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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Proses penelitian dimulai dengan mengukur baseline pertama (A1) 

beberapa kali sampai mendapatkan angka yang stabil. 

Selanjutnya, dilakukan pemberian treatment selama 5 sesi dan 

diakhiri dengan baseline kedua (A2). Setelah 2 minggu, peneliti 

melakukan follow-up dengan melakukan pengukuran kembali. 

Tabel 2  

Pelaksanaan Penelitian 

NO. KEGIATAN TANGGAL 

1. Baseline I 

Hari ke-1 9 Juni 2017 

Hari ke-2 16 Juni 2017 

Hari ke-3 23 Juni 2017 

Hari ke-4 30 Juni 2017 

2. Treatment 

Hari ke-1 11 Juli 2017 

Hari ke-2 18 Juli 2017 

Hari ke-3 1 Agustus 2017 

Hari ke-4 10 Agustus 2017 

3. Baseline II 

Hari ke-1 21 Agustus 2017 

Hari ke-2 28 Agustus 2017 

Hari ke-3 4 September 2017 

Hari ke-4 11 September 2017 

4. Follow-up 25 September 2017 
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2. Agenda Pelaksanaan Integrative Behavioral Couple Therapy 

Pelaksanaan IBCT diberikan secara berpasangan dan individual di 

ruangan khusus untuk terapi. Ruangan tersebut berukuran 2x3, 

memiliki sirkulasi udara yang baik, tata cahaya lampu yang tepat, 

dan kursi yang nyaman. Terapi dilakukan selama 4 kali (dalam 5 

sesi pertemuan) dengan jarak 1-2 minggu. Agenda pelaksanaan 

terapi dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 3 

Agenda Pelaksanaan Penelitian 

Pertemuan Waktu Deskripsi Kegiatan 

Sesi 1 

Analisis Awal (Suami 
Istri) 

120” 1. Pembukaan 
2. Identifikasi Masalah 
3. Penutup 
4. Pemberian skala 

kepuasan pernikahan 

 

 

 

Sesi 2 

Empathic Joining 

(Suami) 

 

 

 

 

Sesi 3 

Empathic Joining 

120” 

1. Pembukaan 
2. Pengungkapan 

masalah 
3. Pengungkapan emosi 
4. Tabel asesmen 

perasaan 
5. Tabel reframe to 

empower 
6. Penutup 
7. Pemberian skala 

kepuasan pernikahan 

120” 

1. Pembukaan 
2. Pengungkapan 

masalah 
3. Pengungkapan emosi 
4. Tabel asesmen 

perasaan 
5. Tabel reframe to 

empower 
6. Penutup 
7. Pemberian skala 

kepuasan pernikahan 
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(istri)  
 

Sesi 4 

Communication Skill 
Training 

(Suami Istri) 

120” 1. Pembukaan 
2. Evaluasi Hasil 

Empathic Joining 
3. Ceramah Modul 

Komunikasi 
 
 

4. Latihan komunikasi 
efektif bersama 
pasangan 

5. Tugas Caring days 
6. Penutup 
7. Pemberian Skala 

Kepuasan Pernikahan 

Sesi 5 

Unified Detachment 

(Suami Istri) 

120” 1. Pembukaan 
2. Evaluasi Tugas 

Caring Days 
3. Asesmen Kesalahan 

suami dan istri 
4. Pembuatan komitmen 

bersama 
5. Penutup 
6. Pemberian Skala 

Kepuasan Pernikahan 

  

B. Hasil Penelitian 

Analisis Statistika 

Berdasarkan hasil uji statistika dengan menggunakan Wilcoxon 

signed ranks test menunjukan nilai Z= -2, 666 dengan taraf signifikansi 

p= 0,008 (p<0,05). Hasil ini menunjukan bahwa ada perbedaan tingkat 

kepuasan pernikahan pasangan suami istri pada saat sebelum 

diberikan terapi dan sesudah diberikan terapi yaitu tingkat kepuasan 

pernikahan suami istri setelah menjalani terapi mengalami 

peningkatan dibandingkan sebelum diberikan terapi. Mean pada saat 

baseline 2 yaitu 9,34 lebih tinggi dari baseline 1 yaitu 7,00 
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Berdasarkan hasil uji statistika, hipotesis dalam penelitian ini diterima 

yaitu ada perbedaan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri 

yang terlibat dalam dual-career family sebelum dan sesudah diberikan 

IBCT. 

Subjek 1 

1. Identitas Subjek 

Nama   : Galih ( Bukan nama sebenarnya) 

Jenis Kelamin : Laki-laki   

Usia   : 40 tahun 

Pendidikan  : S1 

Status   : Menikah 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta 

Tempat Tinggal : Yogyakarta 

2. Riwayat Subjek 

Subjek pertama dalam penelitian ini adalah suami dari 

Kenanga. Galih adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Galih lahir 

pada tahun 1977 dan dibesarkan di Gunungkidul oleh kedua orang 

tuanya. Setelah lulus dari SMA, subjek memutuskan untuk kuliah di 

Yogyakarta dan orang tuanya pun menyetujuinya. Subjek 

menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 6 tahun. Setelah lulus, 

subjek memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Akhirnya 
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dia mendapat pekerjaan menjadi tentor SD di sebuah lembaga 

bimbingan privat di Jakarta. Setelah menjalani pekerjaannya 

selama setahun, Galih mulai merasa bosan. Galih memutuskan 

untuk pindah lagi ke desa kelahirannya. Ayah Galih adalah seorang 

yang terpandang di desanya. Ayahnya memiliki toko kelontong 

besar yang terletak di sebelah pasar. Setiap hari banyak orang dari 

warung-warung kecil datang untuk berbelanja di toko ayahnya. 

Toko ayahnya melayani pembelian partai besar dan kecil. Saat 

pulang dari Jakarta, ayahnya memperbolehkan Galih untuk 

membantu mengelola toko ayahnya tersebut. Semakin hari, toko 

tersebut mengalami perkembangan. Sampai akhirnya pada tahun 

2001 Galih bertemu dengan Kenanga. Galih dikenalkan oleh teman 

Galih dengan Kenanga. Setelah 1 bulan mengenal, akhirnya Galih 

memberanikan diri untuk melamar Kenanga. Setelah menikah dan 

memiliki anak, istrinya memutuskan untuk menjadi ibu rumah 

tangga. Pada tahun 2012, setelah anak yang pertama lulus dari 

sekolah dasar, istri Galih memutuskan untuk berkarir. 

 

3. Proses Penelitian 

Baseline 1 (Hari ke-1) 
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Peneliti bertemu dengan subjek satu pada hari Jumat, 9 Juni 

2017. Peneliti menemui subjek di rumahnya. Pada saat pertemuan 

yang pertama, peneliti berkenalan dengan suami Kenanga yang 

bernama Galih. Pertemuan pertama berlangsung dengan lancar. 

Galih menjawab semua pertanyaan peneliti walaupun terkadang, 

Galih menjawab sambil terbata-bata. Sesekali Galih juga sempat 

terdiam sebelum menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti kemudian 

melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan pernikahan 

dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan menghasilkan 

data baseline 1 (B1.1) dengan total skor 75. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Galih memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah 

(dari rentang skor 39-156). 

Baseline 1 (Hari ke-2) 

Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Jumat, 16 Juni 

2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti kemudian kembali 

melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan pernikahan 

dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. Pada 

pertemuan kedua, pengambilan data dengan skala kepuasan 

pernikahan menghasilkan data baseline 2 (B 1.2) dengan total skor 

78. Hasil ini menunjukkan bahwa Galih memiliki tingkat kepuasan 

pernikahan yang rendah (dari rentang skor 39-156). 
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Baseline 1 (Hari ke-3) 

Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Jumat, 23 Juni 

2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti kemudian kembali 

melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan pernikahan 

dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. Pada 

pertemuan ketiga, pengambilan data dengan skala kepuasan 

pernikahan menghasilkan data baseline 3 (B 1.3) dengan total skor 

77.  

 

Baseline 1 (Hari ke-4) 

Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Jumat, 30 Juni 

2017. Peneliti kemudian kembali melakukan proses pengukuran 

tingkat kepuasan pernikahan dengan menggunakan skala 

kepuasan pernikahan. Subjek pun memulai mengisi skala 

kepuasan pernikahan yang diberikan oleh peneliti. Pada pertemuan 

keempat, pengambilan data dengan skala kepuasan pernikahan 

menghasilkan data baseline 4 (B4) dengan total skor 77. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Galih memiliki tingkat kepuasan pernikahan 

yang rendah (dari rentang skor 39-156). 
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Treatment 1 

Pemberian treatment pertama kali dilakukan pada tanggal 11 

Juli 2017. Pada hari itu, peneliti mengenalkan subjek pertama 

kalinya kepada terapis. Terapis pun memulai sesi pertama. 

Sebelum memulai sesi, terapis menjelaskan bahwa akan ada 

empat pertemuan ke depannya nanti. Terapis menjelaskan bahwa 

empat pertemuan tersebut adalah proses terapi yang akan dijalani 

oleh pasangan. Terapis juga menjelaskan tujuan dari terapi dan 

beberapa rule yang harus dipatuhi oleh pasangan selama 

mengikuti proses terapi.  

Terapis memulai sesi pertama dengan mempersilahkan 

untuk mengungkapkan apa saja yang hendak klien ceritakan, baik 

dari sejarah hubungan pasangan sampai akhirnya menikah, kondisi 

yang dialami pasangan saat ini, dan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam rumah tangga pasangan. Galih pun menceritakan 

bahwa pada saat itu Galih berasal dari keluarga yang berada. Galih 

mengakui bahwa Galih sudah menyukai Kenanga, sehingga selang 

satu bulan setelah mengenal, Galih memberanikan diri untuk 

melamar Kenanga dan akhirnya mereka menikah.  Sebelum 

menikah, Galih sempat mengadu nasib di Jakarta menjadi guru 

tentor selama 1 tahun. Setelah itu, orang tua Galih meminta Galih 

untuk pulang ke rumah. Orang tuanya memintanya untuk mengurus 
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toko kelontong bapaknya. Sebelum bertemu dengan Kenanga, 

Galih bercerita juga sempat berpacaran dengan wanita lain, namun 

karena frekuensi bertemu yang jarang maka akhirnya Galih putus 

dengan wanita tersebut. Kemudian, Galih diperkenalkan dengan 

Kenanga oleh temannya. Tak lama setelah Kenanga dan Galih 

menikah, ayahnya jatuh sakit. Semua peran ayahnya digantikan 

oleh Galih. Galih mengurusi toko kelontong milik ayahnya. Setelah 

ayahnya meninggal, toko kelontongnya pun ditutup. Lalu akhirnya 

Galih mulai mencari pekerjaan lain dan Galih mendapatkan 

pekerjaan menjadi karyawan swasta. Setelah itu, anak yang 

pertama lulus dari sekolah dasar, akhirnya istrinya juga 

memutuskan untuk bekerja. Istri Galih bekerja menjadi guru TK di 

salah satu TK swasta di kotanya. Setelah keduanya bekerja, 

banyak masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Galih 

dan istrinya.  

Pada pertemuan kelima ini, terapis mendengarkan dengan 

seksama sebenarnya apa yang menjadi masalah utama pasangan 

ini. Terapis pun juga menegaskan bahwa komunikasi adalah hal 

yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi 

harus terus dilakukan dengan tujuan pasangan sama-sama saling 

mengerti apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah Galih 

bercerita tentang sejarah perjalanan rumah tangga Galih dan 
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istrinya, terapis mencoba menyimpulkan dari pertemuan pertama 

tersebut, masalah yang sebenarnya terjadi adalah komunikasi yang 

kurang efektif dan penerimaan yang kurang terhadap pasangan.  

Treatment sesi 1 selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Galih setelah mendapatkan treatment sesi pertama dengan skala 

kepuasan pernikahan. Pada pertemuan ini, peneliti mendapatkan 

data pengukuran yang diberi kode L1, dengan total skor 78. Peneliti 

kembali melanjutkan wawancara, setelah pengukuran selesai 

dilakukan. 

 Treatment 2 

  Pemberian treatment yang kedua dilakukan pada tanggal 18 

Juli 2017. Pada pertemuan keenam ini, treatment akan dibagi 

menjadi 2 sesi. Sesi pertama menjadi giliran Kenanga, istrinya. 

Galih mendapatkan giliran kedua. Pada pertemuan ini diharapkan, 

masing-masing dari pasangan mengungkapkan masalah menurut 

sudut pandangnya. Terapis juga mengatakan pada Galih bahwa 

Galih bisa mengungkapkan apa saja, sebebas-bebasnya, 

seterbuka mungkin, sampai dengan masalah yang kecil. Terapis 

mengatakan bahwa beliau akan mengolah apa yang dikatakan 
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Galih karena terapis adalah pihak di luar pasangan sehingga 

terapis bisa melihat segala sesuatunya lebih obyektif.  

  Pada pertemuan tersebut, Galih bercerita pada terapis 

bahwa Galih menyayangkan perilaku istrinya setelah istrinya 

memutuskan untuk bekerja. Istrinya menjadi lebih fokus dengan 

urusan karier, kurang memperhatikan anak-anaknya, dan urusan 

rumah tangga. Galih juga bercerita bahwa Galih kurang mendapat 

perhatian dari istrinya semenjak bekerja, padahal Galih berharap 

istrinya membuatkan minuman atau sekedar menyambutnya saat 

pulang bekerja. Selain itu, Galih merasa tidak nyaman dengan 

istrinya yang suka marah-marah tanpa sebab. Istri Galih juga sering 

pergi tanpa ijin. 

Terapis mengajak Galih untuk mengasesmen perasaannya 

dan menulis reframe to empower untuk mengubah cara 

pandangnya. Di bawah ini adalah tabel yang dikerjakan Galih 

sendiri dengan panduan dari terapis. 
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TABEL 3 

ASESMEN PERASAAN 

MENURUT SAYA SELAMA INI 
PASANGAN SAYA 

YANG SAYA HARAPKAN DARI 
PASANGAN SAYA 

1. Sering mengulang-ulang 
masalah yang telah lalu 

Masalah yang sudah terjadi jangan 
diungkit-ungkit 

2. Kalau bepergian tidak izin Kalau bepergian ijin, atau minta diantar 

3. Marah-marah tidak jelas Kalau ada masalah di tempat kerja 
atau yang lain sebaiknya 
dikomunikasikan atau curhat. 

4. Kurang memperhatikan anak-
anak 

Menemani anak belajar, menyiapkan 
kebutuhan anaknya sebelum sekolah 

5. Kurang memperhatikan saya Menyambut jika saya pulang bekerja, 
membuatkan minuman 

6. Cenderung tidak peduli dengan 
pekerjaan rumah tangga 

Punya waktu untuk mencuci, bersih-
bersih rumah, menyetrika 

 

TABEL 4 

 REFRAME TO EMPOWER 

 

FACT 

DISCOURAGING 

FRAME 

EMOSI 
YANG 

MUNCUL 

RESPON REFRAME EMOSI YANG 

MUNCUL 
RESPON 

Sering 
mengulang-

ulang 
masalah 
yang lalu 

• Gak nyaman 

• Pendendam 

• Kecewa 

• Marah 

• Risih 

Diam saja • Istri sayang 
sama saya 

• Ingin lebih jauh 
mengenal 

• Merasa takut 
kehilangan 

Tambah saling 
perhatian 

 

Kalau 
bepergian 

tidak izin 

Tidak menghargai 

 

Merasa di-
sepelekan 

Sasaran 
anak 

dimarahi 

Mungkin ada perlu 
mendadak 

Lebih tenang Mengajak 
bicara dengan 

baik 

 

 

Marah-
marah tidak 

jelas 

Istri galak Ikut marah Ditinggal 
pergi 

Istri capek di 
kantor 

Lebih ngerti 
keadaan istri 

Komunikasi 
dimaksimalkan 
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Setelah mengerjakan tugas tersebut di atas, Galih merasa 

menyadari banyak hal yang belum pernah Galih sadari 

sebelumnya. Galih sebelumnya tidak pernah mencermati 

sebenarnya apa saja yang Galih rasakan selama ini. Galih merasa 

selama ini sering disepelekan dan selalu disalahkan. Galih juga 

bisa mencoba mengubah sudut pandangnya yang buruk tentang 

istrinya selama ini.  

Treatment kedua selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Galih setelah mendapatkan Treatment kedua dengan skala 

kepuasan pernikahan. Pada pertemuan keenam, peneliti 

mendapatkan data pengukuran yang diberi kode L2, dengan total 

skor 79. Peneliti kembali melanjutkan wawancara, setelah 

pengukuran selesai dilakukan. 

Treatment 3 

  Pemberian treatment yang ketiga dilakukan pada tanggal 1 

Agustus 2017. Pada pertemuan ketujuh ini, treatment kembali 

dilakukan bersama pasangan. Terapis mengajak Galih dan 

Kenanga, istrinya untuk membahas tugas yang sudah dikerjakan di 

pertemuan sebelumnya. Terapis meminta Galih dan Kenanga 
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masing-masing membaca asesmen perasaannya dan harapannya 

kepada pasangan agar masing-masing dapat mengetahui apa yang 

menjadi keinginan masing-masing. Setelah itu, Galih 

mengungkapkan apa yang Galih tulis dalam tabel asesmen 

perasaan dan reframe to empower dalam pertemuan sebelumnya. 

Setelah itu terapis mengatakan pada Kenanga bahwa selama ini 

Galih mengalami perasaan tersebut dan mengharapkan Kenanga 

bisa melakukan hal-hal yang Galih tulis dalam tabel asesmen. 

Setelah itu, terapis membahas modul tentang komunikasi 

yang efektif. Pertama, sebisa mungkin sebagai pasangan harus 

menyampaikan kondisi yang sesungguhnya kepada pasangan. 

Kedua, empati dalam rumah tangga adalah salah satu cara 

komunikasi yang efektif. Empati adalah memposisikan diri di posisi 

orang lain ibaratnya seperti memakai sepatu pasangan kita. Ketiga, 

sebagai pasangan harus bisa fleksibel , saat membahas masalah 

mungkin jangan terlalu emosional, sehingga obrolannya menjadi 

santai. Kemudian yang keempat, suami dan istri harus peka 

terhadap bahasa non verbal pasangan, misalnya bahasa tubuh 

saat pasangan tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian yang 

kelima, sebagai pasangan harus mendengar dengan baik jangan 

mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik, dan 

berbicara bergantian. Keenam, sebagai pasangan tidak boleh 
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menggunakan kalimat yang menyakiti pasangan dan mengulang-

ulang kesalahan pasangan yang sudah terjadi. Sampaikan kalimat 

dengan bijaksana, lemah lembut, dan jangan menyindir pasangan. 

Kemudian sebagai pasangan juga harus memilih waktu, suasana, 

dan tempat yang tepat saat berkomunikasi dengan pasangan. 

Terapis kemudian menanyakan pada Galih dan istrinya 

apakah sudah cukup mengerti dengan apa yang dikatakan oleh 

terapis. Galih menjawab bahwa Galih sudah mengerti dan 

mengatakan bahwa hal yang dijelaskan terapis tersebut akan 

berguna kelak dalam Galih memperbaiki rumah tangganya. Setelah 

itu, terapis kemudian memberikan tugas caring days kepada Galih 

dan Kenanga untuk belajar mengaplikasikan komunikasi yang 

efektif tersebut dalam keseharian. Terapis meminta Galih dan 

Kenanga untuk mencatat hal-hal apa yang dilakukan oleh masing-

masing dari mereka dalam buku catatan.  

Treatment ketiga selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Galih setelah mendapatkan Treatment ketiga dengan skala 

kepuasan pernikahan. Pada pertemuan ketujuh, peneliti 

mendapatkan data pengukuran yang diberi kode L3, dengan total 
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skor 79. Peneliti kembali melanjutkan wawancara, setelah 

pengukuran selesai dilakukan. 

 Treatment 4 

 Pemberian treatment yang keempat dilakukan pada tanggal 

10 Agustus 2017. Pada pertemuan kedelapan ini, treatment juga 

dilakukan bersama pasangannya. Pada pertemuan ini, terapis 

meminta Galih untuk menceritakan kendala yang dihadapi terkait 

dengan tugas caring days yang sebelumnya diberikan oleh terapis. 

Galih menceritakan bagaimana Galih harus belajar beradaptasi 

dengan hal yang baru. Awalnya Galih merasa aneh, namun lama 

kelamaan Galih mulai belajar untuk lebih terbuka pada istrinya. 

Selain itu, Galih juga belajar untuk mengungkapkan maaf jika Galih 

bersalah. Galih juga mencoba mengkomunikasikan pada istrinya 

jika ada masalah atau kendala. Setelah itu, terapis menuntun Galih 

untuk membuat asesmen kesalahan yang pernah dilakukan Galih 

terhadap pasangannya. Di bawah ini adalah tabel asesmen 

kesalahan yang disusun sendiri oleh Galih. 
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TABEL 5 

 ASESMEN KESALAHAN 

Kesalahan saya terhadap pasangan 
yang pernah saya lakukan 

Saya akan melakukan ini untuk 
perbaikan 

• Tidak jujur terhadap istri 
masalah keuangan 

• Mulai minggu depan, jujur 
dengan pendapatan, 
menceritakan keperluan saya 

• Tidak terbuka masalah hutang 
saya, yang akhirnya saya 
sendiri tidak bisa mengatasi 
sendiri 

• Mulai minggu depan, 
mengungkapkan pada isteri 
saya jika ada masalah dan 
membutuhkan bantuan 

• Tidak peka apa yang 
dikeluhkan istri; misal saya 
capek dari sekolah karna harus 
jalan kaki 

• Mulai besok, menanyakan 
pada istri apakah perlu 
dijemput atau tidak 

• Tidak selalu mau diajak 
bepergian keluar rumah 
sampai-sampai mengeluh  

• Mulai besok, jika kondisi tubuh 
sedang tidak capek, sebisa 
mungkin mau saat diajak pergi 

• Sulit mengucapkan minta maaf 
saat saya salah 

• Setiap kesalahan saya akan 
selalu mengucapkan maaf 

Pada pertemuan ini, Galih juga menyadari bahwa dirinya 

pun ternyata memiliki banyak salah. Melalui asesmen kesalahan 

tersebut, Galih akan belajar untuk memperbaiki dirinya lebih baik 

lagi. Terapis meminta Galih untuk membacakan tabel asesmen 

kesalahan pada Kenanga dan mengungkapkan hal-hal yang akan 

Galih perbaiki dalam rumah tangga. 

Treatment keempat selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis. 

Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan Galih setelah 
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mendapatkan Treatment keempat dengan skala kepuasan 

pernikahan. Pada pertemuan kedelapan, peneliti mendapatkan 

data pengukuran yang diberi kode L4, dengan total skor 80. Peneliti 

kembali melanjutkan wawancara, setelah pengukuran selesai 

dilakukan. 

Baseline 2 (Hari ke-1) 

Setelah melakukan treatment, maka peneliti kembali melakukan 

pengukuran baseline. Peneliti bertemu dengan subjek satu pada hari 

Senin, 21 Agustus 2017. Peneliti menemui subjek di rumahnya. Peneliti 

kemudian mengukur kepuasan pernikahan Galih. Peneliti mendapatkan 

data dengan total skor 79. 

 

Baseline 2 (Hari ke-2) 

 Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Senin, 28 Agustus 2017. 

Peneliti menemui Galih sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Galih dan didapatkan skor 91. 

 

Baseline 2 (Hari ke-3) 

 Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Senin, 4 September 2017. 

Peneliti menemui Galih di rumahnya. Peneliti kemudian mengukur 

kepuasan pernikahan Galih dan didapatkan skor 113. 
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Baseline 2 (Hari ke-4) 

Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Senin, 11 September 

2017. Peneliti menemui Galih sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Galih dan didapatkan skor 115. 

4. Analisis Grafik dan Kualitatif Deskriptif 

 

Grafik 1: 
Pengaruh Integrative Behavioral Couple Therapy untuk Meningkatkan 

Kepuasan Pernikahan Pada Suami yang Terlibat dalam Dual Career 
Family 

 

 

 

Grafik di atas merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan 

pernikahan subjek, yang diukur 1 kali dalam seminggu. B 1 dalam grafik di 
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atas menunjukkan baseline1, T menunjukkan treatment sedangkan B2 

dalam grafik di atas menunjukkan hasil pengukuran saat baseline 2. Grafik 

ini disusun berdasarkan hasil pengukuran dengan skala kepuasan 

pernikahan. Data baseline satu (B1.1) diambil 9 Juni 2017 di rumah 

subjek. Hasil pengukuran baseline satu didapatkan skor totalnya adalah 

75, hasil ini mengindikasikan bahwa subjek saat pengambilan data 

memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah. Dilihat dari rincian 

aspek-aspek dalam skala kepuasan pernikahan nilai kecenderungan 

seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang diidealkan 

masyarakat 8, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan 

dan ditanggung bersama 10, kepuasan individu terhadap afeksi dan 

pengertian yang diberikan oleh pasangannya 6, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 6, kebersamaan dalam menggunakan waktu 5, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 4, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 6, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 11, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 3, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 9, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak 7. 

 Berdasarkan hasil diatas, semua aspek rendah kecuali 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 
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dirasakan dan ditanggung bersama, kesediaan dan kepuasan sebagai 

orang tua, dan kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan. 

Pada aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua nilainya 10 yang 

menunjukkan bahwa subjek cukup memiliki kepuasan sebagai orang tua 

dan merasa tidak terbebani dengan tugas yang dilakukan sebagai orang 

tua. Pada aspek kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 

dengan kriteria yang diidealkan masyarakat memiliki nilai 8 artinya subjek 

merasa perkawinannya cukup berjalan seperti yang subjek harapkan. 

Pada aspek penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan 

ditanggung bersama memiliki nilai 10 artinya subjek tidak merasa sendiri 

dalam menghadapi masalah. Pada aspek kepuasan terhadap anak-anak 

sebagai hasil perkawinan memiliki nilai 9 yang artinya subjek merasa 

cukup puas terhadap hadirnya anak-anak dalam keluarga subjek. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan pertama, dapat 

disimpulkan bahwa Galih merasa memiliki kepuasan pernikahan yang 

kurang selama menjalani rumah tangga dengan istrinya. Galih merasa 

sering tidak dihargai oleh istrinya. Galih juga merasa sering  disalahkan 

dan sering diremehkan. Galih menceritakan bahwa selama ini istrinya 

cenderung lebih sering cuek dan dingin. Galih juga bercerita semenjak 

istrinya bekerja, istrinya menjadi kurang perhatian terhadapnya. Galih 

sering sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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Galih memiliki aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian 

yang diberikan oleh pasangannya yang rendah. 

 Galih ingin memiliki komunikasi yang baik dengan istrinya tetapi 

karena istrinya cenderung dingin, Galih juga sering memilih untuk diam 

saja. Hal ini juga menyebabkan Galih menjadi kurang terbuka dengan 

istrinya. Terkait dengan aspek kesepakatan mengenai masalah uang, 

berdasarkan hasil wawancara Galih menunjukkan kurang sepakat dengan 

istrinya dalam hal penggunaan uang. Galih menceritakan bahwa Galih 

dan istrinya sama-sama kurang transparan dalam hal penggunaan uang. 

Aspek kepuasan dalam aktivitas seksual menunjukkan subjek memiliki 

kepuasan yang kurang dalam aktivitas seksual.  

 Terkait dengan aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu, 

Galih menceritakan jarang memiliki waktu yang berkualitas dengan 

istrinya. Galih mengungkapkan bahwa kesibukan mereka masing-masing 

menjadi kendala. Selain itu, Galih juga kurang suka jika bepergian ke luar, 

namun jika di rumah istrinya juga cenderung bersikap dingin padanya jadi 

Galih merasa kebersamaan dengan istrinya dalam menggunakan waktu 

terasa kurang.  

 Terkait dengan aspek kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan, Galih mengungkapkan bahwa hidup Galih terasa lengkap 

dengan hadirnya anak-anak dalam keluarga Galih. Terkait dengan aspek 
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kesamaan dalam cara mendidik anak, Galih menjelaskan bahwa selama 

ini tidak pernah ada perundingan atau kesepakatan dalam hal mengasuh 

anak. Galih tinggal bersama dengan mertuanya. Hal ini menyebabkan 

Galih menjadi kurang nyaman dalam mengasuh anak karena mertuanya 

cenderung memanjakan anaknya.  

Data baseline 1.2 diambil pada hari Jumat, 16 Juni 2017 di rumah 

subjek. Total skor B2 adalah 78, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria 

yang diidealkan masyarakat 8, penderitaan dan kesukaran secara 

menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 10, kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 7, 

efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari penyelesaian bila ada perselisihan 6, kebersamaan dalam 

menggunakan waktu 5, kesepakatan mengenai masalah penggunaan 

uang 4, kepuasan dalam aktivitas seksual 6, kesediaan dan kepuasan 

sebagai orang tua 11, penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga 

pada masa kecil 3, kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan 10, dan kesamaan dalam cara mendidik anak 8. Hasil pada 

B2 menunjukkan bahwa subjek mengalami peningkatan satu skor pada 

aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan 

oleh pasangannya. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan kedua, aspek-

aspek seperti kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 

dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, efektivitas 

komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari 

penyelesaian bila ada perselisihan, kebersamaan dalam menggunakan 

waktu , kepuasan dalam aktivitas seksual, kesediaan dan kepuasan 

sebagai orang tua, penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga 

pada masa kecil, kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak memiliki hasil yang relatif sama dengan hasil 

wawancara sebelumnya. Aspek yang berbeda adalah aspek kepuasan 

individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh 

pasangannya.  

Pengukuran baseline 1.3 dilakukan pada hari Jumat, 23 Juni 2017  di 

rumah subjek. Total skor B3 adalah 77, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama 10, kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 7, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 6, kebersamaan dalam menggunakan waktu 5, 
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kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 4, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 6, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 11, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 3, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 9, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak 7. Hasil pada B3 menunjukkan bahwa subjek 

mengalami kenaikan satu skor pada aspek penderitaan dan kesukaran 

yang dialami keluarga pada masa kecil dan kepuasan terhadap anak-anak 

sebagai hasil perkawinan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan ketiga, aspek-

aspek seperti kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian yang 

diberikan oleh pasangannya, efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan, 

kebersamaan dalam menggunakan waktu , kepuasan dalam aktivitas 

seksual, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua, kesepakatan 

mengenai masalah penggunaan uang, memiliki hasil yang relatif sama 

dengan hasil wawancara sebelumnya. Aspek yang berbeda adalah 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan, kesamaan 

dalam cara mendidik anak.  

Pengukuran baseline 1.4 dilakukan pada hari Jumat, 30 Juni 2017 

di rumah subjek. Total skor B4 adalah 77, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 
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diidealkan masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama 10, kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 7, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 6, kebersamaan dalam menggunakan waktu 5, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 4, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 6, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 11, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 3, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 9, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak 7.  

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan keempat, aspek-

aspek seperti kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 

dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya, 

efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari penyelesaian bila ada perselisihan, kebersamaan dalam 

menggunakan waktu , kepuasan dalam aktivitas seksual, kesediaan dan 

kepuasan sebagai orang tua, penderitaan dan kesukaran yang dialami 

keluarga pada masa kecil dan kepuasan terhadap anak-anak sebagai 

hasil perkawinan kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang, dan 
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kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki hasil yang relatif sama 

dengan hasil wawancara sebelumnya.  

Treatment 1 dilakukan pada 11 Juli 2017, pengukuran dilakukan 

setelah Treatment 1 diberikan. Hasil pengukuran setelah Treatment sesi 

pertama diberi kode L1. Pada pengukuran L1 total skor 78, meningkat 1 

angka dari pengukuran sebelumnya. Artinya adalah, subjek memiliki 

kenaikan tingkat kepuasan pernikahan walaupun tidak banyak.  

Berdasarkan hasil wawancara, Galih mengungkapkan bahwa 

setelah sesi pertama, Galih belajar banyak hal baru yang belum pernah 

Galih ketahui sebelumnya. Galih merasakan banyak manfaat yang didapat 

setelah menjalani treatment yang pertama. Galih juga menyadari bahwa 

Galih sering menghindar jika Galih dan istrinya memiliki masalah. Galih 

cenderung diam dan enggan menyelesaikan masalah. Selain itu, Galih 

juga menyadari bahwa komunikasi dalam keluarga sangatlah penting. 

Galih juga akan belajar untuk memperbaiki perilakunya untuk tidak 

menghindar dari masalah.  

Treatment sesi kedua dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017. Hasil 

pengukuran setelah Treatment sesi kedua diberi kode L2. Skor total pada 

L2 adalah 79.  

Galih merasakan banyak manfaat setelah mendapatkan terapi sesi 

yang kedua. Galih merasa menyadari banyak hal yang belum pernah 
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Galih sadari sebelumnya. Galih juga bisa mengerti lebih dalam lagi 

tentang hal yang dirasakan Galih pada istrinya. Galih sebelumnya tidak 

pernah mencermati sebenarnya apa saja yang Galih rasakan selama ini. 

Galih juga belajar untuk lebih berpikir positif dengan istrinya. Galih belajar 

untuk mengubah cara pandang Galih terhadap perilaku istrinya. Galih 

merasa bahwa menghindar dari permasalahan bukan solusi yang tepat.  

Treatment sesi ketiga dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran setelah Treatment sesi ketiga diberi kode L3. Skor total 

pada L3 adalah 79. Pada sesi ini, Galih merasa mendapatkan manfaat 

dengan mempelajari teknik berkomunikasi yang baik dengan pasangan. 

Galih juga melakukan latihan bersama dengan istrinya. 

Treatment sesi keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran setelah Treatment sesi keempat diberi kode L4. Skor 

total pada L4 adalah 80.  

Pengukuran baseline 2.1 dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran baseline 2.1 diberi kode B 2.1. skor total pada B 2.1 

adalah 79, meningkat 2 angka dari pengukuran B 1.4. Artinya adalah, 

subjek memiliki kenaikan tingkat kepuasan pernikahan walaupun tidak 

banyak. Jika dilihat dari skor aspek-aspeknya, pada aspek efektivitas 

komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari 

penyelesaian bila ada perselisihan meningkat 2 poin dibandingkan B 1.4  
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Berdasarkan hasil wawancara, Galih merasakan banyak 

perkembangan setelah setelah menjalani serangkaian terapi bersama 

istrinya. Galih mulai memperbaiki komunikasi dengan istrinya yang selama 

ini kurang. Galih juga menyadari bahwa Galih sering menghindar jika 

Galih dan istrinya memiliki masalah. Galih cenderung diam dan enggan 

menyelesaikan masalah. Selain itu, Galih juga menyadari bahwa 

komunikasi dalam keluarga sangatlah penting. Galih juga akan belajar 

untuk memperbaiki perilakunya untuk tidak menghindar dari masalah.  

Pengukuran Baseline 2.2 dilakukan pada hari Senin, 28 Agustus 

2017. Hasil pengukuran diberi kode B 2.2. Skor total pada B 2.2 adalah 

91. Rincian hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai 

berikut nilai kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan 

kriteria yang diidealkan masyarakat 8 artinya subjek mengalami 

penurunan sebesar 2 angka dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hasil 

pada aspek penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan 

ditanggung bersama 10. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dan 

kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 

memiliki nilai yang sama dengan B 2.1. Hasil pada aspek kepuasan 

individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 

8. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut mengalami peningkatan 1 

angka dari B 2.1. Aspek  efektivitas komunikasi untuk memecahkan 
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masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan 

memiliki nilai 8 artinya aspek ini memiliki nilai yang sama dengan B 2.1. 

Pada baseline 2.1, Galih mengalami penurunan tingkat kepuasan 

pernikahan, dari skor pada saat treatment 4 yaitu 80 menjadi 79. Pada 

baseline 2.2 ini, Galih memiliki skor total 91, yang artinya naik 12 angka 

dari baseline 2.1. Hal ini bisa terjadi karena proses belajar yang dialami 

Galih dan istrinya sesudah mendapatkan treatment. Skinner (dalam 

Sagala Syaiful, 2017) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

adaptasi untuk penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak 

belajar, maka responnya menurun. Jadi belajar adalah suatu perubahan 

dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respons. Pola ini terjadi pada 

Galih dan istrinya, proses belajar yang dialami bisa mengakibatkan Galih 

dan istrinya mengalami peningkatan kepuasan pernikahan pada baseline 

2.2 tersebut. 

 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 9 artinya aspek tersebut mengalami peningkatan 4 angka 

dibandingkan dengan B2.1. Aspek  kesepakatan mengenai masalah 

penggunaan uang memiliki nilai 8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang naik 4 angka 
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dibanding dengan B 2.1. Hasil pada aspek kepuasan dalam aktivitas 

seksual memiliki nilai 12 artinya tingkat kepuasan seksual mengalami 

kenaikan sebanyak 6 angka dibandingkan dengan sebelumnya. Aspek 

kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua memiliki nilai 9 yang artinya 

tingkat kepuasan sebagai orang tua turun 2 angka dibandingkan dengan B 

2.1. Hasil aspek penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada 

masa kecil memiliki nilai 3 artinya aspek ini memiliki nilai yang sama 

dengan B 2.1 sedangkan kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan memiliki nilai 8, turun 1 angka dibandingkan dengan B 2.1. 

Hasil pada aspek kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 8, 

naik 1 angka dibandingkan dengan B 2.1. 

Galih merasakan banyak peningkatan lagi dari sebelumnya. Galih 

merasa menyadari banyak hal yang belum pernah Galih sadari 

sebelumnya. Galih juga bisa mengerti lebih dalam lagi tentang hal yang 

dirasakan Galih pada istrinya. Galih sebelumnya tidak pernah mencermati 

sebenarnya apa saja yang Galih rasakan selama ini. Galih juga belajar 

untuk lebih berpikir positif dengan istrinya. Galih belajar untuk mengubah 

cara pandang Galih terhadap perilaku istrinya.  

 Terkait dengan aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan 

pengertian yang diberikan oleh pasangannya, Galih menceritakan bahwa 

istrinya sekarang lebih perhatian padanya. Jika biasanya istrinya 

cenderung dingin, sekarang istrinya cukup sering mengajak Galih pergi 
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keluar rumah. Galih juga menceritakan bahwa istrinya membantunya saat 

pagi hari sebelum anak-anak sekolah. Istrinya pun sering menanyai Galih 

setelah pulang dari bekerja.  

 Terkait dengan aspek efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada, Galih mengakui 

bahwa Galih mulai belajar untuk mengajak istrinya berbicara ketika ada 

permasalahan. Jika sebelumnya Galih cenderung lari dari masalah, 

sekarang Galih mencoba sesegera mungkin menyelasaikan masalah. 

Galih menyadari sebagai kepala keluarga yang baik, Galih yang harus 

menyelesaikan jika ada permasalahan.  

Terkait dengan aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu, 

Galih menceritakan bahwa Galih mau untuk diajak keluar rumah. 

Walaupun sulit bagi Galih, tetapi Galih menyadari bahwa hal tersebut bisa 

membuat istri senang. Galih juga memiliki waktu yang lebih banyak 

bersama istrinya. Galih dan istrinya mencoba  memanfaatkan waktu 

dengan memasak bersama istrinya karena Galih juga suka memasak. 

Terkait dengan aspek kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang, 

Galih mulai belajar terbuka pada istrinya. Istrinya pun juga lebih terbuka. 

Jika sebelumnya, Galih tidak memberi semua uang gajinya untuk dikelola 

istrinya sekarang Galih mengakui bahwa sebagian dari uangnya tersebut 

diberikan kepada anak-anaknya. Terkait dengan kepuasan aktivitas 

seksual, Galih merasa istrinya sudah lebih baik dari sebelumnya. Istrinya 
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bersikap lebih hangat dari sebelumnya. Oleh sebab itu, Galih lebih 

menikmati hubungan yang berkualitas dengan istrinya.  

 

Baseline 2.3 

 Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Senin, 4 September 2017. 

Peneliti menemui Galih sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Galih dan didapatkan skor 113. Rincian 

hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai berikut nilai 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 12 artinya subjek mengalami peningkatan sebesar 

4 angka dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek 

penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung 

bersama 12. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama naik 2 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek 

kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh 

pasangannya 10. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut mengalami 

peningkatan 2 angka dari pertemuan sebelumnya. Aspek  efektivitas 

komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari 

penyelesaian bila ada perselisihan memiliki nilai 12 artinya aspek ini 

mengalami peningkatan 4 angka dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya 
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 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 12 artinya aspek tersebut mengalami peningkatan 3 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Aspek  kesepakatan 

mengenai masalah penggunaan uang memiliki nilai 11. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan mengenai masalah penggunaan 

uang naik 3 angka dibanding dengan pertemuan sebelumnya. Hasil pada 

aspek kepuasan dalam aktivitas seksual memiliki nilai 12 artinya tingkat 

kepuasan seksual memiliki nilai yang sama dengan sebelumnya. Aspek 

kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua memiliki nilai 11 yang artinya 

naik 2 angka dibandingkan dengan B 2.2. Hasil aspek penderitaan dan 

kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil memiliki nilai 3 artinya 

aspek ini memiliki nilai yang sama dengan B 2.2 sedangkan kepuasan 

terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan memiliki nilai 9 artinya naik 

1 angka dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek 

kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 9, naik 1 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Terkait dengan kecenderungan seseorang untuk menilai 

perkawinan dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, Galih mengaku 

istrinya sudah lebih dapat memahaminya. Terkait dengan efektivitas 

komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari 

penyelesaian bila ada, Galih merasakan komunikasi dengan istrinya 

sudah lebih baik lagi. Terkait dengan kepuasan individu terhadap afeksi 
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dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya, Galih merasa istrinya 

memberikan perhatian yang cukup untuknya. Selain itu istrinya juga sudah 

sering membantu saat pagi hari menyiapkan kebutuhan anak-anak 

sebelum berangkat ke sekolah.  

 

Baseline 2.4 

Peneliti bertemu dengan Galih pada hari Senin, 11 September 

2017. Peneliti menemui Galih sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Galih dan didapatkan skor 115. Rincian 

hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai berikut nilai 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 12 artinya aspek ini memiliki nilai yang sama 

dengan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek penderitaan dan 

kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 12. Hal 

ini menunjukkan bahwa penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama memiliki persamaan nilai dengan 

pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan individu terhadap 

afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 10. Hal ini 

menunjukkan bahwa aspek tersebut memiliki kesamaan angka dengan 

pertemuan sebelumnya. Aspek efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan 
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memiliki nilai 12 artinya aspek ini memiliki kesamaan nilai dengan 

pertemuan sebelumnya. 

 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 12 artinya aspek tersebut memiliki persamaan nilai dengan 

pertemuan sebelumnya. Aspek  kesepakatan mengenai masalah 

penggunaan uang memiliki nilai 11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kesepakatan memiliki persamaan dengan pertemuan sebelumnya. 

Hasil pada aspek kepuasan dalam aktivitas seksual memiliki nilai 12 

artinya tingkat kepuasan seksual memiliki nilai yang sama dengan 

sebelumnya. Aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua memiliki 

nilai 11 yang artinya memiliki nilai yang sama dengan pertemuan 

sebelumnya. Hasil aspek penderitaan dan kesukaran yang dialami 

keluarga pada masa kecil memiliki nilai 3 artinya aspek ini memiliki nilai 

yang sama dengan sebelumnya sedangkan kepuasan terhadap anak-

anak sebagai hasil perkawinan memiliki nilai 10 artinya naik 1 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek 

kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 10, naik 1 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Terkait dengan aspek kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan, Galih merasa kehadiran anak-anak sangat berharga dalam 

keluarga Galih. Galih merasa kehadiran anak-anak menjadi motivasi untuk 
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menjadi ayah lebih baik lagi. Selain itu, Galih merasa anak-anaknya 

adalah sumber kekuatan untuk menjalani hidup Galih selama ini. Terkait 

dengan kesamaan dalam cara mendidik anak, Galih menceritakan bahwa 

Galih dan istrinya mulai  berdiskusi tentang bagaimana mengasuh anak 

yang baik. 

Pengukuran follow up dilakukan 2 minggu setelah subjek diberikan 

terapi sesi ke 4. Pengambilan data follow up dan pengukuran dilakukan di 

rumah subjek. Hasil pengukuran follow up menunjukkan peningkatan 2 

angka dari baseline kedua pada skor total yaitu 117. Skor total ini 

mengindikasikan bahwa subjek memiliki tingkat kepuasan pernikahan 

yang sedang. Berdasarkan dari rincian aspek-aspeknya, aspek 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang mengalami 

peningkatan 1 angka dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Selain itu, aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua juga 

mengalami peningkatan 1 angka dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya. Subjek merasakan banyak manfaat setelah mengikuti 

keempat sesi terapi. Hal-hal yang didapatkan juga perlahan-lahan bisa 

diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya dengan istrinya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat 

jeda selama 2 minggu sejak baseline kedua, subjek mengalami 

perubahan tingkat kepuasan pernikahannya. 
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Subjek 2 

1. Identitas Subjek 

Nama   : Kenanga ( Bukan nama sebenarnya) 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 38 tahun 

Pendidikan  : D3 

Status   : Menikah 

Pekerjaan  : Guru 

Tempat Tinggal : Yogyakarta 

 

2. Riwayat Subjek 

Subjek pertama dalam penelitian ini adalah seorang 

perempuan yang bernama Kenanga (bukan nama sebenarnya). 

Subjek berusia 38 tahun dan lahir di Gunung Kidul. Subjek yang 

memiliki tinggi badan sekitar 170 cm dan memiliki kulit sawo 

matang ini bekerja menjadi kepala sekolah dan guru di sebuah 

Taman Kanak-Kanak swasta di Gunung Kidul. Sejak kecil sampai 

dengan SMA, subjek tinggal di Gunung Kidul bersama orang tua. 

Ketika memasuki bangku kuliah, subjek memutuskan untuk kuliah 

di Yogyakarta. Pada saat kuliah, subjek tinggal di sebuah kost di 

daerah selatan Yogyakarta. Subjek merupakan anak pertama dari 
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tiga bersaudara. Sejak kecil, subjek sudah diajarkan untuk mandiri 

oleh keluarganya, sehingga dibandingkan dengan saudaranya yang 

lain, subjek adalah anak yang jarang mengeluh saat mengalami 

masalah. Di dalam keluarganya, pola pengasuhan  ibunya 

cenderung dominan. Ibunya cenderung keras, sedangkan ayahkan 

cenderung pendiam. Ibunya sering berkata-kata menyakitkan hati 

terhadap anaknya. Setelah subjek menikah, subjek tetap tinggal 

bersama kedua orang tuanya di rumah orang tuanya. Subjek 

memiliki dua orang anak, laki- laki dan perempuan. Sebenarnya 

subjek menikah bukan karena pilihan subjek sendiri, dan waktu itu 

subjek sebenarnya belum mantap untuk melanjutkan ke jenjang 

pernikahan karena subjek baru saling mengenal dengan calon 

suami subjek sekitar 1 bulan lamanya. Namun karena usia subjek 

yang sudah mencukupi waktu itu, maka orang tua subjek terutama 

ibu subjek meminta subjek untuk segera menikah. Lalu akhirnya 

pihak dari laki-laki melamar subjek dan akhirnya mereka menikah. 

Setelah menikah dan memiliki anak, Kenanga memutuskan untuk 

menjadi ibu rumah tangga karena anak-anaknya masih kecil dan 

tidak ada yang mengurus anak-anaknya. Pada tahun 2012, setelah 

anak yang pertama lulus dari sekolah dasar, Kenanga memutuskan 

untuk berkarir. 
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3. Proses Penelitian 

Baseline 1 (Hari ke-1) 

Peneliti bertemu dengan subjek satu pada hari Jumat, 9 Juni 

2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti menemui subjek 

di rumahnya. Kenanga sangat ramah menyambut peneliti. Peneliti 

kemudian melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan 

pernikahan dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. 

Subjek pun memulai mengisi skala kepuasan pernikahan yang 

diberikan oleh peneliti. Pada pertemuan pertama, pengambilan 

data dengan skala kepuasan pernikahan menghasilkan data 

baseline B 1.1 dengan total skor 77. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Kenanga memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah (dari 

rentang skor 39-156).  

Baseline 1 (Hari ke-2) 

Peneliti bertemu dengan Kenanga pada hari Jumat, 16 Juni 

2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti kemudian kembali 

melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan pernikahan 

dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. Subjek pun 

memulai mengisi skala kepuasan pernikahan yang diberikan oleh 

peneliti. Pada pertemuan kedua, pengambilan data dengan skala 

kepuasan pernikahan menghasilkan data baseline 1.2 dengan total 
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skor 76. Hasil ini menunjukkan bahwa Kenanga memiliki tingkat 

kepuasan pernikahan yang rendah (dari rentang skor 39-156). 

Baseline 1 (Hari ke-3) 

Peneliti bertemu dengan subjek satu pada hari Jumat, 23 

Juni 2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti kemudian 

kembali melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan 

pernikahan dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. 

Subjek pun memulai mengisi skala kepuasan pernikahan yang 

diberikan oleh peneliti. Pada pertemuan kedua, pengambilan data 

dengan skala kepuasan pernikahan menghasilkan data baseline 

1.3 dengan total skor 78. Hasil ini menunjukkan bahwa Kenanga 

memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah (dari rentang 

skor 39-156).  

Baseline 1 (Hari ke-4) 

Peneliti bertemu dengan subjek satu pada hari Jumat, 30 

Juni 2017 setelah subjek pulang dari bekerja. Peneliti kemudian 

kembali melakukan proses pengukuran tingkat kepuasan 

pernikahan dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan. 

Subjek pun memulai mengisi skala kepuasan pernikahan yang 

diberikan oleh peneliti. Pada pertemuan keempat, pengambilan 

data dengan skala kepuasan pernikahan menghasilkan data 
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baseline 1.4 dengan total skor 78. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Kenanga memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah (dari 

rentang skor 39-156).  

Treatment 1 

Pemberian treatment pertama kali dilakukan pada tanggal 11 

Juli 2017. Pada hari itu, peneliti mengenalkan subjek pertama 

kalinya kepada terapis. Terapis pun memulai sesi pertama. 

Sebelum memulai sesi, terapis menjelaskan bahwa akan ada 

empat pertemuan ke depannya nanti. Terapis menjelaskan bahwa 

empat pertemuan tersebut adalah proses terapi yang akan dijalani 

oleh pasangan. Terapis juga menjelaskan tujuan dari terapi dan 

beberapa rule yang harus dipatuhi oleh pasangan selama 

mengikuti proses terapi. Terapis memulai sesi pertama dengan 

mempersilahkan untuk mengungkapkan apa saja yang hendak 

klien ceritakan, baik dari sejarah hubungan pasangan sampai 

akhirnya menikah, kondisi yang dialami pasangan saat ini, dan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga pasangan.  

Kenanga pun mulai menceritakan awal mula hubungan 

Kenanga dan pasangannya sampai menikah. Kenanga 

menceritakan bahwa dulu sebelum menikah dengan suaminya, 

Kenanga sempat berpacaran dengan orang lain tetapi tidak 

disetujui oleh orang tuanya. Sampai pada akhirnya Kenanga 
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bertemu dengan Galih karena diperkenalkan oleh temannya. 

Kenanga akhirnya menjalin relasi dengan Galih selama 1 bulan 

sampai akhirnya orang tua Galih melamar Kenanga. Bulan Mei 

Kenanga dan Galih berkenalan, bulan Juni bertunangan, dan bulan 

Juli menikah. Kebetulan juga bapak Kenanga dan Galih pernah 

bekerja di satu instansi yang sama sehingga bapak Kenanga 

mengenal sekali keluarga bapak Galih. Setelah anaknya yang 

pertama lulus dari sekolah dasar, Kenanga memutuskan untuk 

berkarir juga menjadi guru di TK. Terapis pun bertanya pada 

Kenanga setelah itu, apa yang terjadi di rumah tangga mereka.  

Suami Kenanga bekerja menjadi karyawan swasta. Kenanga 

akhirnya memutuskan bekerja menjadi guru dan kepala sekolah di 

sebuah TK. Kenanga bercerita setelah keduanya bekerja maka 

mulai muncul masalah- masalah yaitu  Kenanga merasakan setelah 

Kenanga bekerja, suaminya menjadi kurang peduli terhadap 

Kenanga. Selain itu, saat ada masalah suami Kenanga cenderung 

lari dari masalah, suami Kenanga juga kurang terbuka terhadap 

Kenanga. 

Pada pertemuan kelima ini, terapis mendengarkan dengan 

seksama sebenarnya apa yang menjadi masalah utama pasangan 

ini. Terapis pun juga menegaskan bahwa komunikasi adalah hal 
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yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi 

harus terus dilakukan dengan tujuan pasangan sama-sama saling 

mengerti apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah Kenanga 

bercerita tentang sejarah perjalanan rumah tangga Kenanga dan 

suaminya menurut versinya, terapis mempersilahkan suami 

Kenanga (Galih) untuk menceritakan perjalanan rumah tangga 

menurut versinya. Setelah itu, terapis mencoba menyimpulkan dari 

pertemuan pertama tersebut, masalah yang sebenarnya terjadi 

adalah komunikasi yang kurang efektif dan penerimaan yang 

kurang terhadap pasangan.  

Treatment sesi 1 selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Kenanga setelah mendapatkan Treatment sesi pertama dengan 

skala kepuasan pernikahan. Peneliti mendapatkan data 

pengukuran setelah Treatment 1 yang diberi kode L1, dengan total 

skor 79. 

 Treatment 2 

  Pemberian treatment yang kedua dilakukan pada tanggal 18 

Juli 2017. Pada pertemuan keenam ini, treatment akan dibagi 

menjadi 2 sesi. Sesi pertama menjadi giliran Kenanga. Pada 
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pertemuan ini diharapkan, masing-masing dari pasangan 

mengungkapkan masalah menurut sudut pandangnya. Terapis juga 

mengatakan pada Kenanga bahwa Kenanga bisa mengungkapkan 

apa saja, sebebas-bebasnya, seterbuka mungkin, sampai dengan 

masalah yang kecil. Terapis mengatakan bahwa beliau akan 

mengolah apa yang dikatakan Kenanga karena terapis adalah 

pihak di luar pasangan sehingga terapis bisa melihat segala 

sesuatunya lebih obyektif.  

  Pada pertemuan tersebut, Kenanga bercerita pada terapis 

bahwa semenjak dirinya bekerja, suaminya cenderung tidak peduli 

padanya, suami Kenanga juga kurang terbuka pada Kenanga dan 

cenderung lari dari masalah. Sampai pada suatu hari, Kenanga 

mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan istri dari rekan 

kerja suaminya. Dahulu sebelum suaminya berselingkuh, 

sebenarnya Kenanga sempat curiga. Saat Kenanga menelpon 

suaminya, suaminya sering menerima di tempat yang sepi, karena 

nyaris tidak ada suara-suara bising. Kenanga sangat kaget ketika 

mengetahui Galih berselingkuh dengan temannya sendiri.  

  Selama ini, suami Kenanga adalah seorang pendiam dan 

Kenanga yakin bahwa suaminya tidak akan melakukan hal macam-

macam. Namun ternyata, hal yang tidak disangka tersebut terjadi. 
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Kenanga pun menangis saat menceritakan kenyataan yang dia 

alami kepada terapis.  

  Terapis mengungkapkan bahwa dari cerita yang Kenanga 

ungkapkan, masalah yang utama terjadi adalah lebih kepada 

komunikasi yang kurang efektif. Hal ini mengakibatkan Kenanga 

memiliki suatu harapan yang tidak tersampaikan kepada suami 

Kenanga atau Kenanga memiliki harapan tetapi suami Kenanga 

tidak mengerti maksud Kenanga. Terapis mengungkapkan pada 

Kenanga bahwa terapis ingin Kenanga mengubah cara pandang 

Kenanga terhadap suaminya. Sebelumnya, terapis mengajak 

Kenanga untuk mengasesmen perasaannya dan menulis reframe 

to empower untuk mengubah cara pandangnya. Di bawah ini 

adalah tabel yang dikerjakan Kenanga sendiri dengan panduan dari 

terapis: 

TABEL 6 

ASESMEN PERASAAN 

MENURUT SAYA SELAMA INI 
PASANGANSAYA 

YANG SAYA HARAPKAN DARI 
PASANGAN SAYA 

1. Tidak terbuka Terbuka dalam keseharian seburuk 
apa pun kenyataannya 

2. Kalau ada masalah hanya diam Kalau ada masalah berbicara mencari 
solusi bersama 

3. Kalau bersalah tidak mau minta 
maaf 

Kalau salah mau menyadari 
kesalahannya dan meminta maaf 

4. Kalau sama anak-anak kurang 
dekat 

Mendekatkan diri pada anak-anak 
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TABEL 7 

REFRAME TO EMPOWER 

FACT DISCOURAGING 
FRAME 

EMOSI 
YANG 

MUNCUL 

RESPON REFRAME EMOSI 
YANG 

MUNCUL 

RESPON 

Suami 
kurang 
terbuka 

Suami tidak/ kurang 
bertanggung jawab 

Kecewa, 
jengkel, 
marah, 
malas 

komunikasi 

Berusaha 
mencari 

ketenangan 
di luar 

Suami ingin 
menjaga 

perasaanku 

Lebih lega Aku harus 
memberi 
support 

pada suami 
dan lebih 
terbuka 

 

 

Suami 
pernah 

selingkuh 

Penipu 

Suami mencurangi 

 

Trauma, 
sakit hati 

dan selalu 
curiga 

Pengen 
membalas 
supaya dia 
sakit hati 

juga 

Aku 
menyadari 

mungkin aku 
kurang 

perhatian 
pada suami 

Tidak 
curiga 

Lebih 
tenang 

Berusaha 
melupakan 
kejadian itu 

 

 

 

 

 

Lebih 
perhatian 

dan banyak 
meluangkan 

waktu 
bersama 

 

Sulit 
minta 
maaf 

Suami pengecut Merasa tidak 
dihargai 

Diam, cuek Mungkin 
kurang tahu/ 

kurang 
menyadari 

kalau 
menyakiti 

aku 

Lebih lega Mengajak 
komunikasi 
memberikan 
pengertian 
kesalahan-

nya 
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Setelah mengerjakan tugas tersebut di atas, Kenanga 

merasa menyadari banyak hal yang belum pernah Kenanga sadari 

sebelumnya. Kenanga sebelumnya tidak pernah mencermati 

sebenarnya apa saja yang Kenanga rasakan selama ini. Kenanga 

juga selalu menganggap bahwa suaminya yang selalu salah dan 

tidak mengambil hal positif dari apa yang terjadi atau kesalahan 

yang dilakukan oleh suami Kenanga. Kenanga juga menyadari 

bahwa selama ini Kenanga kurang memperhatikan suami dan 

kurang memiliki waktu berkualitas dengan suaminya. 

Treatment kedua selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Kenanga setelah mendapatkan Treatment kedua dengan skala 

kepuasan pernikahan. Peneliti mendapatkan data pengukuran 

setelah treatmenr kedua yang diberi kode L2, dengan total skor 79. 

Peneliti kembali melanjutkan wawancara, setelah pengukuran 

selesai dilakukan. 

Treatment 3 

  Pemberian treatment yang ketiga dilakukan pada tanggal 1 

Agustus 2017. Pada pertemuan ketujuh ini, treatment kembali 

dilakukan bersama pasangan. Terapis mengajak Kenanga dan 
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Galih untuk membahas tugas yang sudah dikerjakan di pertemuan 

sebelumnya. Terapis meminta Kenanga dan Galih masing-masing 

membaca asesmen perasaannya dan harapannya kepada 

pasangan agar masing-masing dapat mengetahui apa yang 

menjadi keinginan masing-masing. Setelah itu, Kenanga 

mengungkapkan apa yang Kenanga tulis dalam tabel asesmen 

perasaan dan reframe to empower dalam pertemuan sebelumnya.  

Setelah itu, terapis membahas modul tentang komunikasi 

yang efektif. Pertama, sebisa mungkin sebagai pasangan harus 

menyampaikan kondisi yang sesungguhnya kepada pasangan. 

Kedua, empati dalam rumah tangga adalah salah satu cara 

komunikasi yang efektif. Empati adalah memposisikan diri di posisi 

orang lain ibaratnya seperti memakai sepatu pasangan kita. Ketiga, 

sebagai pasangan harus bisa fleksibel , saat membahas masalah 

mungkin jangan terlalu emosional, sehingga obrolannya menjadi 

santai. Kemudian yang keempat, pasangan harus peka terhadap 

bahasa non verbal pasangan, misalnya bahasa tubuh saat 

pasangan tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, 

sebagai pasangan harus mendengar dengan baik jangan 

mendominasi pembicaraan, menjadi pendengar yang baik, dan 

berbicara bergantian. Keenam, tidak boleh menggunakan kalimat 

yang menyakiti pasangan dan mengulang-ulang kesalahan 
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pasangan yang sudah terjadi. Sampaikan kalimat dengan 

bijaksana, lemah lembut, dan jangan menyindir pasangan. 

Kemudian pasangan juga harus memilih waktu, suasana, dan 

tempat yang tepat saat berkomunikasi dengan pasangan. 

Terapis kemudian menanyakan pada Kenanga dan suami 

apakah sudah cukup mengerti dengan apa yang dikatakan oleh 

terapis. Kenanga menjawab bahwa Kenanga sudah mengerti dan 

mengatakan bahwa hal yang dijelaskan terapis tersebut akan 

berguna kelak dalam Kenanga memperbaiki rumah tangganya. 

Setelah itu, terapis kemudian memberikan tugas caring days 

kepada Kenanga dan Galih untuk belajar mengaplikasikan 

komunikasi yang efektif tersebut dalam keseharian. Terapis 

meminta Galih dan Kenanga untuk mencatat hal-hal apa yang 

dilakukan oleh masing-masing dari mereka dalam buku catatan.  

Treatment ketiga selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis 

dan peneliti. Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan 

Kenanga setelah mendapatkan Treatment ketiga dengan skala 

kepuasan pernikahan. Peneliti mendapatkan data pengukuran yang 

diberi kode L3, dengan total skor 80.  
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 Treatment 4 

 Pemberian treatment yang keempat dilakukan pada tanggal 

10 Agustus 2017. Pada pertemuan kedelapan ini, treatment juga 

dilakukan bersama pasangannya. Pada pertemuan ini, terapis 

meminta Kenanga untuk menceritakan kendala yang dihadapi 

terkait dengan tugas caring days yang sebelumnya diberikan oleh 

terapis. Kenanga menceritakan bagaimana Kenanga harus belajar 

beradaptasi dengan hal yang baru. Awalnya Kenanga merasa lucu 

dan aneh, namun lama kelamaan Kenanga mulai belajar lebih 

memperhatikan suaminya. Selain itu, Kenanga juga belajar untuk 

mengelola emosinya, dan belajar untuk lebih bersabar. Jika ada 

sesuatu hal yang mengganjal, Kenanga mencoba 

mengungkapkannya pada suaminya. Setelah itu, terapis menuntun 

Kenanga untuk membuat asesmen kesalahan yang pernah 

dilakukan Kenanga terhadap pasangannya. Di bawah ini adalah 

tabel asesmen kesalahan yang disusun sendiri oleh Kenanga. 
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TABEL 8 

ASESMEN KESALAHAN 

Kesalahan saya terhadap pasangan yang 
pernah saya lakukan 

Mulai hari ini dan seterusnya saya akan 
melakukan ini untuk memperbaiki 

• Selalu mencurigai dan kurang percaya 

• Mulai besok akan menanyakan bila 
ada hal yang saya rasa mencurigakan 

• Tidak pamit kalau pergi 

• Mulai besok, kalau pergi akan pamit  

• Kurang memberi perhatian 

• mulai besok saya akan lebih 
memperhatikan suami 

Misal: minimal 2x telpon/ sms tiap 
harinya 

Membuatkan teh sepulang kerja 

Membuatkan sarapan di pagi hari 

• Selalu minta dilayani 

• Akan mengurangi minta tolong suami 
dan melakukan sendiri 

• Kalau ada masalah tidak 
membicarakan berdua dengan baik 

Mulai besok, belajar untuk mengkomunikasikan 
masalah 

• Menghindar kalau ada masalah berdua Membicarakan solusi dari permasalahan 

• Kadang marah-marah tak jelas Belajar untuk memisahkan masalah di kantor 
dan di rumah 

Pada pertemuan ini, Kenanga juga menyadari bahwa dirinya 

pun ternyata memiliki banyak salah. Kenanga seharusnya tidak 

merasa bahwa dirinya yang paling benar. Melalui asesmen 

kesalahan tersebut, Kenanga akan belajar untuk memperbaiki 

dirinya lebih baik lagi.  

Treatment keempat selesai diberikan dan terapis menutup 

pertemuan tersebut. Setelah itu, subjek berpamitan kepada terapis. 

Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan Kenanga 
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setelah mendapatkan Treatment keempat dengan skala kepuasan 

pernikahan. Pada pertemuan kedelapan, peneliti mendapatkan 

data pengukuran yang diberi kode L4, dengan total skor 81. Peneliti 

kembali melanjutkan wawancara, setelah pengukuran selesai 

dilakukan. 

 

Baseline 2 (Hari ke-1) 

Setelah melakukan treatment, maka peneliti kembali melakukan 

pengukuran baseline. Peneliti bertemu dengan Kenanga pada hari 

Senin, 21 Agustus 2017. Peneliti menemui Kenanga di rumahnya. 

Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan Kenanga. Peneliti 

mendapatkan data dengan total skor 82. 

 

Baseline 2 (Hari ke-2) 

 Peneliti bertemu dengan Kenanga pada hari Senin, 28 Agustus 

2017. Peneliti menemui Kenanga sehabis pulang bekerja. Peneliti 

kemudian mengukur kepuasan pernikahan Kenanga dan didapatkan 

skor 108. 
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Baseline 2 (Hari ke-3) 

 Peneliti bertemu dengan Kenanga pada hari Senin, 4 September 2017. 

Peneliti menemui Kenanga sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Kenanga dan didapatkan skor 117. 

 

Baseline 2 (Hari ke-4) 

Peneliti bertemu dengan Kenanga lagi pada hari Senin, 11 

September 2017. Peneliti menemui Kenanga sehabis pulang bekerja. 

Peneliti kemudian mengukur kepuasan pernikahan Kenanga dan 

didapatkan skor 117. 
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4. Analisa Grafik Dan Kualitatif Deskriptif 

 

Grafik 2: 
Pengaruh Integrative Behavioral Couple Therapy untuk 

Meningkatkan Kepuasan Pernikahan Istri yang Terlibat dalam Dual 
Career Family 

 

 

 

Grafik di atas merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan 

pernikahan subjek, yang diukur 1 kali dalam seminggu. B1 dalam grafik di 

atas menunjukkan baseline awal, T menunjukkan treatment, sedangkan 

B2 dalam grafik di atas menunjukkan hasil baseline akhir setelah 

pemberian terapi. Grafik ini disusun berdasarkan hasil pengukuran 

dengan skala kepuasan pernikahan. Data baseline 1.1 diambil 9 Juni 2017 

di rumah subjek. Hasil pengukuran baseline satu didapatkan skor totalnya 

adalah 77, hasil ini mengindikasikan bahwa subjek saat pengambilan data 

77 76 78 78 79 79 80 81 82

108
117 117 117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Grafik Intervensi Istri

baseline 1 tritmen baseline 2 follow-up
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memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang rendah. Dilihat dari rincian 

aspek-aspek dalam skala kepuasan pernikahan nilai kecenderungan 

seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang diidealkan 

masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan 

dan ditanggung bersama 6, kepuasan individu terhadap afeksi dan 

pengertian yang diberikan oleh pasangannya 6, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 7, kebersamaan dalam menggunakan waktu 7, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 8, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 8, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 10, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 3, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 9, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak 4. 

 Berdasarkan hasil diatas, semua aspek rendah kecuali aspek 

kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua. Pada aspek kesediaan dan 

kepuasan sebagai orang tua nilainya 10 yang menunjukkan bahwa subjek 

cukup memiliki kepuasan sebagai orang tua dan merasa tidak terbebani 

dengan tugas yang dilakukan sebagai orang tua.  

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan pertama, dapat 

disimpulkan bahwa Kenanga merasa memiliki kepuasan pernikahan yang 

kurang selama menjalani rumah tangga dengan suaminya. Kenanga 
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terkadang merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. 

Kenanga merasa bahwa selama ini suaminya kurang memberikan 

perhatian pada Kenanga. Hasil ini menunjukkan bahwa Kenanga memiliki 

aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan 

oleh pasangannya yang rendah. Di bawah ini adalah hasil wawancara 

pertama, yang menunjukan bagaimana aspek memiliki aspek kepuasan 

individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya:  

Terkait dengan aspek efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan, 

subjek merasa bahwa selama ini subjek dan suaminya sangat kurang 

berkomunikasi, bahkan saat ada masalah pun, subjek dan suaminya 

sama-sama saling menghindar. Suaminya juga jarang 

mengkomunikasikan pada istrinya jika ada masalah.  

 Kenanga menjelaskan bahwa sebenarnya hal tersebut membuat 

Kenanga tidak nyaman. Kenanga sebenarnya juga ingin memiliki 

komunikasi yang baik dengan suaminya tetapi Kenanga bingung harus 

berkata apa pada suaminya. Kenanga juga menceritakan sering juga 

Kenanga merasa emosi karena suaminya kurang terbuka dengannya. 

Terkait dengan aspek kesepakatan mengenai masalah uang, berdasarkan 

hasil wawancara Kenanga menunjukkan kurang sepakat dengan 

suaminya dalam hal penggunaan uang. Kenanga menceritakan bahwa 
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Kenanga dan suaminya sama-sama kurang transparan dalam hal 

penggunaan uang. Kenanga juga mengakui bahwa jika Kenanga akan 

membeli barang, Kenanga tidak meminta ijin dahulu kepada suaminya. 

Aspek kepuasan dalam aktivitas seksual menunjukkan subjek memiliki 

kepuasan yang kurang dalam aktivitas seksual. 

 Terkait dengan aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu, 

Kenanga menceritakan bahwa Kenanga dan suaminya jarang menikmati 

waktu-waktu bersama, biasanya setelah bekerja Kenanga dan suaminya 

sibuk dengan dirinya sendiri. Kenanga dan suaminya juga jarang pergi 

bersama berdua. Kenanga bercerita bahwa sebenarnya Kenanga juga 

ingin kadang menikmati waktu berdua, tapi suaminya hampir tidak pernah 

mengajaknya, sehingga Kenanga memilih untuk diam saja. Aspek 

penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung 

bersama menunjukkan bahwa Kenanga merasa sendiri ketika 

menghadapi permasalahan rumah tangga. Kenanga merasa bahwa 

selama ini suaminya kurang membantunya.  

 Terkait dengan aspek kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan, Kenanga mengungkapkan bahwa Kenanga merasa bahagia 

akan hadirnya anak-anak dalam keluarga Kenanga. Anak-anak Kenanga 

yang menjadi penghibur saat Kenanga merasa lelah atau sedang ada 

masalah. Terkait dengan aspek kesamaan dalam cara mendidik anak, 
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Kenanga menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah ada perundingan 

atau kesepakatan dalam hal mengasuh anak. Hal yang paling mengganjal 

Kenanga juga adalah Kenanga dan keluarganya tinggal di rumah orang 

tuanya. Tidak jarang Kenanga berselisih paham dengan orang tua tentang 

pengasuhan anak.  

Data baseline 1.2 diambil pada hari Jumat, 16 Juni 2017 di rumah 

subjek. Total skor B2 adalah 76, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama 6, kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 6, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 7, kebersamaan dalam menggunakan waktu 7, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 7, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 8, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 10, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 3, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 9, dan kesamaan 

dalam cara mendidik anak 4. Hasil pada B 1.2 menunjukkan bahwa subjek 

mengalami penurunan satu skor pada aspek kesepakatan mengenai 

masalah penggunaan uang. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan kedua, aspek-

aspek seperti kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 

dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya, 

efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari penyelesaian bila ada perselisihan, kebersamaan dalam 

menggunakan waktu , kepuasan dalam aktivitas seksual, kesediaan dan 

kepuasan sebagai orang tua, penderitaan dan kesukaran yang dialami 

keluarga pada masa kecil, kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan, dan kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki hasil yang 

relatif sama dengan hasil wawancara sebelumnya. Aspek yang berbeda 

adalah aspek kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang. 

Kenanga menceritakan bahwa suaminya kurang transparan dalam 

penggunaan uang padahal Kenanga yang mengatur keuangan rumah 

tangga.  

Pengukuran baseline 1.3 dilakukan pada hari Jumat, 23 Juni 2017  di 

rumah subjek. Total skor B 1.3 adalah 78, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama 6, kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 6, efektivitas komunikasi 
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untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 7, kebersamaan dalam menggunakan waktu 7, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 7, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 8, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 10, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 4, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 10, dan 

kesamaan dalam cara mendidik anak 4. Hasil pada B3 menunjukkan 

bahwa subjek mengalami kenaikan satu skor pada aspek penderitaan dan 

kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil dan kepuasan terhadap 

anak-anak sebagai hasil perkawinan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan ketiga, aspek-

aspek seperti kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 

dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya, 

efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari penyelesaian bila ada perselisihan, kebersamaan dalam 

menggunakan waktu , kepuasan dalam aktivitas seksual, kesediaan dan 

kepuasan sebagai orang tua, kesepakatan mengenai masalah 

penggunaan uang, dan kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki 

hasil yang relatif sama dengan hasil wawancara sebelumnya. Aspek yang 

berbeda adalah aspek penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga 
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pada masa kecil dan kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan. Kenanga menjelaskan bahwa pengalaman Kenanga waktu 

kecil saat melihat kehidupan keluarganya berpengaruh untuk kehidupan 

rumah tangganya. Selain itu Kenanga menceritakan betapa kehadiran 

anak-anak dalam kehidupan Kenanga menjadi kebahagiaan tersendiri 

bagi Kenanga.  

Pengukuran baseline 1.4 dilakukan pada hari Jumat, 30 Juni 2017 

di rumah subjek. Total skor B 1.4 adalah 78, dengan rincian skor aspek 

kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria yang 

diidealkan masyarakat 9, penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung bersama 6, kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 6, efektivitas komunikasi 

untuk memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila 

ada perselisihan 7, kebersamaan dalam menggunakan waktu 7, 

kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang 7, kepuasan dalam 

aktivitas seksual 8, kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 10, 

penderitaan dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil 4, 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan 10, dan 

kesamaan dalam cara mendidik anak 4.  

Berdasarkan hasil wawancara pada pertemuan keempat, aspek-

aspek seperti kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan 
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dengan kriteria yang diidealkan masyarakat, penderitaan dan kesukaran 

secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya, 

efektivitas komunikasi untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

mencari penyelesaian bila ada perselisihan, kebersamaan dalam 

menggunakan waktu , kepuasan dalam aktivitas seksual, kesediaan dan 

kepuasan sebagai orang tua, penderitaan dan kesukaran yang dialami 

keluarga pada masa kecil dan kepuasan terhadap anak-anak sebagai 

hasil perkawinan kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang, dan 

kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki hasil yang relatif sama 

dengan hasil wawancara sebelumnya.  

Treatment 1 dilakukan pada 11 Juli 2017, pengukuran dilakukan 

setelah Treatment 1 diberikan. Hasil pengukuran setelah treatment sesi 

pertama diberi kode L1. Pada pengukuran L1 total skor 79, meningkat 1 

angka dari pengukuran sebelumnya. Artinya adalah, subjek memiliki 

kenaikan tingkat kepuasan pernikahan walaupun tidak banyak. 

Berdasarkan hasil wawancara, Kenanga mengungkapkan bahwa setelah 

sesi pertama, Kenanga belajar banyak hal baru yang belum pernah 

Kenanga ketahui sebelumnya. Kenanga merasakan banyak manfaat yang 

didapat setelah menjalani treatment yang pertama. Kenanga juga 

menyadari bahwa Kenanga kurang memperhatikan suaminya selama ini. 
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Selain itu, Kenanga juga menyadari bahwa komunikasi dalam keluarga 

sangatlah penting.  

Treatment sesi kedua dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017. Hasil 

pengukuran setelah Treatment sesi kedua diberi kode L2. Skor total pada 

L2 adalah 79. Kenanga merasakan banyak manfaat setelah mendapatkan 

terapi sesi yang kedua. Kenanga merasa menyadari banyak hal yang 

belum pernah Kenanga sadari sebelumnya. Kenanga juga bisa mengerti 

lebih dalam lagi tentang hal yang dirasakan Kenanga pada suaminya. 

Kenanga sebelumnya tidak pernah mencermati sebenarnya apa saja yang 

Kenanga rasakan selama ini. Kenanga juga belajar untuk lebih berpikir 

positif dengan suaminya. Kenanga belajar untuk mengubah cara pandang 

Kenanga terhadap perilaku suaminya.   

Treatment sesi ketiga dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran setelah Treatment sesi ketiga diberi kode L3. Skor total 

pada L3 adalah 80. Pada sesi ini, Kenanga menyadari bahwa selama ini 

komunikasi yang disampaikan Kenanga pada suaminya ternyata kurang 

efektif. Kenanga sering menyampaikan kalimat yang terkesan 

menyalahkan suaminya. Pada sesi ini, Kenanga juga mempelajari tentang 

komunikasi yang efektif. 
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Treatment sesi keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran setelah Treatment sesi keempat diberi kode L4. Skor 

total pada L4 adalah 81.  

Pengukuran baseline 2.1 dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017. 

Hasil pengukuran baseline 2.1 diberi kode B 2.1. Hasil pengukuran B 2.1 

adalah 82, meningkat 4 angka dari pengukuran B 1.4 . Artinya adalah, 

subjek memiliki kenaikan tingkat kepuasan pernikahan walaupun tidak 

banyak. Jika dilihat dari skor aspek-aspeknya, pada aspek penderitaan 

dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 

meningkat 2 poin dibandingkan B4. Aspek kebersamaan dalam 

menggunakan waktu adalah 9 meningkat 2 poin dari B4.  

Berdasarkan hasil wawancara, Kenanga mengungkapkan bahwa 

setelah menjalani serangkaian terapi, Kenanga disadarkan banyak hal 

yang belum pernah dia pikir sebelumnya. Kenanga juga menyesal selama 

ini Kenanga hanya bisa menyalahkan suaminya, padahal sebagai istri, 

Kenanga juga memiliki banyak kekurangan. Selain itu, Kenanga juga 

menyadari kebersamaan itu penting dalam keluarga. Selama ini, Kenanga 

hanya menyibukkan diri sendiri saja. Selain itu, Kenanga sadar bahwa 

selama ini Kenanga kurang perhatian dengan suami dan anak-anaknya 

karena tidak bisa membagi waktu dengan urusan pekerjaannya 
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Pengukuran Baseline 2.2 dilakukan pada hari Senin, 28 Agustus 

2017. Hasil pengukuran diberi kode B 2.2. Skor total pada B 2.2 adalah 

108. Rincian hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai 

berikut nilai kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan 

kriteria yang diidealkan masyarakat 11 artinya subjek mengalami 

peningkatan sebesar 2 angka dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hasil 

pada aspek penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan 

ditanggung bersama 12. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dan 

kesukaran secara menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama naik 4 

angka dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan 

individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 

11. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut mengalami peningkatan 5 

angka dari pertemuan sebelumnya. Aspek  efektivitas komunikasi untuk 

memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada 

perselisihan memiliki nilai 8 artinya subjek mengalami peningkatan 1 

angka dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Pada baseline 2.1, Kenanga mengalami kenaikan tingkat kepuasan 

pernikahan, dari skor pada saat treatment 4 yaitu 81 menjadi 82. Pada 

baseline 2.2 ini, Kenanga memiliki skor total 108, yang artinya naik 26 

angka dari baseline 2.1. Hal ini bisa terjadi karena proses belajar yang 

dialami Kenanga dan suaminya sesudah mendapatkan treatment. Skinner 

(dalam Sagala Syaiful, 2017) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu 
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proses adaptasi untuk penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 

progresif. Belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak 

belajar, maka responnya menurun. Jadi belajar adalah suatu perubahan 

dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respons. Pola ini terjadi pada 

Kenanga dan suaminya, proses belajar yang dialami bisa mengakibatkan 

Kenanga dan suaminya mengalami peningkatan kepuasan pernikahan 

pada baseline 2.2 tersebut. 

 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 11 artinya aspek tersebut mengalami peningkatan 2 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Aspek  kesepakatan 

mengenai masalah penggunaan uang memiliki nilai 12. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan menganai masalah penggunaan 

uang naik 5 angka dibanding dengan sebelumnya. Hasil pada aspek 

kepuasan dalam aktivitas seksual memiliki nilai 11 artinya tingkat 

kepuasan seksual mengalami kenaikan sebanyak 2 angka dibandingkan 

dengan sebelumnya. Aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 

12 yang artinya tingkat kepuasan sebagai orang tua naik 2 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Hasil aspek penderitaan 

dan kesukaran yang dialami keluarga pada masa kecil memiliki nilai 3 

artinya mengalami penurunan angka sebanyak 1 dibandingkan dengan 

sebelumnya sedangkan kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 
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perkawinan memiliki nilai 10 sama dengan pertemuan sebelumnya. Hasil 

pada aspek kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 7, naik 3 

angka dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

Kenanga merasakan banyak peningkatan lagi setelah pertemuan 

sebelumnya. Terkait dengan aspek penderitaan dan kesukaran secara 

menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama, Kenanga mulai belajar 

mengungkapkan pada suaminya jika Kenanga punya masalah atau 

kewalahan dalam mengurus anak-anaknya sehingga suaminya sedikit 

demi sedikit mulai membantu jika Kenanga membutuhkan bantuan. 

Terkait dengan aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian 

yang diberikan oleh pasangannya, Kenanga menceritakan bahwa 

suaminya sekarang lebih perhatian padanya. Saat Kenanga terlihat lelah, 

suaminya ikut membantu membuat makanan jika sedang ada pesanan. 

Saat Kenanga mengerjakan lembur tugas sekolah, suaminya pun 

menemani Kenanga.  

 Terkait dengan aspek efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada, Kenanga 

mengakui bahwa Kenanga mulai mau untuk mengajak suaminya 

berbicara ketika ada permasalahan. Kenanga merasa hal tersebut bukan 

hal yang mudah, tetapi Kenanga menyadari bahwa komunikasi memang 

harus senantiasa terjalin dalam keluarga.  
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Terkait dengan aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu, 

Kenanga menceritakan bahwa Kenanga mencoba untuk sering berada di 

rumah. Jika sebelumnya, Kenanga sering pergi ke rumah temannya, maka 

sekarang Kenanga mencoba untuk meluangkan waktu bersama suaminya 

di rumah. Kenanga merasa selama ini memang Kenanga jarang berada di 

rumah. Selama ini, Kenanga sering pergi ke luar karena ingin 

menyegarkan pikiran dari permasalahan-permasalahannya. Terkait 

dengan aspek kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang, 

Kenanga mulai belajar terbuka pada suaminya. Suaminya pun belajar 

untuk lebih terbuka masalah keuangan. Jika sebelumnya, Kenanga tidak 

pernah meminta ijin ketika membeli sesuatu, maka sekarang Kenanga 

belajar untuk lebih bisa mengendalikan dirinya untuk membeli barang-

barang. Kenanga meminta ijin dahulu kepada suaminya saat hendak 

membeli sesuatu. Terkait dengan kepuasan aktivitas seksual, Kenanga 

menceritakan bahwa Kenanga mulai belajar menghilangkan pikiran buruk 

tentang suaminya, sehingga Kenanga mulai menikmati hubungan seksual 

bersama dengan suaminya, walaupun belum pulih seperti sediakala.  

Pengukuran baseline 2.3 dilakukan pada hari Senin, 4 September 

2017. Peneliti menemui Kenanga sehabis pulang bekerja. Peneliti 

kemudian mengukur kepuasan pernikahan Kenanga dan didapatkan skor 

117. Rincian hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai 

berikut nilai kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan 
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kriteria yang diidealkan masyarakat 11 artinya subjek tidak mengalami 

peningkatan ataupun penurunan angka dibandingkan pertemuan 

sebelumnya. Hasil pada aspek penderitaan dan kesukaran secara 

menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 12. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung tidak mengalami peningkatan dan penurunan 

angka dibandingkan pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan 

individu terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 

12. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut mengalami peningkatan 1 

angka dari sebelumnya. Aspek  efektivitas komunikasi untuk memecahkan 

masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada perselisihan 

memiliki nilai 12 artinya subjek mengalami peningkatan 4 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. 

 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 12 artinya aspek tersebut mengalami peningkatan 1 angka 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Aspek  kesepakatan 

mengenai masalah penggunaan uang memiliki nilai 12. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesepakatan mengenai masalah penggunaan 

uang sama dengan nilai sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan dalam 

aktivitas seksual memiliki nilai 12 artinya tingkat kepuasan seksual 

mengalami kenaikan sebanyak 1 angka dibandingkan dengan 

sebelumnya. Aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 12 yang 
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artinya tingkat kepuasan sebagai orang tua sama dengan dengan 

pertemuan sebelumnya. Hasil aspek penderitaan dan kesukaran yang 

dialami keluarga pada masa kecil memiliki nilai 4 artinya mengalami 

peningkatan 1 dibandingkan dengan sebelumnya sedangkan kepuasan 

terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan memiliki nilai 9 yang artinya 

mengalami penurunan dibanding pertemuan sebelumnya. Hasil pada 

aspek kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 9, naik 2 angka 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Kenanga merasakan kondisi rumah tangganya lebih baik lagi jika 

dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Kenanga belajar untuk 

mengendalikan emosinya, mengungkapkan kalimat yang lebih positif pada 

suaminya, dan berusaha memahami bahasa non verbal suaminya. Terkait 

dengan aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan pengertian yang 

diberikan oleh pasangannya. Kenanga merasakan afeksi dan pengertian 

yang diberikan oleh pasangannya sudah lebih baik lagi, suaminya mulai 

sering lagi untuk mengantar Kenanga ke sekolah. Selain itu, saat 

Kenanga mengeluh, suaminya berusaha untuk mendengarkannya. 

 Terkait dengan aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu, 

Kenanga juga merasakan peningkatan lagi. Suaminya mulai mau diajak 

pergi saat Kenanga mengajak pergi misalnya menjenguk teman yang sakit 

atau hanya sekedar berkunjung ke rumah temannya. Terkait dengan 

aspek kepuasan dalam aktivitas seksual, Kenanga sudah lebih menikmati 



 114  

 

berhubungan seksual dengan suaminya. Kenanga berusaha 

menyingkirkan pikiran-pikiran buruk tentang suaminya dulu sehingga 

Kenanga bisa menjalani dengan lebih nyaman.  

 Terkait dengan aspek kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil 

perkawinan dan kesamaan dalam cara mendidik anak, Kenanga merasa 

bahwa kehadiran anak memang hal yang penting untuk Kenanga. Anak-

anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Kehadiran 

anak—anak memotivasi Kenanga untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi. 

Kenanga menyadari bahwa mendidik anak bukanlah hal yang mudah dan 

memerlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Terkait dengan 

aspek kesamaan dalam cara mendidik anak Kenanga menceritakan 

bahwa Kenanga dan suaminya sudah mulai berdiskusi untuk menerapkan 

gaya pengasuhan pada anak apalagi Kenanga dan suaminya tinggal di 

rumah orang tua Kenanga. Hal ini menyebabkan banyak hal tidak 

sepaham terjadi antara orang tua Kenanga dengan Kenanga atau pun 

suaminya sendiri. Kenanga merasakan peningkatan yang baik dengan 

anaknya juga, jika orang tua juga saling memberi masukan tentang 

pengasuhan terhadap anak.  

Pengukuran baseline 2.4 pada hari Senin, 11 September 2017. 

Peneliti menemui Kenanga sehabis pulang bekerja. Peneliti kemudian 

mengukur kepuasan pernikahan Kenanga dan didapatkan skor 117. 

Rincian hasil pengukuran beserta aspek-aspeknya adalah sebagai berikut 
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nilai kecenderungan seseorang untuk menilai perkawinan dengan kriteria 

yang diidealkan masyarakat 11 artinya subjek tidak mengalami 

peningkatan ataupun penurunan angka dibandingkan pertemuan 

sebelumnya. Hasil pada aspek penderitaan dan kesukaran secara 

menyeluruh dirasakan dan ditanggung bersama 12. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa penderitaan dan kesukaran secara menyeluruh 

dirasakan dan ditanggung tidak mengalami peningkatan dan penurunan 

angka dibandingkan sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan individu 

terhadap afeksi dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya 12. Hal 

ini menunjukkan bahwa aspek tersebut memiliki kesamaan dengan nilai 

pertemuan sebelumnya. Aspek  efektivitas komunikasi untuk 

memecahkan masalah dan kemampuan mencari penyelesaian bila ada 

perselisihan memiliki nilai 12 artinya aspek tersebut juga memiliki nilai 

yang sama dengan pertemuan sebelumnya. 

 Hasil pada aspek kebersamaan dalam menggunakan waktu 

memiliki nilai 12 artinya aspek tersebut mengalami peningkatan 1 angka 

dibandingkan dengan sebelumnya. Aspek  kesepakatan mengenai 

masalah penggunaan uang memiliki nilai 12. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kesepakatan mengenai masalah penggunaan uang sama 

dengan nilai pertemuan sebelumnya. Hasil pada aspek kepuasan dalam 

aktivitas seksual memiliki nilai 12 artinya tingkat kepuasan seksual 

mengalami kenaikan sebanyak 1 angka dibandingkan dengan 
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sebelumnya. Aspek kesediaan dan kepuasan sebagai orang tua 11 yang 

artinya tingkat kepuasan sebagai orang tua menurun 1 angka dibanding 

dengan sebelumnya. Hasil aspek penderitaan dan kesukaran yang dialami 

keluarga pada masa kecil memiliki nilai 3 artinya mengalami penurunan 1 

angka dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya sedangkan 

kepuasan terhadap anak-anak sebagai hasil perkawinan memiliki nilai 10 

yang artinya mengalami peningkatan 1 angka dibanding sebelumnya. 

Hasil pada aspek kesamaan dalam cara mendidik anak memiliki nilai 9, 

sama dengan pertemuan sebelumnya. 

Terkait dengan aspek kepuasan individu terhadap afeksi dan 

pengertian yang diberikan oleh pasangannya. Kenanga merasakan afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh pasangannya sudah lebih baik lagi, 

suaminya mulai sering lagi untuk mengantar Kenanga ke sekolah. Selain 

itu, saat Kenanga mengeluh, suaminya berusaha untuk 

mendengarkannya. Terkait dengan aspek kebersamaan dalam 

menggunakan waktu, Kenanga juga merasakan peningkatan lagi. 

Suaminya mulai mau diajak pergi saat Kenanga mengajak pergi misalnya 

menjenguk teman yang sakit atau hanya sekedar berkunjung ke rumah 

temannya. Terkait dengan aspek kepuasan dalam aktivitas seksual, 

Kenanga sudah lebih menikmati berhubungan seksual dengan suaminya. 

Kenanga berusaha menyingkirkan pikiran-pikiran buruk tentang suaminya 

dulu sehingga Kenanga bisa menjalani dengan lebih nyaman.  
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Pengukuran follow up dilakukan 2 minggu setelah pengukuran 

baseline kedua. Pengambilan data follow up dan pengukuran dilakukan di 

rumah subjek. Hasil pengukuran follow up menunjukkan skor total 117. 

Skor total ini mengindikasikan bahwa subjek memiliki tingkat kepuasan 

pernikahan yang sedang. Subjek merasakan banyak manfaat setelah 

mengikuti keempat sesi terapi. Hal-hal yang didapatkan juga perlahan-

lahan bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya dengan 

suaminya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa setelah 

mendapat jeda selama 2 minggu sejak pengukuran baseline kedua, 

tingkat kepuasan pernikahan subjek menetap. 

 

C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji statistika terhadap hipotesis penelitian ini, yaitu 

IBCT memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepuasan pernikahan pada 

pasangan suami istri yang terlibat dalam dual-career family dengan 

Wilcoxon signed rank tes pada pasangan suami istrimenunjukan nilai Z= -

2, 666 dengan taraf signifikansi p= 0,008 (p<0,05). Hasil ini menunjukan 

bahwa ada perbedaan tingkat kepuasan pernikahan pasangan suami istri 

pada saat sebelum diberikan terapi dan sesudah diberikan terapi, dimana 

tingkat kepuasan pernikahan suami istri setelah menjalani terapi 
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mengalami peningkatan dibandingkan sebelum diberikan terapi. 

Berdasarkan hasil uji statistika, hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Hasil ini juga diperkuat dengan hasil analisis kualitatif deskriptif. 

Integrative behavioral couple therapy memiliki pengaruh positif terhadap 

peningkatan kepuasan pernikahan subjek. Hal ini dapat disimpulkan dari 

perubahan yang dialami subjek pertama setelah mendapatkan treatment 

dari integrative behavioral couple therapy. Sebelum mendapatkan terapi, 

subjek merasa bahwa istri subjek lebih sibuk dengan karirnya 

dibandingkan dengan rumah tangganya. Subjek juga merasa anak-

anaknya kurang mendapatkan perhatian dari ibunya. Istrinya jarang sekali 

menemani anak-anaknya belajar. Selain itu, subjek juga merasa istrinya 

kurang perhatian terhadap subjek padahal saat subjek pulang bekerja, 

subjek berharap istrinya memberikan subjek perhatian. Subjek juga 

merasa semenjak istrinya bekerja, istrinya menjadi sering marah-marah 

tanpa sebab. Setelah mendapatkan terapi, subjek merasakan peningkatan 

positif dari istrinya. Istri subjek lebih bisa mengendalikan emosi. Selain itu, 

istri subjek mulai menemani anak-anaknya belajar lagi. Istri subjek mulai 

menyambut ketika subjek pulang bekerja. Frekuensi istri subjek dalam 

mengurus rumah tangga pun meningkat misalnya mencuci, menyetrika, 

dan membersihkan rumah. Selain itu, subjek pun bisa memperbaiki diri ke 

arah yang lebih baik lagi. Dari yang semula subjek cenderung menghindar 
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saat ada masalah, sekarang subjek mulai memperbaiki diri untuk mau 

berkomunikasi dengan istri subjek. 

Sebelum menjalani proses terapi, subjek merasa suami subjek 

cenderung suka lari dari masalah, dan tidak pernah mengkomunikasikan 

jika ada masalah. Selain itu, suami subjek juga tidak peduli dengan urusan 

rumah tangga padahal ketika subjek sudah lelah dengan pekerjaannya, 

subjek berharap suaminya membantunya. Selama ini, subjek juga merasa 

suaminya kurang terbuka pada subjek. Setelah menjalani proses terapi, 

subjek merasa suaminya mengalami peningkatan yang positif. Suami 

subjek lebih bisa memahami keadaan subjek. Selain itu, suami subjek 

mulai mengkomunikasikan dan lebih terbuka jika ada masalah. Saat 

subjek merasa lelah dengan urusan pekerjaan pun, suami subjek mau 

membantu mengurus masalah anak-anak. Terapi tersebut juga membawa 

subjek ke arah yang lebih baik. Subjek menjadi sadar bahwa selama ini 

banyak kekurangan dan kesalahan yang subjek lakukan terhadap 

suaminya. Subjek mulai memperbaiki dirinya untuk memperhatikan 

suaminya dan tidak seenaknya saja. Subjek harus bisa membagi waktu 

antara pekerjaan dan rumah tangga. 

Pengaruh terapi dapat dilihat dari perbandingan skor total skala  

(PIL) pada Baseline (A1) selama terapi, baseline(A2), dan follow up. 

Adanya perubahan hasil pengukuran pada baseline, selama terapi dan 

sesudah terapi menunjukan bahwa terdapat efek dari terapi terhadap 
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kondisi subjek (Latipun, 2002). Hasil pengukuran baseline awal pada 

subjek Galih (75, 78, 77, 77) menunjukkan bahwa subjek memiliki tingkat 

kepuasan pernikahan yang rendah, Hasil pengukuran selama terapi (78, 

79, 79, 80) dan baseline setelah terapi dihentikan (79, 91, 113, 115) 

menunjukkan kepuasan pernikahan subjek meningkat dari sebelumnya. 

Hasil pengukuran follow up menunjukkan skor 117, yang artinya 

meningkat dari skor baseline setelah terapi dihentikan.  

 Pada subjek kedua yaitu Kenanga, hasil pengukuran baseline 

sebelum terapi (77, 76, 78, 78) menunjukkan tingkat kepuasan pernikahan 

subjek yang rendah. Hasil pengukuran selama terapi (79, 79, 80, 81) dan 

baseline setelah terapi (82, 108, 117, 117) menunjukkan kepuasan 

pernikahan subjek meningkat dari sebelumnya. Hasil pengukuran follow 

up menunjukkan skor 117, yang artinya menetap jika dibandingkan 

dengan skor baseline setelah terapi dihentikan. 

 Pasangan yang terlibat dalam dual-career family adalah pasangan 

suami istri yang memiliki karir masing-masing dan mencoba untuk 

menyeimbangkan karir mereka dengan urusan rumah tangga (Muchinsky 

dalam Daeng, 2010). Pada saat ini juga suami dan isteri diharapkan 

mampu menjalani peran-peran yang muncul dalam pekerjaan dan 

perkawinannya, yaitu sebagai suami atau isteri, orang tua, pekerja, serta 

mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan, dan nilai-nilai 
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baru sesuai dengan tugas-tugas baru sebagai pria atau wanita dewasa. 

Suami dan isteri harus membagi waktu dan perhatian yang seimbang 

dalam setiap peran tersebut sehingga setiap peran dapat berjalan dengan 

selaras (Daeng, 2010). Dalam dual career family, ketegangan-ketegangan 

akan lebih sering muncul dibandingkan dengan keluarga tradisional. 

Ketegangan-ketegangan umumnya berasal dari peran-peran yang sering 

menjadi tidak jelas serta adanya tuntutan peran dari lingkungan. Seorang 

isteri menikah yang memutuskan untuk bekerja, peran yang dipikulnya 

pasti semakin bertambah, yaitu peran sebagai isteri, orang tua, dan peran 

sebagai pekerja. Tuntutan-tuntutan pekerjaan mengakibatkan isteri pulang 

kerja dalam keadaan lelah sehingga ia tidak memiliki cukup energi untuk 

memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya (Daeng, 2010). Selain 

itu, dengan adanya jumlah jam kerja yang cukup panjang menyebabkan 

ibu tidak selalu ada pada saat di mana ia sangat dibutuhkan oleh anak 

atau pasangannya. 

 Begitu juga dengan suami yang memiliki istri yang bekerja, suami 

juga merasakan kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan 

keluarga. Suami telah menggandakan waktu untuk pekerjaan rumah 

tangga mulai dari di bawah 5 jam per minggu menjadi di atas 5 jam per 

minggu bahkan mencapai 14,5 jam per minggu (DeGenova dalam 

Daeng, 2010). Akan tetapi, suami cenderung lebih mengutamakan waktu 

mereka untuk bekerja dibandingkan untuk keluarga, mereka merasa 
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kurang terlibat dalam urusan keluarga karena adanya harapan tradisional 

yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah hal pertama untuk seorang 

suami (Daeng, 2010). Selain itu, dikarenakan adanya kesibukan isteri 

bekerja maka suami akan merasakan kehilangan pelayanan dari 

seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, 

seperti seseorang yang seharusnya berada di rumah pada saat mereka 

pulang, seseorang yang menyediakan makanan, dan seseorang yang 

mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Hal inilah yang menimbulkan 

masalah pada diri suami (Papalia, Olds, & Feldman, 2007). 

Permasalahan yang dirasakan suami isteri di atas dapat diatasi 

dengan adanya kemampuan untuk menyeimbangkan antara keluarga 

dan pekerjaan. Selain itu, permasalahan dalam kehidupan rumah tangga 

dan pekerjaan dapat juga diatasi bila individu tersebut mampu 

melakukan penyesuaian. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian 

akan menimbulkan ketidakpuasan dan dapat diakhiri dengan perceraian 

(Hurlock, 1999). Menurut penelitian yang dilakukan Sorcinelli & Near 

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

memiliki sejumlah stress yang signifikan dan mempengaruhi pekerjaan 

dan kepuasan kehidupan pernikahan mereka. 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 
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berkomunikasi menjadi berkurang. Jika hal itu berlangsung terus-

menerus maka akan terjadi konflik dalam rumah tangga.  

Menurut Blumstein dalam Suryani (2008) pasangan suami istri 

diharapkan bisa menyesuaikan harapan-harapan yang ideal di antara 

mereka. Adapun menurut Chadwick (dalam Suryani, 2008), kesesuaian 

peran dan harapan antara pasangan suami istri menentukan kepuasan 

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

waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga menjadi terbatas 

(Kustantyo dalam Adelina, 2014), terdapat potensi ketegangan karena 

peran yang menjadi tidak jelas karena tuntutan lingkungan, jarang 

memiliki waktu bersama dan jarang bertemu karena kesibukan pekerjaan 

(Johnson dalam Adelina, 2014).Ketidaksesuaian harapan dan peran 

antara suami istri bisa terjadi dan akan mengakibatkan penurunan 

kepuasan pernikahan. Kondisi ini terjadi pada pasangan subjek Kenanga 

dan Galih. Setelah keduanya terlibat dalam dual-career family, banyak 

masalah terkait dengan penyesuaian antara pekerjaan dan kehidupan 

rumah tangga mereka. Suami merasakan bahwa istri menjadi kurang 

bertanggung jawab dengan urusan rumah tangga, lebih fokus dengan 

urusan pekerjaan, kurang memperhatikan suami dan anak-anaknya, 

intensitas komunikasi yang berkurang, dan waktu-waktu yang kurang 

berkualitas dengan istrinya. Istri merasakan suami yang terlalu cuek, 

tidak terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dan kurang 
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peduli dengan urusan rumah tangga padahal istri berharap suaminya 

membantu bila istrinya kelelahan setelah bekerja.  

IBCTadalah salah satu terapi yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Penerimaan 

adalah bagian yang diteorikan sebagai agen utama dari perubahan 

dalam IBCT. Jones dkk (dalam Jacobson & Christensen, 

1996)menyatakan bahwa penerimaan bukanlah suatu bentuk 

kepasrahan dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 

pernikahan, tetapi penerimaan itu berarti mau untuk merangkul aspek-

aspek yang awalnya menjadi penolakan bagi pasangan, dan juga 

toleransi untuk aspek-aspek negatif dari masing-masing. Melalui terapis 

yang lebih menekankan penerimaan daripada perubahan, pasangan 

tidak memaksa pasangannya untuk berubah melainkan mereka memulai 

untuk mengubah tingkah lakunya sendiri karena masing-masing 

menunjukkan penerimaan yang lebih tinggi dari tingkah laku pasangan. 

Integrative Behavioral Couple Therapy adalah suatu pendekatan 

pengobatan atau terapi yang dibangun berdasarkan teori dari Traditional 

Behavioral Couple Therapy dengan menambahkan fokus pada 

penerimaan. (Jacobson & Christensen dalam Steenwyk, 2008).  
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Tahap-tahap dalam IBCT adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Awal 

   Pada tahap ini, pasangan suami dan istri akan menceritakan 

sejarah hubungan mereka dari sebelum menikah hingga 

sekarang. Tahap ini bertujuan untuk pasangan bisa saling 

memahami satu sama lain mengenai konflik/ masalah-masalah 

yang dialami. Selain itu, tahap ini bertujuan untuk pasangan agar 

bisa mengungkapkan satu sama lain tentang perasaan positif 

maupun negatif yang dialami pasangan. Pada tahap ini, Galih 

dan Kenanga mengungkapkan sejarah hubungan mereka dari 

sebelum menikah hingga sekarang ini. Selain itu, Galih dan 

Kenanga juga mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi 

setelah Galih dan Kenanga terlibat dalam dual-career family. 

Galih dan Kenanga saling mengungkapkan perasaan baik positif 

maupun negatif. 

2. Empathic Joining 

Empathic joining adalah suatu proses yang digunakan dalam 

terapi ini untuk membantu pasangan mengembangkan perasaan 

belas kasih untuk perjuangan mereka masing-masing dalam 

hubungan (Jones dkk dalam Jacobson & Christensen, 1996). 

Pasangan yang memasuki terapi pasangan didorong untuk 

mendeskripsikan rasa sakit mereka ketika pasangan saling 
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menyalahkan yang akhirnya membawa mereka pada masalah-

masalah yang semakin berat (Jacobson & Christensen, 1996). 

Secara teoritis terapis harus menerapkan empathic joining dengan 

mengikuti teknik-teknik yang digunakan dalam terapi. Terapis 

berfokus pada rasa sakit yang dirasakan mereka masing-masing 

sebagai perbedaan mendasar pada pasangan, untuk mendorong 

penerimaan melalui empathic joining tersebut.Terapis 

mendeskripsikan rasa sakit tanpa penuduhan, yang mana akan 

meningkatkan penerimaan (Jacobson &Christensen, 1996). 

Pasangan harus memulai untuk menerima satu sama lain dengan 

mengubah fokus dari mengekspesikan emosi yang keras seperti 

kemarahan, kebencian dan mengontrol untuk mengungkapkan 

pengungkapan diri secara halus dari yang dirasakan misalnya 

kerentanan, sakit hati, ketakutan, dan kekecewaan (Christensen 

&Jacobson, 1996). 

Pada tahap ini, pertemuan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang 

pertama menjadi giliran Kenanga, kemudian sesi kedua menjadi 

giliran Galih. Pada sesi Galih, terapis menuntun Galih untuk 

menceritakan perasaan-perasaan Galih terkait dengan istrinya.  

Galih mengungkapkan perasaan yang selama ini kepada istrinya 

lewat tulisan. Galih juga mengungkapkan yang Galih harapkan 

terhadap istrinya. Selain itu, terapis membantu Galih untuk 
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mengubah fokus dari mengekspresikan emosi seperti marah, dan 

benci menjadi pengungkapan diri secara halus seperti ketakutan, 

sakit hati. 

 Pada sesi Kenanga, terapis membantu Kenanga untuk 

mengungkapkan hal-hal yang selama ini menjadi masalah 

menurut sudut pandang Kenanga dan perasaan-perasaan yang 

dialami Kenanga. Kenanga juga dituntun untuk membuat reframe 

to empoweruntuk dapat menerima hal buruk yang Kenanga alami 

dengan memandang hal yang positif sehingga hal tersebut akan 

mendorong Kenanga dengan sendirinya untuk mengubah 

perilakunya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari empathic joining 

yaitu mengubah fokus dari mengekspesikan emosi yang keras 

seperti kemarahan, kebencian dan mengontrol untuk 

mengungkapkan pengungkapan diri secara halus dari yang 

dirasakan misalnya kerentanan, sakit hati, ketakutan, dan 

kekecewaan (Christensen & Jacobson, 1996). 

3. Communication Skill Training 

Communication Skill Training adalah tahap dalam IBCT yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik 

antar pasangan. Dasar-dasar dalam komunikasi antar pasangan 

yaitu validation, editing, dan leveling adalah dasar yang membantu 

pasangan agar dapat mencapai penerimaan antar pasangan. 
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Teknik ini mengajarkan pasangan untuk mendengarkan pasangan 

dengan baik dan mengekspresikan maksud pasangan secara 

langsung dengan cara yang tidak menyalahkan pasangan. Pada 

tahap ini, terapis mengajarkan pada Galih dan Kenanga tentang 

komunikasi yang efektif pada pasangan. Selain itu, terapis 

mengadakan latihan untuk Galih dan Kenanga agar dapat 

menyampaikan pesan/ maksud kepada pasangan dengan cara 

yang tidak menyinggung dan menyakiti pasangan. Setelah itu, 

terapis memberikan tugas pada Kenanga untuk melakukan caring 

days di rumah dan mencatat di buku harian hal-hal apa saja yang 

dilakukan selama caring days. 

 

4. Unified Detachment 

Unified Detachment ini adalah teknik yang digunakan untuk 

menyatukan detachment pada pasangan. Tujuan dari tahap ini 

adalah pasangan dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang 

selama ini dilakukan dan mengambil komitmen untuk memperbaiki 

diri masing-masing. Pada tahap ini, terapis menuntun Galih dan 

Kenanga untuk membuat tabel asesmen kesalahan yang di 

dalamnya terdiri dari kesalahan yang pernah dilakukan dan upaya 

untuk memperbaiki diri. Setelah itu, sebagai penutup terapi, terapis 

mengajak Galih dan Kenanga untuk membuat komitmen di atas 
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dertas yang berisi hal-hal yang akan mereka lakukan bersama-

sama setelah terapi. 

Secara keseluruhan proses awal hingga follow up 

menunjukkan adanya perubahan pada kondisi rumah tangga subjek 

pertama dan kedua. Galih dan Kenanga menyadari perasaan-

perasaan negatif yang belum mereka sadari sebelumnya. Selain 

itu, Galih dan Kenanga bisa belajar untuk mengungkapkan emosi 

secara halus, dan lebih saling menerima satu sama lain. Galih dan 

Kenanga juga menyadari bahwa selama ini mereka sering saling 

menyalahkan, padahal masing-masing dari mereka juga memiliki 

kesalahan. Galih dan Kenanga menjadi sadar dengan perilaku yang 

harus diubah untuk perbaikan kondisi rumah tangga 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 harapan bisa terjadi dan akan mengakibatkan 

penurunan kepuasan pernikahan. Melalui terapi ini, secara 

perlahan Galih dan Kenanga mengerti akan harapan masing-

masing, menyadari kesalahan, dan memperbaiki kesalahannya 

sehingga kepuasan pernikahan pun akan meningkat.  

 


