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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam kajian ilmu psikologi, manusia memiliki tugas perkembangan yang 

harus dipenuhi selama rentang kehidupan dari lahir hingga meninggal dunia. Masing–

masing tahap memiliki tugas perkembangan yang khas, dan mengharuskan individu 

untuk menghadapi dan menyelesaikan tugas perkembangan pada fase usia yang 

sedang dijalani (Havighhurst dalam Hurlock, 2003). 

Salah satu fase penting dalam kehidupan yaitu masa dewasa. Fase ini penting 

karena individu di usia dewasa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan baru, yaitu lingkungan pekerjaan. Selain itu, pada usia dewasa inilah 

seorang individu mulai berpikir untuk memilih pasangan hidup dalam ikatan 

pernikahan. Hurlock (2003) mengemukakan bahwa masa dewasa dibedakan menjadi 

tiga periode, yakni masa dewasa awal ( 18 – 40 tahun ), masa dewasa madya ( 40 – 

60 tahun), dan masa dewasa akhir (60 tahun – meninggal dunia). 

Masa dewasa merupakan salah satu fase dalam rentang kehidupan individu 

setelah masa remaja. Pada masa dewasa awal inilah, terjadi perubahan yang nampak 

seperti perubahan penampilan, fungsi tubuh, serta tingkah laku sosial. Pada masa ini 

pula terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi, antara lain memilih 

teman bergaul, mencari pasangan hidup, membina rumah tangga, meniti karir, dan 

menjadi warga negara yang baik.
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Salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal yaitu mulai 

membentuk sebuah keluarga (Havighurst dalam Hurlock, 2003). Pada umumnya, 

pada masa dewasa awal ini individu sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang 

cocok dengan dirinya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaannya, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan perkawinan (Santrock, 2002). Menikah atau melakukan 

perkawinan merupakan hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Karena 

melakukan perkawinan dan belajar hidup bersama pasangan merupakan tugas 

perkembangan dewasa awal.  

Perkawinan yang dianggap sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1/1974 yaitu, apabila sepasang pria dan wanita telah melangsungkan suatu 

perkawinan, seperti yang telah dinyatakan dalam bab I, pasal 1 bahwa “Perkawinan 

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 1 

tahun 1974, pasal 7 mensyaratkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika seseorang 

pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun.  

Abraham Maslow (Adhim, 2002) adalah salah satu tokoh di bidang Psikologi, 

ia juga termasuk seseorang yang menikah di fase usia dewasa awal yakni ketika usia 

20 tahun. Maslow berpendapat bahwa pernikahan membuat dirinya menjadi lebih 

bahagia. Dengan menikah hidupnya menjadi bermakna serta memiliki arah menuju 

kehidupan yang lebih jelas. 

Pada kehidupan perkawinan, pasangan suami istri menginginkan tercapainya 

kebahagiaan yang ditandai dengan adanya kepuasan dalam perkawinan. Kepuasan 
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dalam perkawinan memiliki pengaruh besar dalam berlangsungnya rumah tangga 

baik kehidupan suami maupun istri. Apabila kepuasan perkawinan tidak tercapai, 

maka dapat menimbulkan hancurnya keharmonisan dalam rumah tangga (Hurlock, 

2003). 

Kepuasan perkawinan ialah perasaan subjektif seseorang yang meliputi rasa 

bahagia, kepuasan, dan pengalaman yang menyenangkan dengan pasangan didalam 

kehidupan perkawinan (Fowers & Olson dalam Anindya & Soetjiningsih, 2017). 

Kepuasan perkawinan memiliki keterkaitan dengan kualitas hubungan pasangan 

suami istri, pengelolaan waktu luang, dan pengaturan keuangan didalam rumah 

tangga. 

Taraf kepuasan perkawinan ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan sosial, 

seksual dan, psikologis berupa cinta, penerimaan pasangan, dan kasih sayang 

(DeGenova & Rice, dalam Wulan & Chotimah, 2017). Fowers dan Olson (1993) 

mengemukakan bahwa indikator kepuasan perkawinan meliputi komunikasi, 

pengaturan ekonomi keluarga, peran menjadi orang tua, kegiatan di waktu luang, 

orientasi agama dan seksual, penyelesaian masalah,  kepribadian pasangan dan 

perannya dalam rumah tangga. 

Didalam perkawinan, suami maupun istri pasti akan mendambakan kehidupan 

perkawinan yang bahagia dan memuaskan, namun seiring berjalannya waktu, 

beberapa permasalahan akan muncul didalam rumah tangga yang harus diselesaikan 

dengan baik agar keharmonisan perkawinan dapat tetap terjadi. Kebahagiaan dan 

memuaskannya kehidupan perkawinan tergantung pada kedua belah pihak dalam 

mengusahakannya. Sedangkan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan 
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dengan baik maka akan timbul ketidakharmonisan. Perkawinan yang tidak harmonis 

ditandai dengan sering terjadinya perselingkuhan, pertengkaran, perselisihan, 

kekerasan antar anggota keluarga hingga dapat berakhir dengan perceraian (Nancy, 

Wismanto, & Hastuti, 2014).  

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali diberitakan di media. Salah 

satu contohnya adalah kasus KDRT yang terjadi di Kota Surabaya, dikutip dari JPNN 

News (Adi, 2019) seorang suami memukul dan menganiaya istrinya hanya karena 

suami tersebut tidak tahan mendengar suara tangisan anak. Hal ini berawal ketika 

sang suami merasa tidurnya terganggu karena anaknya menangis terus menerus, lalu 

suami tersebut mendatangi istrinya dan memakinya. Istrinya pun membalas makian 

suami sehingga sang suami yang emosi tersebut langsung memukul sang istri. 

Di Provinsi Aceh sendiri, KDRT merupakan salah satu faktor terbesar penyebab 

terjadinya perceraian (Iskandar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang 

muncul didalam perkawinan apabila tidak diselesaikan dengan baik maka dapat 

berujung dengan perceraian. 

Dewasa ini, perceraian marak terjadi di Indonesia. Perceraian didalam keluarga 

senantiasa memberi dampak yang cukup mendalam bagi anggota keluarga. Peristiwa 

ini menimbulkan stres, tekanan mental dan batin. Dampak tersebut tidak hanya terjadi 

pada pasangan suami istri yang telah bercerai, namun anak juga akan mengalami 

dampak akibat dari perceraian orang tua (Dewi & Utami, 2008). 

Menurut Badan Pusat Statistika yang dikutip dari bps.go.id (2016), Provinsi 

Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi dengan angka perceraian yang tinggi, yaitu 

sebagai berikut : 



 
5 

 

 
 

Tabel 1.1. Data Perceraian Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Jumlah Perceraian 

2012 73.351 

2013 70.769 

2014 72.560 

2015 66.548 

Total 283.228 

 

Dengan angka perceraian 283.228 kasus, Jawa Tengah menduduki Provinsi 

kedua dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. 

Salah satu kasus perceraian yang paling terkenal adalah perceraian pasangan 

selebriti Hollywood yakni Angelina Jolie dan Brad Pitt. Dikutip dari liputan6 (Naedy, 

2016) bahwa sebelumnya pasangan Artis ini sudah menjalani hubungan sejak tahun 

2005 silam, dan menikah pada tahun 2014. Namun setelah menjalani 2 tahun 

pernikahan dengan Brad Pitt, Angelina mengajukan cerai di Pengadilan pada 15 

September 2016. Terdapat berbagai spekulasi mengenai percerai Angelina dan Brat 

Pitt diantaranya perbedaan cara mengasuh anak, Angelina yang tidak bisa 

mentoleransi kebiasaan Brad Pitt mabuk–mabukan, dan menurut Brat Pitt, Angelina 

memiliki temper yang mengerikan dan meledak–ledak sehingga jika mereka 

meneruskan hubungan rumah tangganya maka akan berdampak buruk bagi anak–

anak mereka. 

 Selain perceraian yang dialami Angelina Jolie dan Brad Pitt, artis Indonesia 

juga banyak mengalami masalah yang serupa, salah satunya adalah pelawak 

sekaligus pembawa acara Sule dan pasangannya Lina. Pasangan yang telah 

menjalani kehidupan berumah tangga selama 21 tahun memilih untuk bercerai. Lina 

mengajukan gugatan cerai kepada Sule karena sering kali terjadi cekcok diantara 
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keduanya. Dikutip dari Tribun News Bogor (Khairunnisa, 2018) bahwa perbedaan visi 

juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Lina memutuskan bercerai 

dengan Sule. Walaupun mediasi sudah dilakukan beberapa kali, namun tampaknya 

hubungan keduanya tidak bisa diperbaiki lagi, karena Lina tetap mantap untuk 

berpisah dengan Sule.  

 Dari dua contoh kasus perceraian diatas, nampak jelas bahwa kedua 

pasangan tersebut sudah bersama dalam waktu yang cukup lama, dan terdapat 

beberapa permasalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh masing – 

masing pihak sehingga baik suami maupun istri merasa tidak puas dengan 

perkawinan yang telah dijalaninya dan menimbulkan ketidakharmonisan rumah 

tangga sehingga terjadi perceraian. 

Lestari (2016) menyebutkan bahwa meningkatnya angka perceraian merupakan 

faktor merosotnya nilai keluarga dan kegagalan penyesuaian diri dalam perkawinan. 

Perceraian merupakan indikasi tidak adanya kepuasan pada perkawinan.  

Menurut Hurlock (2003) Kepuasan perkawinan merupakan tingkat 

keberhasilan pasangan yang menikah dalam menyesuaikan diri dan menghadapi 

setiap masalah yang timbul didalam kehidupan berumah tangga. Kebahagiaan dalam 

perkawinan diperlukan adanya usaha bersama dari pasangan suami istri. 

Penyesuaian yang baik akan mendukung meningkatnya kepuasan perkawinan. 

Perselisihan antara suami istri merupakan permasalahan yang terkait dengan 

penyesuaian diri dalam perkawinan sehingga untuk dapat menjalani kehidupan 

perkawinan yang baik, kedua pihak harus dapat menyesuaikan diri. 
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Dalam penelitian sebelumnya, kepuasan perkawinan banyak dikaitkan dengan 

pemaafan, penyesuaian diri, perjodohan, self disclosure, pekerjaan, sosial ekonomi, 

dan sebagainya. 

Dalam hubungannya dengan kepuasan perkawinan, terdapat beberapa 

penelitian yang bervariasi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati 

dan Mastuti (2013) pada istri Brigif 1 Marinir AL yang telah menjalani Long Distance 

Marriage dalam rentang waktu 0 – 10 tahun, menunjukkan bahwa pasangan yang 

memiliki tingkat penyesuaian perkawinan yang tinggi memiliki korelasi positif terhadap 

kepuasan perkawinannya, sebaliknya jika tingkat penyesuaian perkawinannya rendah 

maka timbul ketidakpuasan pada perkawinannya. Hal ini dikarenakan dengan 

penyesuaian diri yang baik maka pasangan dengan long distance marriage akan 

mampu menghindari konflik rumah tangga yang dapat memicu ketidakpuasan 

perkawinan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Surya (2013) pada para istri dengan rentang usia 

23 – 40 tahun untuk mengukur perbedaan tingkat kepuasan perkawinan berdasarkan 

tempat tinggal (tinggal sendiri dan dengan mertua). Dalam penelitian ini tidak 

ditemukan perbedaan kepuasan perkawinan pada kedua kategori subjek karena hasil 

kedua subjek sama yakni berada pada kategori tinggi. Salah satu faktor tingginya 

tingkat kepuasan istri yang tinggal dengan mertua adalah kedekatan subjek dengan 

mertuanya, sehingga banyak kegiatan rumah tangga yang dapat dilakukan bersama-

sama. Kedekatan diri dengan mertua merupakan salah satu upaya penyesuaian diri 

didalam perkawinan yakni penyesuaian dengan keluarga pasangan ( Hurlock, 2003). 
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Peneliti melakukan wawancara pada 10 Juni 2018 dengan dua pasangan 

suami istri untuk mencari data tentang kepuasan perkawinan. Subjek pertama adalah 

pasangan Bapak W dan Ibu I yang telah menikah selama 12 tahun. Di dalam 

pernikahannya, baik Bapak W dan Ibu I merasakan kebahagiaan karena dikaruniai 

tiga orang anak. Selain itu ibu I merasa bahwa Bapak W adalah sosok suami yang 

perhatian dan setia. Meskipun Bapak W sering bertugas di luar kota, namun Bapak W 

tidak pernah lupa memberi kabar dan menghubungi Ibu I. Ketika dirumah pun Bapak 

W selalu menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan anak–anaknya. Di sisi lain, 

Bapak W mengaku jika Ibu I ada istri yang rajin dan sosok ibu yang menyayangi anak–

anaknya. Ketiga anaknya selalu mendapatkan prestasi yang baik dikelas berkah hasil 

dukungan dari Ibu I. Bapak I juga berkata bahwa Ibu I pandai memasak dan merawat 

diri, itulah yang selalu membuat Bapak W mencintai Ibu I. Didalam pernikahan Bapak 

W dan Ibu I tidak luput dari masalah dan perbedaan pendapat, namun mereka 

menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan komunikasi dan 

meningkatkan kepercayaan satu dengan lainnya sehingga masalah dalam rumah 

tangga mereka dapat teratasi dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak W dan Ibu I, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh masing – masing pihak, 

dilihat dari terpenuhinya indikator kepuasan perkawinan seperti,  adanya komunikasi 

yang baik di dalam rumah tangga, masing–masing pihak dapat menjalankan perannya 

dengan baik (baik sebagai pasangan suami istri maupun peran sebagai orang tua), 

penyelesaian masalah secara bersama–sama, dan adanya aktivitas keluarga di waktu 

luang. 
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Subjek kedua adalah pasangan Bapak T dan Ibu S yang telah menjalani 

pernikahan selama 30 tahun. Menurut Ibu S, tiga tahun pertama pernikahan 

merupakan hal yang sangat sulit karena harus belajar menyesuaikan diri dengan 

pasangan dan lingkungan baru hal ini dikarenakan ibu S adalah orang yang pemalu 

sehingga sedikit kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun setelah tiga 

tahun menikah, Ibu S sudah dapat beradaptasi dengan pernikahannya dan lingkungan 

tempat tinggalnya yang baru. Ibu S berkata bahwa menikah membuat dirinya menjadi 

sosok yang lebih berani dan mandiri, selain itu dengan menikah ibu I merasakan 

kebahagiaan karena dapat berbagi  dengan pasangan baik dalam keadaan senang 

maupun susah. Menurut Ibu S, Bapak T adalah orang yang humoris dan santai, 

sehingga dapat memahami sifat Ibu S yang pemalu. Lain halnya dengan Bapak T, 

karena sejak awal pernikahan bapak T tidak merasakan kesulitan yang berarti dalam 

berumah tangga, Bapak T beranggapan bahwa berumah tangga membuat hati 

menjadi tenang karena ada yang mengurusi kebutuhan sehari – hari. Tugas – tugas 

rumah tangga pun menjadi lebih mudah karena diselesaikan berdua dengan 

pasangan. Bapak T menyukai sifat Ibu S yang pemalu namun disiplin dan tegas, 

karena dapat mengimbangi sifat Bapak T yang cenderung santai. Meskipun belum 

dikaruniai anak, baik Bapak T dan Ibu S merasakan kebahagiaan dan kepuasan 

dalam perkawinan, dikarenakan mereka saling mencintai. Bapak T dan Ibu S berkata 

bahwa anak adalah rejeki, jika rejeki tersebut belum diberikan kepada mereka pun, 

Mereka akan tetap bahagia dan tetap berdoa untuk kebaikan dalam rumah tangganya. 

Kepuasan perkawinan juga dapat dilihat pada pasangan Bapak T dan Ibu S, 

dengan tercapainya indikator seperti, peran yang dapat dijalankan dengan baik oleh 
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suami dan istri, sifat pasangan yang saling melengkapi, serta berdasarkan 

pengamatan peneliti, Bapak T dan Ibu S memiliki sifat religiusitas yang baik dalam 

beragama.   

Berdasarkan contoh diatas dapat dilihat bahwa faktor kepuasan perkawinan 

antara pasangan satu dengan pasangan yang lain dapat berbeda – beda, dan 

masalah yang muncul dalam setiap perkawinan pun berbeda pula. Pasangan yang 

dapat memahami satu sama lain dalam menghadapi permasalahan yang muncul 

dapat meningkatkan kepuasan perkawinan.  Penting bagi pasangan untuk memiliki 

penyesuaian yang baik agar perkawinan menjadi berkualitas dan tahan lama 

(Rumondor, 2011). 

Pada umumnya, pasangan yang menikah akan menyesuaikan diri selama 

menjalani kehidupan perkawinannya. Penyesuaian diri harus dilakukan oleh suami 

maupun istri karena mereka berasal dari keluarga yang berbeda, baik dari sisi 

kebiasaan maupun norma yang diterapkan sehari–hari. Penyesuaian yang baik akan 

mendukung meningkatnya kepuasan pernikahan (Hurlock, 2003). 

Penyesuaian perkawinan diartikan sebagai suatu proses untuk menyelaraskan 

antara individu dengan lingkungan sehingga mencapai kebahagiaan rumah tangga 

(Bonar, 2011). Individu yang menikah tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan 

pasangan, melainkan dengan lingkungan baru, status baru dan peran yang dimilikinya. 

Menurut Hurlock (2003), penyesuaian perkawinan mencakup empat hal yakni 

penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan 

penyesuaian dengan keluarga pihak masing – masing pasangan. Dua kepribadian 
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(suami maupun istri) saling memengaruhi untuk dapat menyesuaikan satu sama lain, 

dapat memberi dan menerima (Anjani & Suryanto, 2006).  

Bouchard  (dalam Wismanto, 2004) menjelaskan bahwa penyesuaian diri 

merupakan salah satu prediktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan. Pada 

masa – masa awal kehidupan perkawinan, pasangan suami istri akan memerlukan 

penyesuaian untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Dengan 

penyesuaian diri yang baik pula pasangan suami istri dapat bekerja sama dalam 

menyelesaikan konflik rumah tangga. Jika konflik yang timbul dalam rumah tangga 

tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan timbul ketidakharmonisan 

perkawinan yang dapat menyebabkan perceraian. 

 Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna 

mengetahui apakah penyesuaian perkawinan memiliki hubungan dengan kepuasan 

perkawinan pasangan suami istri. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pasangan suami istri. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu 

psikologi, khususnya psikologi keluarga, dan psikologi sosial terutama kepuasan 

perkawinan dalam kaitannya dengan penyesuaian perkawinan. 



 
12 

 

 
 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah 

informasi serta pengetahuan kepada para pembaca, khususnya mengenai hubungan 

penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pasangan suami istri. 
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