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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu di dunia diciptakan Tuhan untuk saling mencintai 

dan menyayangi satu sama lain. Hasrat untuk mencintai dan dicintai oleh 

lawan jenis merupakan naluri alamiah yang dimiliki manusia. Berawal dari 

masa pacaran dimana individu saling mengenal pasangannya hingga 

muncul keinginan untuk menuju tahap yang lebih serius. Pada tahap ini 

masing-masing individu memiliki keinginan untuk saling memiliki 

pasangannya secara utuh melalui sebuah ikatan yaitu 

pernikahan/perkawinan. Pernikahan menjadi suatu hal yang sangat 

didambakan oleh pasangan yang sudah memilih untuk menuju ke jenjang 

yang lebih serius. Dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh 

keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun psikologis. 

Sesuai dengan Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 dalam Noviajati, 

2015), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri 

dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan 

agar perkawinan bisa berlangsung sekali seumur hidup dan tidak bisa 

berakhir. 
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Menikah dengan orang yang dicintai merupakan suatu hal yang 

didambakan oleh setiap pasangan. Keputusan untuk memulai kehidupan  

baru bersama dengan orang yang diyakini dapat memberikan kebahagian 

merupakan awal dari sebuah langkah menuju hidup yang baru. Setelah 

menikah, pria dan wanita akan menjalankan peran dalam kehidupan rumah 

tangga sebagai seorang suami dan istri yang saling melayani satu sama 

lain. Gambaran mengenai kehidupan rumah tangga yang dipikirkan oleh 

pasangan suami istri yang baru saja menikah akan menyenangkan dan 

penuh dengan kebahagiaan. 

Pada kenyataannya, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan 

dengan mulus. Dalam rumah tangga tentu saja akan banyak dijumpai 

konflik dan permasalahan yang timbul. Tidak semua pasangan mampu 

menjalankan kehidupan perkawinan sesuai dengan yang diharapkan. 

Kehidupan perkawinan bisa saja mengalami perubahan karena adanya 

masalah yang timbul dalam rumah tangga. Pondasi yang dibangun oleh 

pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus kokoh dan 

kuat agar bahtera rumah tangga tidak hancur karena adanya masalah yang 

timbul. 

Pasangan suami istri selalu menginginkan agar perkawinannya 

selalu dapat berjalan secara mulus, harmonis, dan tanpa ada masalah. 

Menjalani kehidupan rumah tangga dengan berdampingan dan bersama 

sama akan menciptakan kepuasan dalam perkawinan. Akan tetapi 

semuanya tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Konflik seringkali 
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menghiasi kehidupan pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga 

dan hal ini akan menjadi musuh terbesar bagi kehidupan perkawinan 

sehingga akan mengurangi keharmonisan perkawinan yang diusahakan 

dari awal perkawinan. Apabila hal ini terjadi maka akan menimbulkan 

kekecewaan dan mengakibatkan ketidakpuasan pasangan suami istri yang 

berujung pada keretakan rumah tangga. Seperti kasus yang dimuat dalam 

Kompasiana (Takariawan, 2015), mengulas kasus tentang perceraian yang 

terjadi di Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Total angka kasus 

perceraian dalam 2 tahun tersebut mencapai angka sekitar 350.000 kasus. 

Penyebab terbesar perceraian yang terjadi di dua tahun itu adalah 

perselingkuhan. Alasan terbesar mengapa seseorang berselingkuh adalah 

mencari kepuasan emosional yang tidak terpenuhi dalam perkawinan. 

Pasangan suami istri yang kurang memiliki kedekatan secara emosional 

rentan terhadap kasus perselingkuhan karena di antara mereka masing-

masing sibuk dengan urusannya sendiri dan kurang memedulikan pasangan 

sehingga tidak memiliki waktu untuk berduaan. Akhirnya mereka tidak 

mendapatkan kepuasan secara emosional dari pasangan dan berujung pada 

perceraian. Masalah yang timbul akibat ketidakterbukaan suami istri dalam 

perkawinan  tidak hanya pada perselingkuhan saja, namun dapat timbul 

masalah lain seperti masalah ekonomi dalam keluarga, ketidakseimbagan 

hak antara suami dan istri dalam keluarga, dan masalah pada pola asuh 

anak yang tidak berjalan sama antara pemikiran dari suami maupun dari 

istri. Namun pada kasus perceraian yang dimuat dalam Kompasiana, 

http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357c07455137a2b6c7115
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sebagian besar alasan perceraian dikarenakan perselingkuhan yang terjadi 

akibat masing-masing pasangan suami istri tidak terbuka satu sama lain.  

Kepuasan dalam perkawinan berkaitan dengan harapan yang 

dimiliki masing-masing pasangan. Harapan untuk diperhatikan oleh 

pasangan, maupun kebutuhan akan keterbukaan yang akan berdampak 

pada kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri dalam kehidupan 

berumah tangga. Baumeister & Leary ( Mc Walter, 2012 hal. 1), 

mengemukakan bahwa kepuasan  didefinisikan sebagai penyesuaian yang 

mengacu pada sebuah kesan positif dibandingkan kesan negatif dalam 

suatu hubungan dan dapat dipengaruhi oleh sejauh mana pasangan 

memenuhi kebutuhan individu satu sama lain. Adapun kesejahteraan 

hubungan perkawinan dapat dihasilkan apabila terciptanya tingkat 

kepuasan hubungan yang tinggi. Menurut Craighead and Nemeroff 

(Sharaievska, Kim, Stodolska, 2013), kepuasan perkawinan merupakan 

sebuah pemikiran subjektif seseorang menilai pasangannya dalam 

berhubungan dimana individu mencerminkan sejauh mana harapan 

terhadap pernikahan yang dijalaninya. 

Salah satu cara untuk menciptakan kepuasan dalam perkawinan 

adalah dengan menjalin komunikasi yang baik antar pasangan serta 

keterbukaan diri dari masing-masing pasangan. Seperti apa yang dikatakan 

Fower dan Olson (dalam Noviajati, 2015. hal. 21 ), yang mengungkapkan 

bahwa kepuasan berhubungan dapat diukur melalui aspek-aspek kepuasan 

yang ada  yaitu, komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi agama, 
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penyelesaian konflik, manajemen keuangan, intimasi seksual, interaksi 

dengan orang terdekat, masalah mengenai kepribadian, dan kesetaraan 

peran. 

Kepuasan berhubungan antar individu dalam pernikahan akan 

saling dipahami oleh masing masing pasangan apabila hal itu 

dikomunikasikan kepada pasangannya. Keterbukaan untuk saling 

berkomunikasi dan mengungkapkan mengenai persepsi dari masing 

masing pasangan mengenai apa yang dirasakan dan apa yang sedang 

dilakukan oleh pasangan, menjadi salah satu faktor keberlangsungan suatu 

hubungan. Melalui keterbukaan diri, individu akan lebih bisa memahami 

diri sendiri dan memahami orang lain sehingga dapat mengembangkan 

hubungan yang mendalam. Self disclosure (keterbukaan diri) adalah jenis 

komunikasi yang berpengaruh dalam kepuasan sebuah hubungan, karena 

tanpa keterbukaan diri hubungan yang bermakna dan mendalam tidak 

mungkin terjadi (DeVito, 2011 hal. 69). 

Menurut DeVito (2011, hal. 65) keterbukaan diri adalah jenis 

komunikasi antar individu yang berisi informasi tentang diri sendiri baik 

tentang pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang atau tentang orang lain 

yang sangat dekat yang sangat dipikirkan dan melibatkan sedikitnya satu 

individu lain. Dalam menjalani kehidupan perkawinan, self disclosure 

menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dari 

ancaman masalah yang siap menerpa bahtera rumah tangga. Selanjutnya 

menurut Sadarjoen (Wardhani, 2012, h.2), self disclosure dalam sebuah 
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hubungan adalah faktor yang paling penting dalam kualitas komunikasi 

kedua pasangan.  Dengan melakukan self disclosure, pasangan suami istri 

dapat berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang sedang mereka 

rasakan dan pikirkan serta lebih memahami pasangannya. Komunikasi 

yang berlangsung satu sama lain akan menjadi lebih efektif dan 

menciptakan hubungan yang lebih berkualitas. 

Menurut Taylor (Wardhani, 2012, h.2), semakin luas keterbukaan 

diri dalam relasi yang intim ternyata akan memberikan pengaruh yang 

signifikan pada tingkat kepuasan pada pasangan dalam berelasi, semakin 

tinggi self disclosure pada pasangan suami istri, maka semakin tinggi pula 

kepuasan pada pasangan tersebut. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 

Wardhani (2012, h.4) mengenai self disclosure dan kepuasan perkawinan 

pada istri di usia awal perkawinan, yang menunjukkan hasil bahwa 

hubungan antara variabel self disclosure dan kepuasan perkawinan 

memiliki signifikansi sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan 

pada istri diusia awal pernikahan. Kontribusi yang signifikan sebesar 

88,9% menunjukkan bahwa subjek yang memiliki tingkat kepuasan 

perkawinan yang sangat tinggi maka self disclosure sangat tinggi pula. 

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, menurut hasil wawancara 

dengan dua pasangan suami istri di Kota Semarang pada bulan Oktober 

2016 terdapat dua hasil yang sangat berkebalikan dari dua pasangan 

tersebut. Hasil wawancara tanggal 10 Oktober 2016 pada pasangan suami 
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istri pertama AW dan MD, pasangan ini mengungkapkan bahwa 

keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga sampai sekarang ini karena 

hubungan komunikasi dan keterbukaan diri satu sama lain yang menjadi 

kunci utama. Berani untuk mengungkapkan perasaan sehingga maksud dan 

keinginan satu sama lain dapat dipahami satu sama lain, meluangkan 

waktu untuk bercerita akan peristiwa yang sudah terjadi, dan saling 

mendukung satu sama lain dalam setiap aktivitas yang dijalani. 

Hasil wawancara kedua pada pasangan suami istri SS dan TH yang 

dilakukan tanggal 11 Oktober 2016, sang istri mengungkapkan bahwa 

interaksi dengan suami selama ini masih kurang, karena suami kurang 

memberikan waktu luang untuk berinteraksi yang disebabkan suami terlalu 

sibuk dengan urusan kerjanya sehingga saat sampai rumah suami sudah 

merasa lelah dan akhirnya tidur. Hal ini menjadikan istri merasa kurang 

nyaman untuk menyampaikan berbagai cerita, perasaan, dan pemikirannya. 

Suami juga mengungkapkan bahwa ia merasa terlalu sibuk dengan urusan 

kantor sehingga kurang memiliki waktu luang saat di rumah karena sudah 

lelah bekerja dan akhirnya saat ada masalah suami istri ini sering 

memendam masalahnya sendiri dan enggan untuk menceritakan kepada 

pasangannya. Hal ini yang menyebabkan sering terjadi percekcokan dalam 

rumah tangga mereka karena saling menyembunyikan rahasia mengenai 

diri masing masing. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menunjukkan bahwa 

perbedaan antara pasangan yang memelihara komunikasi yang baik 
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sehingga bisa terbuka satu sama lain selama kehidupan rumah tangga dan 

pasangan yang kurang terbuka dan kurang menjalin komunikasi yang 

intens sehingga pasangan kurang puas dengan kehidupan rumah tangga 

yang sedang dijalani. Penting untuk diteliti bagaimana hubungan sntara 

keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan pada suami istri. Perhatian, 

dukungan serta keterbukaan pada pasangan berguna untuk menciptakan 

keharmonisan dan kepuasan perkawinan bagi sumai istri.  

Data angka kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang 

khususnya di Kecamatan Pedurungan menunjukkan angka yang selalu 

meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data kasus perceraian yang ada 

pada BPS (Badan Pusat Statistik) Semarang yang diupload tahun 2015 

menunjukkan angka kenaikan jumlah kasus perceraian di Kecamatan 

Pedurungan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Kasus Perceraian Kecamatan Pedurungan 

Tahun Jumlah Kasus Perceraian 

2011 

2012 

2013 

7 

17 

19 

2014 20 

Total 63 

 

Jumlah kasus perceraian di Kecamatan Pedurungan 4 tahun tersebut 

selalu meningkat dari setiap tahunnya.Berdasarkan data perceraian di 

Kecamatan Pedurungan di atas, peneliti memilih Kecamatan Pedurungan 
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untuk dimenjadi tempat penelitian karena melihat angka kasus perceraian 

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

untuk mengetahui apakah self disclosure keterbukaan diri) memiliki 

hubungan dengan kepuasan perkawinan pasangan suami istri di Kota 

Semarang khususnya di Kecamatan Pedurungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setiap pasangan yang sudah menikah tentu berharap merasakan 

kepuasan dalam kehidupan perkawinannya. Dalam kenyataannya, angka 

perceraian yang terjadi dalam dua tahun belakangan ini sangat tinggi. 

Alasan utama yang mendorong individu untuk melakukan perceraian 

adalah ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan. 

Salah satu faktor yang dapat menciptakan kepuasan perkawinan 

pada pasangan suami istri adalah self disclosure (keterbukaan diri). 

Keterbukaan diri pada pasangan yang meluangkan waktu untuk 

berinteraksi dan mengungkapkan perasaannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini disusun untuk 

mengetahui apakah self disclosure keterbukaan diri) memiliki hubungan 

dengan kepuasan perkawinan pasangan suami istri di Kota Semarang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara self disclosure (keterbukaan diri) dengan kepuasan perkawinan pada 

pasangan suami istri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

berbagai pihak dan dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah 

bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi keluarga tentang pentingnya 

keterkaitan hubungan antara self disclosure (keterbukaan diri) dengan 

kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna 

meningkatkan kepuasan perkawinan, terutama dalam kaitan dengan 

keterbukaan diri. 

 

 

 

 


