga, sekaligus sebagai pekerja. pada 

tahun 2004, Mentri Sosial mengatakan perbedaan penghasilan pada 

suami dan istri yang bekerja memicu perceraian antara suami dan istri, 

hal tersebut membuat kurangnya keseimbangan dinamis yang 

berkaitan mengenai pendapatan, namun problematik tersebut dapat 

diatasi dengan banyaknya komunikasi yang efektif diantara pasangan 

suami istri dan keseimbangan dalam peran egalitarian serta 

kepercayaan (Suri, 2016). Salah satu perusahaan yang memiliki 

karyawan wanita adalah CV. Jitu, dengan 90% karyawannya adalah 

para wanita. 
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CV. Jitu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

advertising promotion. Perusahaan ini mempunyai karyawan tetap 

sejumlah ± 60 orang. Peneliti telah melakukan wawancara dengan 5 di 

antara tiga karyawan wanita tersebut mengatakan kehidupan 

perkawinan mereka terkadang diwarnai oleh pertengkaran. 

Pertengkaran-pertengkaran di antara suami-istri tersebut biasanya 

berupa cek-cok yang dikarenakan kurangnya komunikasi di antara 

mereka. Kurangnya komunikasi di antara mereka juga membuat sikap 

saling terbuka di antara mereka berkurang. Bahkan satu dari kelima 

karyawan tersebut mengatakan alasan perceraiannya dengan 

pasangannya karena kurangnya komunikasi karena berbeda pekerjaan 

dan tempat kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka menariklah untuk diteliti 

apakah komunikasi interpersonal suami berhubungan dengan 

kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Motivasi peneliti 

menulis penelitian ini agar ke depannya penelitian ini dapat berguna 

bagi kehidupan perkawinan baik peneliti sendiri maupun orang-orang 

lain yang tertarik dengan komunikasi interpersonal suami dan 

kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja. Penelitian ini juga 

penting karena, penulis dapat mengetahui hubungan antara 

komunikasi interpersonal suami dengan kepuasan perkawinan pada 
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istri yang bekerja, sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi pasangan 

suami istri yang sedang mencari kepuasan dalam perkawinannya. 

Dalam penelitian ini variabel bebas (variabel independen) nya 

adalah komunikasi interpersonal suami, sedangkan variabel 

terikat/tergantung (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah 

kepuasan pernikahan istri. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

komunikasi interpersonal suami terhadap kepuasan perkawinan pada 

istri yang bekerja. 

C. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan 

psikologi, khususnya psikologi sosial. 

B. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat memperoleh 

derajat sarjana psikologi. Selain itu penelitian ini juga 

bermanfaat menambah wawasan peneliti mengenai kehidupan 

pernikahan dan komunikasi interpersonal suami selama masa 

pernikahan. 
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b. Bagi Pasangan Suami dan Istri 

Penelitian ini bermanfaat untuk para suami dan istri yang 

bekerja yang membaca penelitian ini agar dapat meningkatkan  

kepuasan perkawinan istri dalam kaitannya dengan komunikasi 

interpersonal suami. 

 


