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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menikah dan menjadi orangtua merupakan salah satu tahapan 

yang harus dilalui di masa dewasa awal (Santrock, 2006). Tidak heran 

bahwa perkawinan dikaitkan dengan kehadiran anak seperti yang 

dijelaskan Bird dan Melville (dalam Santoso, 2014) bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk memiliki anak serta memperoleh pengakuan 

secara sosial untuk pengasuhan anak dan juga membentuk keluarga dan 

memelihara serta meneruskan keturunan. Selain itu, terdapat anggapan 

bahwa seorang laki-laki harus terus menghasilkan anak untuk 

membuktikan kejantanannya, sedangkan seorang wanita dapat 

membuktikan kualitas keibuannya dengan melahirkan satu atau dua anak. 

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga juga merupakan salah satu faktor 

yang dapat memengaruhi keberhasilan sebuah perkawinan. Anak 

berperan sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi dan 

penyambung keturunan bagi orangtua (Fariza, 2017). 

Memiliki anak atau keturunan merupakan salah satu harapan yang 

paling mendasar dalam perkawinan terutama bagi para istri. Kehadiran 

anak akan memberikan dampak positif untuk orangtuanya, seperti anak-

anak akan merawat orangtuanya di masa tua, memiliki anak berarti 

orangtua akan selalu memiliki seorang yang mencintai mereka dan 
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menjadi teman terbaik mereka, dan anak akan memberikan “kesempatan 

kedua” kepada orangtua untuk mencapai apa yang seharusnya mereka 

capai (Okun & Rappaport dalam Santrock, 2006). Masyarakat Indonesia 

memiliki gambaran ideal dalam sebuah keluarga yaitu dengan adanya 

ayah, ibu, dan anak. Keterlambatan memiliki anak dianggap sebagai 

kegagalan besar, karena anak sebagai simbol kesuburan dan 

keberhasilan (Hadi, dalam Revina 2014). 

Melihat pentingnya kehadiran dan peran anak dalam perkawinan, 

membuat setiap pasangan mendambakan untuk segera memiliki anak. 

Kenyataannya, tidak semua pasangan dapat dengan mudah memiliki 

anak atau keturunan. Realita yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian 

pasangan sulit untuk memiliki anak. Ketidakhadiran anak menjadikan 

keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya, seperti reproduksi, 

edukasi, dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran 

orangtua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak (Mardiyan 

& Kustanti, 2016). Ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan 

keturunan dapat disebabkan oleh faktor yang berbeda dari setiap 

pasangan, dimana salah satunya adalah disebabkan oleh infertilitas (Greil, 

Blevins, McQuillan, Lowry, Burch, & Shrefler 2017). 

Infertilitas adalah masalah kesehatan dan sosial yang cukup besar 

dan menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari studi 

2010, ditemukan bahwa infertilitas memengaruhi sekitar 45 juta pasangan 

di seluruh dunia (Gdanska, Jastzrzebska, Grzechocinska, Zaleska, 
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Wegrzyn, & Wielgos., 2017). Infertilitas secara klinis didefinisikan sebagai 

penyakit pada sistem reproduksi yang diidentifikasi oleh kegagalan untuk 

mencapai kehamilan setelah duabelas bulan atau lebih melakukan 

hubungan seksual yang tidak terlindungi secara teratur (Hochschild, 

Adamson, de Mouzon dalam Gana & Jakubowska, 2016). Seseorang 

yang disebut infertil berarti orang tersebut mengalami ketidakmampuan 

untuk mengandung. Menurut Sekjen Perhimpunan Fertilitas In Vitro 

Indonesia, Budi Wiweko, data tahun 2015 menunjukkan  setidaknya 

terdapat 4 juta pasangan usia subur di Indonesia yang mengalami 

gangguan kesuburan (Tri, 2015). 

Masalah infertilitas merupakan stresor serius dalam perkawinan. 

Penelitian membuktikan bahwa infertilitas memberikan tekanan psikologis, 

tekanan sosial, dan tekanan ekonomi (Odek, Masinde, & Egesah, 2014). 

Tekanan psikologis yang dirasakan akan semakin bertambah berat karena 

adanya faktor seperti, tuntutan dari keluarga besar, teman, dan lingkungan 

sosial. Sumber stres lainnya berasal dari biaya pengobatan infertilitas 

yang cukup besar (Hidayah, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vizheh, 

Pakgohar, Rouhi, dan Veisy (2015) pada pasangan infertil ditemukan 

bahwa secara umum istri memiliki kepuasan perkawinan dan kepuasan 

seksual yang lebih rendah dibandingkan suami mereka. Selain itu Vizheh, 

dkk (2015) juga melaporkan bahwa sekitar delapan sampai limabelas 
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persen pasangan infertil mengalami gejolak interpersonal dalam 

hubungan perkawinan mereka. 

Pasangan yang didiagnosa infertil dan belum memiliki anak dalam 

perkawinannya juga rentan untuk bercerai karena meningkatnya konflik 

yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Abby, Andrews, dan Halman 

(dalam Amir, Horesh, & Lin-Stein, 1999) menemukan adanya peningkatan 

konflik dalam perkawinan dan pengaruh negatif lainnya pada perkawinan 

175 pasangan infertil dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Berg dan Wilson (dalam Amir, Horesh, & Lin-Stein, 1999) yang 

menemukan adanya penurunan penyesuaian perkawinan setelah 3 tahun 

melakukan treatment (program hamil). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dermatoto (2008) pada 

pasangan infertil di Surakarta, maka ditemukan data bahwa dari 5 

kecamatan di Surakarta (kota Solo), Kecamatan Banjarsari menempati 

posisi teratas dalam kasus perceraian. Data menunjukkan pada tahun 

2007 terjadi 59 kasus perceraian. Dari 59 kasus tesebut, 18 kasus 

diantaranya merupakan akibat dari kasus infertilitas. Selain itu juga 

didapatkan data dari Penelitian yang dilakukan oleh Endriyani dan Hikmah 

(2011) di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, terdapat 

15 kasus perceraian karena alasan tidak cocok dan alasan selingkuh 

karena istri tidak bisa hamil. Data perceraian karena infertilitas juga 

ditemukan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 37 kasus dari 198 kasus 
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perceraian disebabkan oleh karena masalah infertilitas pasangan subur 

(Aisyah & Arlayda, 2011).  

Permasalahan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada subjek K (penderita sindrom PCOS, 28 

tahun) yang merupakan seorang ibu rumah tangga pada tanggal 15 

Febuari 2018 bertempat di rumah subjek, dimana subjek menyatakan 

kesedihannya karena merasakan beban perkawinan yang semakin berat 

karena sudah 5,5 tahun lebih belum dikaruniai anak dan awalnya suami 

menolak untuk ikut memeriksakan diri. Awalnya suami subjek 

menyalahkan subjek sebagai sumber masalah belum memiliki anak. 

Setelah diperiksa ternyata suami subjek juga mengalami permasalahan 

yang menyebabkan pembuahan sulit terjadi. Suami subjek sempat 

beberapa kali berselingkuh dan minta cerai karena suami subjek ingin 

mendapatkan keturunan. 

Selanjutunya, wawancara awal juga dilakukan dengan subjek 

kedua R (penderita sindrom PCOS, 27 tahun) di rumah subjek pada 

tanggal 23 Februari 2018, dimana sang istri berjuang keras agar dapat 

hamil, namun suami subjek berselingkuh dan mengatakan bahwa suami 

subjek ingin memiliki anak dari wanita selingkuhannya tersebut. Hal 

tersebut membuat subjek menjadi sangat down dan merasa depresi. 

Salah satu subjek yang peneliti wawancari merupakan anggota dari 

komunitas group media sosial Facebook PCOS Fighters. Group tersebut 

memfasilitasi para pasangan yang didiagnosa oleh dokter mengalami 



 
 
 

6 
 

   

sindrom PCOS (salah satu sindrom yang menyebabkan terjadinya 

infertilitas pada wanita) untuk dapat saling bertukar informasi dan saling 

menguatkan satu sama lain. Group tersebut terdiri kaum wanita dan ada 

juga pria, hanya saja yang lebih aktif mengisi wall group tersebut adalah 

kaum wanita dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak jarang terdapat istri-

istri yang menuangkan keluh kesahnya karena tidak kuat menghadapi 

tekanan yang terjadi dalam perkawinannnya karena masalah infertilitas 

yang dialami.  

Pada group tersebut ditemukan beberapa masalah yang dituliskan 

para responden di wall facebook tersebut, seperti ada yang merasa 

hancur hatinya karena digugat cerai oleh suami saat sedang berjuang 

untuk program kehamilan. Ada juga yang menuliskan setelah 6 tahun 

penantian dan setelah mencoba segala cara suami dirasa semakin 

menjauh dan semakin asik sendiri dengan dunianya dan gadget-nya, 

sehingga membuat istri menjadi benci kepada suaminya dan terkadang 

ingin bercerai saja karena merasa bosan dan jenuh. Beberapa fenomena 

di atas menunjukkan bahwa infertilitas dapat memengaruhi keharmonisan 

rumah tangga. Seperti yang disebutkan oleh Santrock (2006), bahwa 

kelahiran seorang anak akan menyelamatkan perkawinan yang gagal. 

Sedangkan pada pasangan infertil hal tersebut tidaklah didapatkan karena 

tidak adanya kehadiran sang buah hati.  

Ryder (dalam Rahmawati, 2015) menjelaskan bahwa keberadaan 

anak memang memengaruhi kepuasan perkawinan. Ketidakhadiran anak 
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dalam rumah tangga sering menimbulkan konflik-konflik rumah tangga 

yang berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hull dan Tukiran (dalam Rahmawati, 2015) 

mengenai infertilitas di Indonesia menguatkan permasalahan di atas. 

Penelitian tersebut menemukan bahwa perempuan infertil lebih 

berkemungkinan untuk dicerai atau dimadu, distigmatisasi, menjadikan 

infertilitas sebagai sumber “rasa malu”, menghabiskan banyak waktu dan 

biaya untuk mengatasi infertilitas yang dialami, serta sulit untuk 

menemukan peran yang penuh di dalam komunitasnya.   

Fenomena infertilitas sendiri juga tidak disebabkan oleh istri saja, 

namun dapat juga disebabkan oleh suami, atau bahkan keduanya 

(Revina, 2014). Mengingat hal tersebut merupakan masalah yang dapat 

berdampak kepada kedua belah pihak pasangan, maka perlu agar suami 

istri untuk mencari pemecahan masalah bersama agar dapat mengurangi 

stres yang dialami oleh pasangan yang sedang menghadapi 

permasalahan tersebut, sehingga tidak menimbulkan suatu masalah 

serius dalam perkawinan yang apabila dibiarkan dapat memengaruhi 

kepuasan perkawinan mereka. 

Setiap pasangan tentu saja mendambakan adanya kehidupan 

pernikahan yang bahagia dan harmonis. Salah satu hal yang 

memengaruhi terjadinya kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan 

adalah pada saat pasangan tersebut mendapatkan kepuasan perkawinan. 

Menurut Santrock (2006), kepuasan perkawinan memberikan pengaruh 
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yang sangat baik bagi pasangan, antara lain dapat mengurangi tingkat 

stres, baik secara psikologis maupun fisik. Kepuasan perkawinan 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat 

memengaruhi aspek-aspek kehidupan individu seperti, kesehatan mental 

dan daya tahan terhadap depresi (Tesser & Beach dalam Randall & 

Bodenmann, 2009). 

Setiap pasangan tentu ingin merasa puas dengan perkawinannya, 

namun dalam menjalaninya tidak luput dari adanya masalah dan konflik. 

Saat mulai merasa tidak puas dengan perkawinnya, terlebih dahulu 

pasangan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah dan konflik agar 

perceraian tidak terjadi. Hanya saja, apabila tidak menemukan jalan keluar 

maka perceraian menjadi pilihan (Fachrina, Meyenti, & Maihasni, 2017).  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian meliputi 

cemburu, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, tidak memiliki keturunan, 

poligami, kawin paksa, menikah dibawah umur, kekerasan dalam rumah 

tangga, perbedaan prinsip, perbedaan agama dan gangguan pihak 

keluarga (Calan, dalam Sanghati, Hakim, & Naie, 2012). Masalah 

perceraian juga semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Kenaikan jumlah perceraian dapat dilihat pada tabel berikut (Badan Pusat 

Statistik, 2018). 

Tabel 1. Data Peceraian di Indonesia 

Tahun Jumlah 

2013 324.247 
2014 344.237 
2015 347.256 
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Setelah melihat data di atas, maka dirasa perlu bagi pasangan 

untuk meningkatkan kepuasan perkawinannya agar terhindar dari 

perceraian. Menurut Stone dan Shackelford (2006) terdapat enam faktor 

yang masuk dalam penilaian kepuasan perkawinan, yaitu kepribadian 

pasangan, perilaku menjaga pasangan, kerentanan pasangan untuk 

berselingkuh, keinginan masing-masing pasangan, dan kehadiran anak.  

Melihat faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepuasan 

perkawinan yang telah disebutkan, kehadiran anak juga menjadi faktor 

yang penting untuk mempertahankan rumah tangga. Tidak adanya anak 

karena masalah infertilitas merupakan masalah yang dapat memberikan 

dampak tidak hanya salah satu pasangan yang didiagnosa infertil saja, 

melainkan keduanya. Menurut Bodenmann (1995) situasi atau kejadian 

atau transisi kehidupan yang menekan yang memengaruhi kedua 

pasangan baik secara langsung maupun tidak langsung disebut stresor 

bersama (dyadic stresor). Pasangan yang mengalami stres bersama 

membutuhkan koping sebagai cara bagi pasangan untuk menghadapi 

permasalahan infertilitas yang dihadapi. Strategi koping merupakan upaya 

perubahan kognitif dan tingkah laku secara terus menerus untuk 

mengatasi tuntutan eksternal maupun internal yang dinilai membebani 

individu (Lazarus & Folkman dalam Bodenmann, 2005). Koping yang 

dilakukan bersama-sama oleh pasangan disebut dyadic coping. 

Penelitian yang dilakukan oleh Papp dan Witt (2010) menyebutkan 

bahwa dalam hubungan perkawinan, dyadic coping dapat memprediksi 
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kepuasan perkawinan dibandingkan dengan emosional dan problem focus 

coping, maka dari itu dalam suatu hubungan interpersonal seperti 

perkawinan, jenis koping yang digunakan adalah dyadic coping. Hal 

tersebut berarti dalam hubungan perkawinan koping yang dilakukan 

bersama dengan pasangan akan lebih dapat meningkatkan kepuasan 

perkawinan dibandingkan melakukan koping secara individual. Dyadic 

coping merupakan upaya yang dilakukan pasangan untuk memikirkan 

masalah yang dihadapinya dan mencoba untuk mencari penyelesaian dari 

masalah tersebut (Bodenmann, 1995). Penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiyan dan Kustanti (2016) menunjukkan bahwa suami yang tetap 

menunjukkan kasih sayang dan perhatian membuat istri merasakan 

perkawinan yang bahagia meski tanpa kehadiran anak. 

Tujuan dari dyadic coping sendiri adalah untuk mengurangi tingkat 

stres dan meningkatkan hubungan perkawinan (Bodenmann, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Meier, Bodenmann, Morgeli, dan Jenewin 

(2011) menambah kejelasan bahwa dyadic coping dapat meningkatkan 

kepercayaan, kenyamanan, dan keintiman antar pasangan serta memberi 

pengaruh yang positif dan menguntungkan bagi kedua pasangan. Dyadic 

coping inilah yang nantinya akan berperan dalam meningkatkan kepuasan 

perkawinan. 

Pasangan yang mampu menerapkan dyadic coping dalam 

menghadapi masalah infertilitas yang dialami, akan berpikir mengenai 

masalah yang dihadapinya dan mencoba untuk memecahkan masalah 
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tersebut, dan hal ini akan memengaruhi pasangannya untuk melakukan 

hal yang sama, sehingga dapat mengurangi stres yang dirasakan masing-

masing individu. Sebaliknya, pasangan yang tidak mampu melakukan 

dyadic coping, akan merasakan stres yang lebih tinggi karena 

ketidakmampuan memecahkan masalah dalam perkawinan secara 

bersama-sama. Dampaknya, kepuasan perkawinan yang dirasakan 

menjadi rendah. Saat kepuasan perkawinan rendah akan memberikan 

dampak yang fatal pada perkawinan, seperti perceraian (Banse, 2004). 

Bodenmann (2005) menjelaskan bahwa dyadic coping terdiri dari 

supportive dyadic coping ketika salah satu pasangan membantu 

pasangannya dalam usaha koping yang dilakukan, common dyadic coping 

dimana kedua pasangan berpartisipasi dalam proses koping yang sejalan 

atau saling melengkapi untuk mengatasi masalah, delegated dyadic 

coping dimana salah satu pasangan bertanya kepada pasangannya untuk 

mengambil alih tugas dan kewajiban tertentu berkaitan dengan 

mengurangi pengalaman yang stresful, dan negative dyadic coping  

dimana pasangan mendukung pasangannya dengan penolakan, 

ketidakseriusan, tidak menginspirasi, dan tidak ada keterlibatan aktif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan dyadic coping 

diperoleh bahwa positive dyadic coping secara signifikan berhubungan 

dengan fungsi perkawinan yang baik dan tingginya tingkat kepuasan 

dalam hubungan (Bodenmann, 2005). 
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Permasalahan lain yang terjadi pada  pasangan dengan infertilitas 

adalah rentan untuk diselingkuhi oleh pasangannya. Perselingkuhan 

terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam perkawinan mereka, seperti 

perasaan jenuh dan bosan dengan kondisi yang ada. Burgess dan Cottrell 

(dalam Regina, 2015) melakukan penelitian pada penyesuaian 

perkawinan mengidentifikasi keintiman sebagai salah satu kontributor 

utama dalam perkawinan yang sukses. Menurut penelitian Greeff dan 

Malherbe (dalam Regina, 2015), keintiman menjadi salah satu faktor 

prediktif dalam kepuasan perkawinan. Hal tersebut berarti saat tidak 

adanya keintiman, maka kemungkinan perselingkuhan yang terjadi akan 

semakin tinggi. Sementara Myers (dalam Regina, 2015), terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi keintiman yaitu attachment (gaya 

kelekatan), equity (kesetaraan), dan self-disclosure (keterbukaan diri). 

Attachment menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

keintiman. Bowlby (dalam Bartholomew & Horowitz, 1991) juga 

mengemukakan bahwa attachment menggambarkan seberapa erat ikatan 

kasih sayang seorang individu dengan pasangannya. Hal inilah yang  

mempengaruhi kepuasan individu pada perkawinan yang dijalaninya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Collin dan Simpson (dalam Banse, 2004), 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif pada kelekatan aman 

(secure attachment) dan hubungan negatif pada kelekatan tidak aman 

(insecure attachment) dengan kepuasan suatu hubungan. Hal tersebut 



 
 
 

13 
 

   

menunjukkan bahwa attachment juga memiliki korelasi terhadap kepuasan 

perkawinan. 

Attachment dianggap dapat menentukan bagaimana individu 

mengatasi dan menyesuaikan diri dengan adanya peristiwa yang 

menimbulkan tekanan (stresor). Secure attachment dipandang sebagai 

sumber yang membantu individu mengatasi masalah hidup. Penelitian 

yang dilakukan oleh Mikulincer (dalam Banse, 2004) menemukan bahwa 

individu infertil dengan gaya kelekatan secure menunjukkan kesejahteraan 

yang lebih tinggi, tekanan rendah, dan memiliki penyesuaian dyadic yang 

lebih baik daripada individu yang infertil dengan gaya kelekatan anxious-

ambivalent dan avoidance. Sebaliknya, kelekatan yang insecure 

dipandang sebagai faktor resiko yang meningkatkan tekanan yang 

dirasakan saat menghadapi stresor tertentu. 

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah dijabarkan di 

atas, maka dapat dilihat bahwa pada pasangan yang belum memiliki anak 

rentan menghadapi konflik dan perselingkuhan sampai berakhir dengan 

perceraian. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya ketidakpuasan 

pada perkawinan yang dijalani. Hal tersebut juga sejalan dengan 

pendapat Hurlock (2009) bahwa perceraian merupakan puncak dari 

ketidakpuasan perkawinan yang tertinggi dan terjadi apabila suami dan 

istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan 

mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah 

pihak. 
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Hal tersebut membuat peneliti merasa perlu untuk meneliti tentang 

kepuasan perkawinan pada pasangan infertil yang didiagnosa oleh dokter 

memiliki sindrom PCOS dilihat dari faktor dyadic coping sebagai variabel 

yang dapat mengukur coping yang dilakukan pasangan dalam 

menghadapi konflik yang terjadi dalam perkawinan dan attachment 

sebagai variabel yang dapat mengukur keintiman dalam menjalin 

hubungan perkawinan agar perkawinan yang dijalani tetap harmonis dan 

mencegah perceraian. Selain itu juga diharapkan dengan meningkatnya 

kepuasan perkawinan pasangan infertil, maka akan lebih membantu untuk 

meningkatkan kesuksesan dalam pengobatan atau program hamil yang 

sedang dijalani. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan 

masalah penelitian adakah hubungan antara attachment dengan 

kepuasan perkawinan dan hubungan antara dyadic coping dengan 

kepuasan perkawinan pada pasangan infertil yang tergabung pada group 

media sosial Facebook “PCOS Fighters”. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara atachment dengan kepuasan perkawinan dan hubungan antara 
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dyadic coping dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertil yang 

tergabung pada group media sosial Facebook “PCOS Fighters”. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka memberikan 

kontribusi di bidang psikologi terutama pada bidang kesehatan mental 

yang berkaitan dengan kondisi psikologis pasangan dengan infertilitas, 

pola attachment, dan coping yang dilakukan.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

kepada pasangan infertil untuk mengambil langkah-langkah yang dapat 

dilakukan agar tetap dapat mempertahankan keharmonisan dan 

menciptakan kepuasan perkawinan meskipun tanpa kehadiran seorang 

anak.   


