
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada prinsipnya merupakan makhluk individu dan sekaligus 

makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berhak menjalankan hasrat 

atau keinginan dengan segala kebebasannya. Pada saat yang sama kebebasan 

untuk menjalankan hasrat itu dibatasi oleh kewajibannya untuk menghormati 

kebebasan orang lain; dan dengan demikian ia menjalankan peran sebagai 

makhluk sosial. Peran sebagai individu dan makhluk sosial itu juga terwujud ketika 

manusia membangun rumah tangga (keluarga).  

Sebagai individu yang menjalani hidup berumah tangga dalam suatu ikatan 

perkawinan, manusia menginginkan kehidupan yang bahagia serta mendapat 

kepuasan dalam perkawinannya (Dewi & Basti, 2008). Penulis berpendapat bahwa 

hal ini sangat menarik untuk dipelajari karena pada dasarnya hasrat individualitas 

manusia untuk berbahagia dalam suatu ikatan perkawinan harus diselaraskan 

dengan hasrat pasangannya (suami/istri), sebagai perwujudan dari eksistensinya 

sebagai makhluk sosial.  

Idealnya tentu sangat mudah untuk menyatukan hasrat bahagia dalam 

membangun rumah tangga. Pasangan suami istri memerlukan kerjasama, 

komunikasi satu dengan yang lain dan komitmen untuk mencapai tujuan dalam 

perkawinan (Larasati, 2012). Faktanya, usaha mengharmoniskan keinginan-

keinginan secara individu (suami atau istri) dan secara bersama (suami dan istri) 

mengalami banyak kendala yang melahirkan konflik antara suami dan istri. 

Tentang hal ini Tolorunleke (2013) menyatakan bahwa:  
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“…perkawinan seharusnya menjadi hal yang menyenangkan dan 
pengalaman yang indah dan hubungan suami istri yang akan menjadi lebih 
baik setiap harinya atau setiap tahun. Bagaimanapun, hal kecil dapat 
masuk kedalam hubungan dam apabila hal kecil tersebut tidak dapat 
dikendalikan, itu akan menjadi penyebab perselisihan dan akhirnya 
menjadi pemisah dalam perkawinan yang mungkin semakin lama dapat 
melebar.”  

 

Suatu hubungan dalam perkawinan yang bahagia itu dapat berubah apabila 

terdapat konflik di dalamnya. Gurin dkk (dalam Dewi dan Basti, 2008) 

menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan 

perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitiannya dimana 45% orang 

yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu 

muncul berbagai masalah, dan 32% pasangan yang menilai pernikahan mereka 

sangat membahagiakan melaporkan bahwa mereka juga pernah mengalami 

pertentangan. Selain itu VanLaningham, Johnson, & Amato (2001) menyatakan 

bahwa kebahagiaan dalam perkawinan tidak selamanya berlangsung lama hingga 

mencapai level terendah perkawinan mereka yaitu pada usia 15 – 18 tahun dan 

secara bertahap kembali meningkat setelah usia 20 tahun perkawinan.  

Gambar 1.01 Kurva Kebahagiaan Perkawinan dengan Usia Perkawinan. 
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Menurut Hadisubrata (dalam Atieka, 2003) terdapat beberapa jenis konflik 

dalam rumah tangga, yaitu: 

1. Konflik yang bersumber pada kepribadian suami/istri, yang pada umumnya 

disebabkan oleh ketidakmatangan kepribadian cinta suami istri, adanya sifat-

sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan, dan 

adanya kelainan mental suami/istri (perilaku abnormal, homosek, lesbian, 

psikosis dan lain sebagainya). 

2. Konflik yang bersumber pada hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan, 

antara lain menyangkut masalah keuangan, corak watak sosial dari suami/istri, 

pendidikan anak, masalah agama, hubungan dengan keluarga besar, 

penyelewengan dalam hubungan seksual dan ketidakpuasan seksual. 

Konflik antara suami dan istri dalam sebuah keluarga sesungguhnya 

merupakan konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah situasi yang terjadi 

ketika kebutuhan atau ide dari seseorang yang dianggap berbeda atau 

bertentangan dengan kebutuhan atau ide dari lainnya (Verderber & Fink, 2007). 

Konflik interpersonal dalam perkawinan adalah keadaan suami-istri yang sedang 

menghadapi masalah dalam perkawinannya dikarenakan perbedaan kebutuhan, 

keinginan dan latar belakang mereka; dan akan nampak dalam perilaku mereka 

yang cenderung kurang harmonis ketika sedang menghadapi konflik (Dewi & 

Basti, 2008). 

Pada tanggal 16 Desember 2017, penulis melakukan wawancara kepada 

pasangan suami istri yang telah menikah selama 5 tahun dan memiliki seorang 

anak. Pasangan ini pernah mengalami konflik dan mampu menyelesaikan konflik 

dalam perkawinannya. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, 

menunjukkan bahwa pasangan tersebut memiliki cara untuk menyelesaikan 
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masalah yang sedang dihadapi dengan menjalin komunikasi. Pasangan tersebut 

berusaha untuk terbuka supaya saling memahami pola pikir dan perasan masing-

masing. Hal tersebut mereka lalukan masih dalam upaya mengenali pola 

pasangannya dan kemudian saling memaafkan. Pasangan tersebut tetap bertahan 

dalam hubungan perkawinan dan mampu menyelesaikan konflik-konflik yang 

terjadi dengan cara menepati komitmen perkawinan mereka. Hal itu dapat 

diketahui dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh WD (istri) sebagai berikut : 

“Kalau aku ya lebih ke apa ya? Lebih ke ngeluarin emosinya dengan 
ngomong gitu tadi. Ngomong…sampe nangis pernah, sampe nangisnya 
sampe mangkel  banget. Ih, kok kaya gini sih? Pengennya aku tu, ayo 
kalau memang ada masalah ada konflik ngomong. Maunya gimana, 
solusinya gimana tu ngomong. Habis itu selesai gitu lho.”  

 

Konflik, dalam intensitasnya yang sangat tinggi, dapat menyebabkan 

hancurnya bahtera rumah tangga. Sasongko (2014) memberitakan data 

perkawinan dan perceraian yang terjadi pada tahun 2009 hingga 2013 sebagai 

berikut:  

Tabel 1.01 Data Perkawinan dan Perceraian pada Tahun 2009-2013 

 

Berkaitan dengan fakta di atas, Helen Fisher (Indriani & Nodia, 2015) 

menegaskan bahwa perceraian yang timbul sebagai akibat dari konflik dengan 

usia rentan perceraian ialah pada tujuh tahun masa perkawinan. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Young (Indriani & Nodia, 2015) menunjukkan 

Tahun Perkawinan Perceraian 

2009 2.162.268 216.286 

2010 2.207.364 285.184 

2011 2.319.821 158.119 

2012 2.291.265 372.577 

2013 2.218.130 324.527 
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bahwa puncak kebahagiaan pasangan yang telah menikah setelah 7 (tujuh) 

tahun pernikahan tidak sepenuhnya benar; bahkan kekayaan keluarga yang 

mulai menguap setelah 7 (tujuh) tahun hidup bersama meningkatkan risiko 

perceraian (Indriani & Nodia, 2015). Hal tersebut didukung pula dengan data 

sensus Amerika Serikat menyatakan bahwa hanya 5% pasangan suami istri 

mampu mencapai usia perkawinan 50 tahun. Laporan dari sensus yang 

sama menyatakan bahwa 10% pasangan suami istri bercerai pada usia 

perkawinan 5 tahun dan 20% pasangan suami istri bercerai pada usia 

perkawinan 10 tahun (Harway, 2005).  

Fakta yang terjadi diatas dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti 

perilaku masing-masing pasangan mulai nampak, perubahan sikap, harapan 

seperti pada saat masa pacaran berbeda dengan kenyataan yang dihadapi 

saat ini, dan penyesuaian peran baru sebagai orang tua (Anjani & Suryanto, 

2006). Tahun awal pada masa perkawinan (hidup bersama) merupakan 

tahun yang sulit dari suatu hubungan. Walaupun mereka memiliki latar 

belakang budaya yang sama, mereka tetap tumbuh dalam keluarga yang 

berbeda dimana memiliki kebiasaan hidup keseharian yang mungkin 

berbeda dalam masalah sehari-hari hingga masalah yang mungkin lebih 

penting seperti pembagian tugas dan tanggung jawab di rumah). Kedua 

individu mungkin memiliki harapan yang berbeda akan sebuah hubungan 

dan nilai berbeda pada beragam topik sederhana hingga kompleks. 

Perbedaan dapat berkembang terlebih jika kedua individu tersebut memiliki 

latar belakang budaya yang berbeda (Harway, 2005) 

Catatan di atas menyiratkan bahwa eskalasi konflik yang berujung 

perceraian, terutama pada pasangan fasecooling off (pendinginan pada tiap 
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individu setelah terjadinya konflik), merupakan cara yang paling umum yang 

dilakukan oleh suami/istri; padahal ada banyak cara untuk menyelesaikan konflik 

dalam perkawinan/keluarga selain mengambil langkah perceraian. Fase cooling-

off terjadi pada masa setelah fase-fase terjadinya konflik. Dimana dari arti ‘cooling-

off’ itu sendiri adalah pendinginan, maka fase tersebut adalah fase pendinginan 

setelah terjadinya konflik dan adanya negosiasi dari masing-masing individu. 

Dengan demikian fase ini dapat menjadi titik dimana masing-masing individu 

menenangkan diri dan mengambil keputusan untuk perkawinannya.  

Terdapat cara penyelesaian konflik yang lain yaitu resiliensi, terutama bila 

dikaitkan dengan pasangan perkawinan fase cooling off. Ditinjau dari makna 

resiliensi secara individu, Schoon (2006) menyatakan bahwa resiliensi adalah 

kapasitas individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, dan tetap 

melakukan perubahan sehubungan dengan ujian yang dialami, sehingga kesulitan 

dapat dihadapi dan diatasi. Individu dapat dikatakan mencapai resilien baik apabila 

mampu bangkit kembali dari keterpurukan yang dihadapi. Individu dapat kembali 

melakukan tugas-tugas perkembangannya dan fungsi-fungsi individu pada level 

normal adalah individu yang resilien (Utami & Helmi, 2017). Selain itu Walsh (2006) 

mengungkapkan bahwa resiliensi ini memungkinkan orang yang pulih dari “luka” 

keterpurukan mereka sehingga mampu mengambil alih hidup mereka kembali, 

hidup sepenuhnya , dan terus mencintai diri dengan baik. Resiliensi terbangun dari 

keterbukaan terhadap pengalaman dan saling ketergantungan dengan orang lain.  

Resiliensi tidak hanya dapat dipandang dari individu saja akan tetapi dapat 

dilihat dari unit yang lebih luas seperti keluarga, komunitas, organisasi dan 

kelompok (Mawarpury & Mirza, 2017). Kalil (dalam Mawarpury & Mirza, 2017) 

memngemukakakn bahwa resiliensi keluarga berakar pada prespektif positif dan 
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melihat keluarga sebagai unit keloktif dari sejumlah individu yang berinteraksi dan 

memiliki kekuatan tersendiri. Menjadi poin penting dalam keluarga untuk 

mempertahankan keberfungsiannya secara positif dengan resiliensi. Dalam 

keluarga resiliensi dibangun menjadi sebuah pendekatan positif untuk membantu 

pasangan serta anggota keluarga dalam mengelola konflik yang muncul (Walsh, 

2006). Issabela & Hendriani (2010) mengemukakakn bahwa dalam prosesnya 

keluarga yang resilien merupakan keluarga yang memilih cara yang positif, efektif, 

dan tidak menimbulkan efek negatife lain yang saling berkaitan dalam menghadapi 

tantangan.  

Tidak hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah, resiliensi 

keluarga dapat digunakan oleh keluarga memepersiapkan dan menghadapi 

tantangan kedepan. Resiliensi keluarga memandang keluarga menjadi sebuah 

unit dan menganalisis dinamika yang terjadi. Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada 2 pasangan suami istri usia perkawinan cooling-off yang mampu 

menyelesaikan konflik selama perkawinan terdapat kemungkinan memiliki 

resiliensi yang baik ataupun buruk. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keajegan 

tiap individu menggunakan cara mereka secara terus menerus dan menjadi 

permanen. Pengambilan keputusan dan proses penyelesaian masalah tersebut 

dipengaruhi pula oleh bagaimana keluarga memaknai sebuah masalah (Walsh, 

2006). 

Dalam fase perkawinan cooling-off, kedua pasangan menyatakan sering 

mengalami konflik ringan. Dari hasil wawancara, kedua pasangan menyatakan 

bahwa konflik akan terus menerus terjadi dalam kehidupan perkawinan. Dari 

beberapa teori resiliensi diatas menyatakan bahwa mereka yang dapat bertahan 

dan bangkit dari keterpurukan ataupun kesulitan adalah individu yang resilien.  
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Berdasarkan seluruh paparan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 

lebih jauh mengenai “Pengalaman Resiliensi Terhadap Konflik yang Timbul Dalam 

Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Fase Cooling Off”. Dari judul ini terdapat 

pertanyaan mendasar yang akan dieksplorasi lebih jauh oleh penulis, yaitu 

bagaimana upaya resiliensi dilakukan oleh pasangan perkawinan fase cooling off 

untuk mempertahankan keutuhan perkawinan pada pasangan suami istri dalam 

menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.  

1.02. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya resiliensi dilakukan 

oleh pasangan perkawinan fase cooling off sebagai metode untuk menyelesaikan 

konflik dalam rumah tangga. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan yang berguna 

dan bermanfaat bagi kajian Psikologi Keluarga yang berkaitan dengan 

pengalaman resiliensi terhadap konflik yang timbul dalam keluarga pada pasangan 

suami istri fase cooling off. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan yang berguna 

dan bermanfaat bagi pasangan perkawinan yang sedang dalam fase cooling off, 

agar mampu menerapkan resiliensi secara konsisten dan berkelanjutan. 
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