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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam hidup, manusia mempunyai berbagai kebutuhan, salah 

satunya adalah kebutuhan akan cinta. Hubungan cinta dengan lawan jenis 

akan mendorong pasangan untuk menikah. Pernikahan merupakan salah 

satu tahapan yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Menurut 

Santoso (2016) pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam 

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Achmanto (2005) 

mengatakan pernikahan yang baik memberikan seseorang tempat 

bergantung secara emosional cinta dan persahabatan. 

Habibi (2015) mengatakan dari sebuah pernikahan diharapkan 

dapat membentuk keluarga yang bahagia dan berujung pada kepuasan 

pernikahan itu sendiri. Menurut Schoen (Meliani, Sunarti dan Krisnatuti, 

2014) kepuasan perkawinan merefleksikan secara umum kebahagiaan dari 

keberfungsian dalam pernikahan seseorang. Bila seseorang merasa puas 

dan bahagia akan pernikahannya, maka dapat berpengaruh pada cara 

pandangnya terhadap diri, lingkungan, kesehatan mental dan fisik maupun 

masa depannya.  

Kepuasan pernikahan menjadi salah satu prediktor terbaik untuk 

melihat suatu rumah tangga akan bertahan atau tidak. Kepuasan 

pernikahan adalah sejauh mana kebutuhan, harapan, dan keinginan suami 

istri sudah dipenuhi dalam menjalani pernikahannya, dalam bentuk;
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kesepakatan peran, aturan peran bersama sebagai suami istri (pasangan), 

dan aturan peran masing-masing sebagai diri sendiri (Zahra dan Caninsti, 

2016). 

Menurut Madahi, Javidi, dan Samadzadeh (2012) kepuasan 

pernikahan adalah suatu kondisi di mana pasangan yang sudah menikah 

merasa senang dan puas satu sama lain. Sayangnya keadaan ideal tersebut 

tidak selamanya tercipta. Jika suami istri tidak dapat mengatasi masalah-

masalah rumah tangga secara baik dan bijaksana, akan timbul 

kesalahpahaman yang akhirnya menyebabkan pertengkaran yang 

terkadang berujung pada perselingkuhan maupun perceraian. 

Perceraian memang menjadi salah satu indikator tidak adanya 

kepuasan dalam perkawinan individu (Afni dan Indrijati, 2011). 

Banyaknya kasus perceraian di Indonesia didominasi kasus gugat cerai 

oleh istri dan telah menjadi sorotan bagi media serta Kementrian Agama 

di Indonesia. Kementerian Agama (2015) menyatakan bahwa angka 

perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Bahkan 

kini, dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15-20% di antaranya bercerai. 

Hal ini ditunjukkan oleh Rilis Badan Peradilan Agama tahun 2014 yang 

sejalan dengan hasil temuan tim peneliti Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan Kementerian Agama bahwa rata-rata 59%-80% terjadi kasus 

cerai gugat. Sholehah (2017) memperoleh data talak cerai berjumlah 

1986 perkara dan dua kali lipat gugat cerai yang mencapai 4010 perkara. 

Mayoritas penggugat adalah wanita yang sudah bekerja. Dari 4010 

perkara gugat cerai yang masuk hampir 80% atau sekitar 3215 wanita 

yang bekerja. Sisanya, 20% adalah ibu rumah tangga. 

Istri adalah pendamping suami, tugas istri adalah mengatur segala 

kebutuhan anak dan suaminya. Istri melakukan pekerjaan rumah, 

mengasuh, serta mendidik anak-anak, sedangkan tugas suami mencari 

nafkah. Kepuasan kebutuhan finansial adalah salah satu faktor yang 
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mempengaruhi kepuasan pernikahan. Jika pasangan tidak mendapatkan 

kepuasan kebutuhan finansial dalam kehidupan rumah tangganya, maka 

pasangan cenderung akan mencari pekerjaan di luar agar dapat mencapai 

kepuasan dalam perkawinannya.  

Dewasa ini, istri bukan saja berperan sebagai ibu rumah tangga 

tetapi juga bekerja di luar rumah. Para istri banyak menghadapi masalah 

psikologis, antara bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Bekerja dapat 

menambah beban tugas, tetapi bekerja dipandang sebagai sarana untuk 

melepaskan diri dari tekanan dalam rumah tangga, untuk 

mengembangkan diri dan aktualisasi diri, serta menambah pendapatan 

keluarga. 

Istri akan mampu membantu suami dalam penyesuaian keuangan 

rumah tangga dan memenuhi kebutuhannya sendiri apabila pendapatan 

suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan istri. Selain itu, 

menurut Sadarjoen (2005) dengan istri bekerja, maka istri akan 

memperoleh keseimbangan pengambilan keputusan dan kekuasaan 

dalam kehidupan perkawinannya sehingga menciptakan suatu kepuasan 

perkawinan tersendiri dari istri. 

Khawaja & Habib (Larasati, 2012, h.02) istri yang merasakan 

kepuasan adalah apabila istri dapat memenuhi perannya dalam 

mengerjakan tugas rumah tangga, dimana suami juga berpartisipasi 

dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Menurut Novirayanthi (2017) 

salah satu yang dapat memengaruhi kepuasan pernikahan adalah 

kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional yang dimiliki seseorang 

sangat memengaruhi tinggi rendahnya kepuasan pernikahan yang 

dirasakan.  

Goleman (2009) dalam bukunya mengatakan kecerdasan 

emosional adalah kemampuan individu dalam pengendalian diri, 

memotivasi diri dan mengendalikan dorongan emosi untuk memelihara 
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hubungan dengan sebaik-baiknya. Goleman juga menambahkan bahwa 

wanita yang cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas dan 

mengungkapkan perasaan mereka secara langsung dan memandang 

dirinya secara positif.  

Menurut Aldila dan Saraswati (2013) kecerdasan emosi dapat 

mengarahkan individu pada pengelolaan konflik yang baik, dimana 

rendahnya konflik dalam hubungan diprediksi menghasilkan kepuasan 

hubungan yang lebih tinggi. Sejalan dengan penelitian Veshi, dkk 

(Nastiti dan Andriani) wanita dengan kecerdasan emosinal yang lebih 

tinggi mampu mengelola konflik secara efisien. 

Individu yang memiliki kecerdasan emosional rendah dalam 

pernikahannya cenderung tidak merasa puas dengan pernikahannya 

dibandingkan dengan individu yang memiliki kecerdasan emosional 

tinggi. Keadaan emosional, kognitif, fisik yang dimiliki oleh setiap 

individu berbeda-beda, maka kepuasan pernikahan pada setiap individu 

juga berbeda. 

Hasil wawancara dengan istri yang bekerja pada subjek N (33) 

tahun, subjek terpaksa harus ikut bekerja karena untuk membantu 

memenuhi perekonomian keluarga. N mengatakan bahwa dirinya lelah 

bekerja dibawah naungan orang lain, belum lagi kurangnya waktu dan 

pengawasan kepada anaknya. Kemudian wawancara dengan S (47) 

tahun, S mengatakan bahwa dirinya bekerja sesuai dengan keinginannya, 

dan suami mengizinkan. S merasa kebutuhan materil sebagian besar 

sudah terpenuhi, namun S merasakan bahwa suaminya kurang 

berpartisipasi dengan kegiatan yang diinginkan oleh S. S merasa 

suaminya kurang memperhatikan dan mengapresiasi hal-hal yang telah 

dicapai S. Hal ini menunjukkan S merasa kurang dalam pemenuhan 

kebutuhan dari sisi psikologis. 
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Penelitian ini dilakukan karena sudah banyak penelitian tentang 

kepuasan pernikahan ditinjau dari keterlibatan suami dalam menghadapi 

tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga (Larasati, 

2012), ditinjau dari berpacaran dan tidak berpacaran (Ardhianita dan 

Andayani, 2005), ditinjau dari konflik peran pekerjaan-keluarga dan fase 

perkembangan dewasa pada perawat wanita di rumah sakit jiwa prof. dr. 

soeroyo magelang (Pratiwi dan Sawitri, 2015). Namun masih sedikit 

penelitian tentang kepuasan pernikahan yang memiliki hubungan dengan 

kecerdasan emosional. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena 

ketidakpuasan dalam pernikahan dapat berdampak pada timbulnya 

perceraian, perselingkuhan serta keluarga yang broken home. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan kepuasan pernikahan 

pada istri yang bekerja. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan kepuasan pernikahan pada istri yang 

bekerja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah data empirik 

pada bidang Psikologi Sosial, khususnya tentang kecerdasan 

emosional dan kepuasan pernikahan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pada istri bekerja terutama tentang hubungan antara kecerdasan 

emosional dan kepuasan pernikahan.


