
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia dalam hidupnya tentu saja mengalami masa-masa 

sulit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu pastilah 

ingin hidup dengan kebahagiaan yang mengikutinya. Harjanti (2015) 

menyebutkan bahwa definisi bahagia menurut satu individu dengan 

individu lainnya adalah berbeda. Satu individu menyebutkan bahwa 

bahagia adalah ketika ia dapat mendapatkan semua yang ia inginkan. 

Individu lain menyebutkan bahwa dirinya bahagia ketika bisa 

membuat orang lain bahagia. Namun ada juga individu yang 

menyebutkan bahwa dirinya bahagia ketika ia bisa menikmati dan 

mensyukuri apa saja yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Bahagia 

adalah suatu perasaan yang timbul tergantung dari bagaimana kita 

menyikapi dan melihat hidup kita. Bahagia sebenarnya juga dapat 

dilihat dari kepuasan hidup dari individu tersebut (Harjanti, 2015). 

Sehingga dapat dilihat bahwa kepuasan hidup adalah hal yang sangat 

penting bagi individu untuk mencapai kebahagiaan.  

Life satisfaction  atau yang disebut sebagai kepuasan hidup 

mengacu kepada penilaian secara keseluruhan terhadap kualitas hidup 

seseorang sesuai kriteria yang dipilihnya (Shin & Johnson, dalam 

Chokkanathan, 2017). George (dalam Harjanti, 2015) menyatakan 

bahwa  kepuasan  hidup  adalah  penilaian  kognitif  dari  kesesuaian 
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antara apa yang diharapkan dengan apa yang dicapai oleh seorang 

individu. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa 

kepuasan hidup diukur aspek kognitifnya secara keseluruhan dari 

hidup individu tersebut. Harjanti (2015) mengatakan bahwa kepuasan 

hidup adalah penilaian kualitas hidup seseorang. Kepuasan hidup 

haruslah diukur oleh individu itu sendiri karena kepuasan hidup adalah 

penilaian kognitif yang tidak dapat dipastikan seperti apa bentuk 

kepuasan tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara singkat dengan 4 narasumber 

dengan memberi pertanyaan “Apakah dengan status perkawinan Anda 

sekarang ini (kawin, tidak kawin, atau cerai), Anda merasa puas dalam 

hidup Anda? Mengapa?”. 

Kepada S, seorang wanita usia 47 tahun dengan status 

perkawinan menikah yang diwawancarai pada tanggal 15 Oktober 

2017, pukul 18.00 bertempat di rumah narasumber, diperoleh 

pernyataan “Saya merasa puas dan sangat bersyukur, karena saya 

merasa memiliki segalanya, memiliki anak, suami, dan bisa merasa 

bahagia.” 

Kepada A, seorang wanita usia 49 tahun dengan status 

perkawinan cerai yang diwawancarai pada tanggal 15 Oktober 2017, 

pukul 20.15, melalui media sosial Whatsapp diperoleh pernyataan 

“Puas lah, soalnya gak ada yang bisa ngatur aku lagi, gak perlu 

melayani suami, apalagi kan susah ya untuk menyatukan dua keluarga. 

Ya aku senang aja bisa lebih mudah ngurus diri sendiri.” 
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Kepada R, seorang pria usia 42 tahun dengan status perkawinan 

cerai yang diwawancarai pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 14.30, 

bertempat di Jl. Bokoran, Semarang  diperoleh pernyataan “Saya 

menyesal mbak, ndak puas saya hidup kayak gini, sekarang apa-apa 

saya sendirian, dulu saya diceraikan istri saya. Sekarang saya harus 

menanggung kesalahan saya dulu sendirian mbak. Anak-anak saya 

ikut istri saya semua. Sekarang juga saya ndak tahu mbak istri dan 

anak saya ada dimana.” 

Kepada C, seorang wanita usia 45 tahun dengan status 

perkawinan tidak menikah yang diwawancarai pada tanggal 23 

Oktober 2017, pukul 15.43, bertempat di tempat tinggal narasumber  

diperoleh pernyataan “Puas to ya, lha aku sudah terbiasa sendiri. Dari 

dulu memang itu pilihanku untuk ndak menikah, yasudah begitu. 

Sekarang dirumah ada keponakan yang nemenin aku, tapi kalau sudah 

kawin semua, yasudah ndak apa-apa sendiri lagi. Sudah terbiasa kok.”   

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa dari keempat 

narasumber dengan status perkawinan yang berbeda menghasilkan 

kepuasan yang sama. Kepuasan hidup menjadi sangat subjektif bagi 

setiap individu, setiap individu memiliki alasan kepuasan hidupnya 

dan keputusan sendiri terhadap status perkawinannya. 

Ngoo, Tey, dan Tan (2014) menyebutkan bahwa faktor yang 

memengaruhi kepuasan hidup adalah usia, jenis kelamin, status 

pernikahan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan peran pemerintah 

yang diterima oleh masyarakat. Menurut penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ball dan Chernova pada tahun 2008 (dalam Ngoo, dkk, 
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2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan 

kepuasan hidup, individu dengan usia muda dan tua menunjukkan 

kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan individu dengan usia 

tengah baya. Lelkes (2008) mengungkapkan bahwa  hubungan antara 

usia dengan kepuasan hidup membentuk kurva U, dengan hasil 

hubungan minimum terjadi pada usia 40-49 tahun, nilai terendah pada 

kepuasan tersebut secara spesifik tergambarkan pada usia 45 tahun. 

Individu akan memiliki kepuasan hidup yang tinggi pada masa tuanya 

ketika individu dapat bertahan dalam situasi yang tidak 

menyenangkan dalam usia pertengahan ini (Sotgiu, dalam Ngoo, dkk, 

2014). 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik, 2016) Indonesia yang 

dijelaskan dalam https://www.bps.go.id/subjek/view/id/12, terdapat 

empat status perkawinan di Indonesia, yaitu: belum kawin, kawin 

(menikah), cerai hidup, dan cerai mati. Keluarga adalah aspek yang 

sangat penting bagi penduduk di Asia. Masyarakat Indonesia sendiri 

sebagian besar percaya bahwa dengan menikah akan membuka pintu 

rezeki. Kekeluargaan dan kesatuan dari setiap anggota keluarga sangat 

meningkatkan kepuasan hidup dari individu tersebut (Ngoo, dkk, 

2014). Penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Oswald pada tahun 

1994 (dalam Ngoo, dkk, 2014) menunjukkan bahwa individu yang 

menikah memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan individu yang lajang maupun dengan individu 

yang sudah bercerai. Penelitian tersebut juga didukung oleh Stack dan 

Eshelman (dalam Timoney & Holder, 2013) yang menemukan bahwa 
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individu yang sudah menikah lebih bahagia dibandingkan individu 

yang tidak menikah. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kota Semarang bahwa pada tahun 2015 terdapat 

1.247 perkawinan yang terjadi, sedangkan pada tahun 2015 juga 

terdapat 213 kasus perceraian. Dapat dilihat bahwa sebenarnya 

terdapat berbagai macam permasalahan dalam keluarga sehingga 

pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai. Perceraian sendiri 

dapat diindikasikan sebagai salah satu faktor ketidak puasan hidup 

pada individu.  

Studi lanjut tentang kepuasan hidup menyatakan bahwa 

individu dengan tingkat kepuasan hidup yang rendah akan 

meningkatkan resiko untuk terkena depresi (Koivumaa-Honkanen, 

dkk, dalam Timoney & Holder, 2013). Menurut jurnal kesehatan 

masyarakat (Apriani, Udiyono, & Yuliawati, 2017) tingkat depresi di 

Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 17% hingga 27% Maka dapat 

dilihat bahwa dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh 

individu khususnya masyarakat Kota Semarang dapat meningkatkan 

depresi pada individu tersebut. Rahayu (2017) mengungkapkan data 

dari BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil Survei Pengukuran 

Tingkat Kebahagiaan (SPTK) masyarakat Indonesia, didapat indeks 

kepuasan hidup sebanyak 71,07%. Dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia merasa puas akan 

hidupnya.  

Wyke dan Ford ( dalam Wilson & Oswald, 2005) menjelaskan 

bahwa dengan menikah, akan membawa dampak kenaikan 
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pendapatan individu dalam pernikahan tersebut. Menikah juga 

membawa dampak baik bagi kesehatan mental karena meningkatkan 

perasaan keterikatan dan kepemilikan (House, dalam Wilson & 

Oswald, 2005) dimana baiknya kesehatan mental dapat diindikasikan 

dengan puasnya kehidupan. Perceraian yang dilakukan oleh pasangan 

yang memutuskan untuk berpisah dapat berdampak pada diri mereka 

sendiri, salah satu dampak yang sangat terlihat adalah bagaimana 

masing-masing janda atau duda harus mampu untuk mengurus dirinya 

sendiri tidak bergantung satu sama lain (Priyana, 2011).  

Individu yang bercerai memiliki kecenderungan mengalami 

ketidakstabilan psikologis, dimana individu akan memiliki perasaan 

benci, marah, dendam, dan menyalahkan diri sendiri (Humairah, 

2016). Perasaan negatif tersebut dapat diindikasikan dengan kurang 

atau tidak puasnya kehidupan individu tersebut, sehingga dapat 

berujung pada depresi yang bisa juga berujung pada kematian. Lajang 

atau tidak menikah dan hidup sendiri menjadi salah satu faktor yang 

terkait dengan depresi (Ross, dalam Wilson & Oswald, 205) maka dari 

itu, koneksi sosial sangat penting bagi individu yang tidak menikah. 

Depresi sendiri menunjukkan tidak puasnya kehidupan seseorang. 

Adanya keterkaitan antara kepuasan hidup dengan status 

perkawinan membuat peneliti untuk semakin memperdalam hal 

tersebut. Bagaimana perbedaan kepuasan hidup masyarakat Kota 

Semarang jika ditinjau dari status perkawinan (menikah, belum 

menikah, dan cerai)? 
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Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik 

untuk meneliti secara lebih dalam perbedaan kepuasan hidup pada 

masyarakat Kota Semarang ditinjau dari status perkawinan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

kepuasan hidup masyarakat Kota Semarang ditinjau dari status 

perkawinan. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan, 

diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumbangan 

terhadap bidang psikologi positif dan psikoogi kesehatan secara 

umum dan kepuasan hidup secara khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi 

bagi masyarakat yang membaca mengenai kepuasan hidup 

masyarakat Kota Semarang ditinjau status perkawinannya. 
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