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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari remaja menuju 

masa dewasa akhir. Hurlock (1980) mengatakan bahwa masa dewasa 

awal dimulai pada usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun. Masa 

dewasa awal adalah masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan 

yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Masa dewasa awal 

adalah masa usia reproduktif. Pada masa ini khususnya wanita, 

sebelum usia 30 tahun memasuki masa reproduksi dan siap 

menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Hal yang wajar 

dialami bagi setiap orang yang memasuki tahap perkembangan masa 

dewasa awal ini adalah pernikahan. Duvall dan Miller (dalam Daeng, 

2010) mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang 

diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan 

berpasangan antara satu wanita dan satu pria, sehingga bisa 

didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan 

harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan 

memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana 

didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak 

dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.  
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 Setiap pasangan yang sudah menikah pasti mendambakan 

kehidupan rumah tangga yang harmonis dan mendapatkan kepuasan 

pernikahan. Mereka mengharapkan hubungan yang bisa saling 

menghargai, percaya satu sama lain dan memiliki komitmen. Tujuan 

dari pernikahan itu sendiri dapat dicapai jika adanya kerja sama yang 

baik, komitmen, dan komunikasi yang baik antara pasangan suami 

istri. Menurut Koentjaraningrat dalam Larasati (2012), jika tujuan 

pernikahan dapat dicapai, maka tentu akan meningkatkan kepuasan 

pernikahan yang baik, namun pada kenyataannya, tidak semua 

pasangan bisa mengalami kepuasan dalam pernikahannya.Kepuasan 

pernikahan adalah perasaan bahagia, kepuasan, dan kegembiraan 

yang dirasakan secara subjektif oleh pasangan suamiistri yang terlibat 

dalam pernikahan sehubungan dengan aspek-aspek yang terdapat 

pada pernikahannya (Olson, 2003; Chappel & Leigh dalam Pujiastuti, 

2004).Ketidakpuasan pernikahan yang mereka alami bisa 

menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ketika 

pasangan suami istri tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tak jarang 

banyak rumah tangga yang berujung pada perceraian.  

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen 

Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 

tahun 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan 

menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari dua juta 
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pasangan yang menikah tahun 2010, 285.184 pasangan bercerai. 

Tingginya angka perceraian di Indonesia tersebut juga notabena 

tertinggi se-Asia Pasifik. Data tersebut, lanjutnya, juga 

memperlihatkan bahwa 70 persen perceraian itu karena gugat cerai 

dari pihak istri dengan alasan tertinggi ketidakharmonisan. Alasan 

perceraian yang lain karena suami atau istri yang melakukan 

perselingkuhan dan ketidakpuasan ekonomi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ketidakpuasan pernikahan dapat menyebabkan 

terjadinya perceraian. 

Snyder (dalam Eleonora, 2010) mengatakan bahwa aspek-

aspek yang dapat melihat kepuasan pernikahan yaitu sebagai berikut: 

1.) Kecenderungan seseorang untuk menilai pernikahan dengan 

kriteria yang diidealkan masyarakat (Conventioanalization). 

2.) Penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan 

ditanggung bersama (Global distress) 

3.) Kepuasan  individu terhadap afeksi dan pengertian yang 

diberikan oleh pasangannya (Affective Communication) 

4.) Efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan 

kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan 

(Problem Solving Communication) 

5.) Kebersamaan dalam menggunakan waktu (Time together) 
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6.) Kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang (Agreement 

about finances) 

7.) Kepuasan dalam aktivitas seksual (Sexual Satisfaction) 

8.) Kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua (Role Orientation) 

9.) Pederitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa 

kecil (Family History of Distress) 

10.) Kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil pernikahan 

(Satisfaction with Children) 

11.) Kesamaan dalam cara mendidik anak (Agreement in 

Childreraring) 

Aspek-aspek kepuasan pernikahan tersebut di atas dapat tidak 

terpenuhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah kekuasaan dalam 

keluarga terkait dengan finansial, istri yang bekerja, komunikasi, dan 

kesesuaian peran dan harapan antar masing-masing orang dalam 

keluarga (Suryani, 2008). Seiring dengan perkembangan jaman, 

banyak wanita sekarang yang memiliki pendidikan tinggi. Banyak 

wanita yang ketika sudah menikahtidak ingin menjadi ibu rumah 

tangga. Oleh karena hal itu, ketika wanita sudah menikah dan menjadi 

seorang istri, maka banyak dari mereka juga yang bekerja di luar rumah 

seperti menjadi guru, dokter di rumah sakit, psikolog, dan banyak 

profesi lainnya. Banyak wanita juga ingin mengembangkan karirnya,  
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namun ada juga istri yang terpaksa bekerja dikarenakan kondisi 

ekonomi keluarga yang tidak mencukupi.  

Pasangan suami istri yang bekerja biasa disebut pasangan dalam 

dual-career family. Muchinsky dalam Daeng(2010) menjelaskan bahwa 

pasangan dalam dual-career family dicirikan sebagai pasangan suami 

istri yang memiliki karir masing-masing dan mencoba untuk 

menyeimbangkan karir mereka dengan urusan rumah tangga. Pada 

saat ini juga suami dan istri diharapkan mampu menjalani peran-peran 

yang muncul dalam pekerjaan dan pernikahannya, yaitu sebagai suami 

atau istri, orang tua, pekerja, serta mengembangkan sikap-sikap baru, 

keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru 

sebagai pria atau wanita dewasa. Suami dan istri harus membagi waktu 

dan perhatian yang seimbang dalam setiap perannya sehingga dapat 

berjalan dengan selaras (Daeng, 2010). 

 Menurut penelitian yang dilakukan Sorcinelli & Near (dalam Lisa 

dkk, 2000) pasangan yang terlibat dalam dual-career family memiliki 

sejumlah stress yang signifikan dan memengaruhi pekerjaan dan 

kepuasan kehidupan mereka.Pada masalah keuangan misalnya, 

ketidaktergantungan finansial memungkinkan wanita memiliki lebih 

banyak kekuasaan dalam keluarga (Safilios dkk dalam Suryani, 

2008).Pada kasus-kasus tertentu, ketidaktergantungan finansial berarti 

bahwa istri tidak lagi mendapat uang saku atau harus meminta 
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persetujuan suami untuk membelanjakan uangnya. Konflik dapat timbul 

apabila suami atau lingkungan tidak dapat menerima pengurangan 

kekuasaan ini (Suryani, 2008). Selain itu, masalah komunikasi 

misalnya, pasangan yang terlibat dalam dual-career family menjadi 

lebih sedikit memiliki waktu berkualitas untuk bersama karena 

kesibukan masing-masing. Hal ini dapat menjadikan intensitas 

berkomunikasi menjadi berkurang. Jika hal itu berlangsung terus-

menerus maka akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Menurut Noller 

& Fizpatrick (dalam Suryani, 2008), komunikasi yang efektif 

memberikan  manfaat pada pasangan dan dapat meningkatkan 

kepuasan pernikahan.  

 Menurut Blumstein dalam Suryani (2008), pasangan suami istri 

diharapkan bisa menyesuaikan harapan-harapan yang ideal di antara 

mereka. Menurut Chadwick dalam Suryani (2008), kesesuaian peran 

dan harapan antara pasangan suami istri menentukan kepuasan 

pernikahan. Pada pasangan yang terlibat dalam dual-career family, 

ketidaksesuaian peran dan harapan bisa terjadi dan akan 

mengakibatkan penurunan kepuasan pernikahan. Hal ini disebabkan 

karena suami yang tidak mengerti kelelahan istrinya setelah bekerja, 

padahal sang istri mengharapkan suami untuk membantu pekerjaan 

rumah tangganya. Permasalahan tersebut di atas adalah ancaman 

terhadap kepuasan pernikahan. Jika konflik di atas terjadi terus 
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menerus dan pasangan tidak bisa menyelesaikannya, maka hal ini 

akan berdampak pada kepuasan pernikahan pasangan. 

 Dewasa ini, banyak terapi keluarga yang digunakan untuk 

menangani pasangan yang bermasalah dalam kehidupan rumah 

tangganya. Salah satu terapi yang bisa digunakan adalah Behavioral 

Couple Therapy. Menurut O’Farrel & Schein (2000) terapi BCT 

adalahpendekatan terapi bagi pasangan yang sudah menikah dan 

mengalami beberapa permasalahan dalam hubungannya dengan 

pasangan sehingga pasangan mampu untuk meminimalisir 

permasalahan yang dihadapinya tersebut. Melalui terapi ini, diharapkan 

terjadi perubahan perilaku suami ataupun istri pada pasangan dalam 

dual-career family yang terkait dengan kondisi kehidupan 

pernikahannya. Perubahan perilaku akan menyebabkan kepuasan 

pernikahan yang lebih besar. Praktisi terapi ini menciptakan perubahan 

perilaku dalam dua cara yaitu dengan mendorong mitra menentukan 

perilaku tertentu, kemudian mengajak mereka untuk meningkatkan 

frekuensi dari perilaku itu, dan mengajarkan pasangan untuk 

berkomunikasi dan memiliki ketrampilan dalam pemecahan masalah 

yang baik. (Jacobson & Christensen, 1996). 

Berdasarkan perkembangannya, Behavioral Couple Therapy 

dibagi menjadi 2 jenis (Jaconson & Christensen, 1996) yaitu 

TraditionalBehavioral Couple Therapy  dan Integrative Behavioral 
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Couple Therapy.  TBCT lebih mengutamakan pada membangun 

ketrampilan mengubah perilaku agar menimbulkan pertukaran perilaku 

positif. TBCT didesain cepat dan efektif untuk memberikan klien 

ketrampilan dalam menghadapi permasalahan. Terapi ini berfokus pada 

pertukaran perilaku, ketrampilan berkomunikasi serta pemecahan 

masalah. Pada awal perkembangannya, TBCT terkesan sangat teknis 

dan kaku dalam segi pelaksanaannya, namun semakin lama, TBCT 

menjadi semakin fleksibel.IBCT adalah suatu pendekatan terapi yang 

dibangun berdasarkan teori dari TBCT dengan menambahkan fokus 

pada penerimaan (Jacobson&Christensen dalam Steenwyk, 2008). 

Motivasi dari pembentukan IBCT ini berakar dari penemuan bahwa 

behavioral couple therapy akan berhasil dilakukan jika pasangan mau 

untuk melakukan kompromi dan perubahan. Mereka juga menemukan 

bahwa satu-satunya cara untuk membantu pasangan dengan 

perbedaan-perbedaan yang tidak bisa direkonsiliasi adalah dengan 

mengembangkan penerimaan ke dalam perbedaan-perbedaan 

pasangan tersebut. 

Oleh karena itu, tidak seperti TBCT yang berfokus pada 

perubahan tingkah laku lewat reinforcement yang diatur, IBCT 

menekankan kepadapenerimaanpada tingkah laku pasangan yang 

menghasilkan lebih banyak contingency-based reinforcement 

(Christensen&Jacobson, 1996). Tingkah laku-tingkah laku yang diatur 
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(rule-governed behaviors) memiliki dampak langsung pada perubahan, 

dimana tingkah laku diperkuat dengan mengikuti aturan dan hukuman 

jika melanggar aturan tersebut. Sebaliknya, contingency-based 

behavior diperkuat denganlingkungan alami sebagai hasil dari tingkah 

laku (Jacobson & Christensen, 1996). Dimidjian menyimpulkan bahwa 

natural contingencies lebih kuat untuk beberapa pasangan daripada 

reinforcement yang berdasarkan aturan. (Jacobson & Christensen, 

1996).  

Komponen penerimaanberupaya membantu pasangan yang 

terlibat dalam dual-career family untuk menerima kondisi pasangannya 

yang keduanya bekerja sehingga ketika terjadi penerimaan, maka 

mereka bisa meminimalisir konflik kepentingan dan kekuasaan 

terhadap permasalahan pekerjaan. Penerimaan juga membantu 

pasangan yang saling memahami tugas masing-masing sebagai suami 

dan istri, sehingga sekalipun istri bekerja dan harus meninggalkan, dia 

tidak kehilangan perannya. Saat membutuhkan bantuan, suami juga 

lebih bisa mengerti kondisi istrinya. Penerimaan juga bisa membuat 

pasangan semakin saling memahami dan memiliki keintiman satu sama 

lain. Melalui IBCT,pasangan dapat mengetahui permasalahan mereka, 

belajar menerima pasangan, menyelesaikan konflik, dan mengubah 

perilaku mereka. Pada aspek kepuasan pernikahan misalnya, jika 

sudah terciptapenerimaandalam keluarga pasanganmaka penderitaan 
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dan kesukaran secara menyeluruh dapat dirasakan dan ditanggung 

bersama. Pada aspek kesepakatan mengasuh anak, jika pasangan 

sudah mau menyediakan waktu untuk memahami tentang cara asuh, 

maka pasangan dapat bersama-sama membuat kesepakatan tentang 

cara mengasuh anak. Jika hal ini berlangsung terus,maka pada 

akhirnya kepuasan pernikahan dapat dirasakan oleh pasangan. 

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jacobson 

(2000), IBCT secara signifikan dapat mengubah perilaku pada 

pasangan yang mengalami perselisihan (couple discord) sehingga 

masalah yang dialami bisa terselesaikan. Penelitian tentang Behavioral 

Couple Therapy yang lain juga dilakukan oleh Atkins et al. (2010) 

menghasilkan kesimpulan bahwa setelah dilakukan tritmen selama 25 

sesi, pasangan yang mengalami distress, ketidakpuasan seksual, dan 

depresi karena pasangan yang tidak setia secara signifikan mengalami 

peningkatan dalam kepuasan pernikahan mereka. Sesi tritmen bisa 

dilakukan dalam jumlah yang lebih sedikit menyesuaikan kebutuhan 

klien (Jacobson, 1996).  Selain itu, dari penelitian yang dilakukan Marin 

et al. (2014) dengan menggunakan Behavioral Couple Therapy pada 

pasangan yang salah satunya melakukan perselingkuhan secara 

signifikan dapat meningkatkan kepuasan hubungan pasangan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa Behavioral Couple Therapy memberikan pengaruh dalam 
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kepuasan hubungan dan pernikahan serta memberikan perbaikan pada 

pasangan yang mengalami perselisihan (couple discord). Oleh karena 

itu, untuk memperdalam hasil-hasil penelitian tersebut, peneliti 

menggunakanIBCT untuk meningkatkan kepuasan pernikahan pada 

pasangan suami istri yang terlibat dalam dual-career family. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh IBCT 

terhadap peningkatan kepuasan pernikahan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan bagi 

perkembangan terapi dalam bidang psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan klien 

pasangan untuk meningkatkan kepuasan pernikahan 

 

 

 

 

 


