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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks. Manusia sebagai 

makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain, saling berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan sesamanya serta memiliki keturunan. Salah satu cara 

manusia untuk memiliki keturunan yaitu dengan menikah. Menikah merupakan 

sebuah fase yang akan dihadapi seseorang saat memasuki usia dewasa. Melalui 

sebuah pernikahan dapat diperoleh keturunan yang kemudian menjadi sebuah 

keluarga. 

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi setiap orang karena selain 

menjadi seorang suami atau istri, individu juga akan berperan sebagai orang tua. 

Individu yang menikah memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan 

dalam hidupnya. Kebahagiaan dapat dicapai oleh individu jika keinginan dan 

kebutuhannya terpenuhi. Individu berharap dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya tersebut dalam kehidupan perkawinan. Setiap individu mengalami 

suka dan duka dalam proses perkawinannya serta terkadang dihadapkan pada 

permasalahan yang menghambat pemenuhan kebutuhan. Jika permasalahan 

yang ada dapat dikelola dan diatasi dengan baik maka kebutuhanpun akan 

terpenuhi, sehingga tercipta perasaan puas pada diri maupun terhadap 

pasangan. 

Menurut Burpee dan Langer (2005) bahwa kepuasan pernikahan adalah 

tolak ukur dimana individu merasakan pasangan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan mereka. Oleh karena itu, seseorang yang akan memasuki ke jenjang 
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pernikahan harus memiliki kesiapan pribadi agar tercipta kepuasan dalam 

pernikahannya. Individu yang puas dalam pernikahannya cenderung akan 

merasa lebih bahagia dan memiliki kualitas kehidupan yang baik (Levenson, 

1993). Karakteristik lain tentang individu yang mengalami kepuasan pernikahan 

menurut Papalia, Olds dan Fieldman (dalam Muslimah, 2014) dapat ditandai 

dengan persahabatan, afeksi, pemuasan seksual, kesempatan untuk 

pertumbuhan emosional, keintiman, komitmen, dan keamanan ekonomi. Seiring 

dengan kehidupan yang berubah-ubah, membuat pernikahan yang dijalani 

semakin penuh tantangan dan tuntutan, sehingga keintiman dan keterikatan 

menjadi kurang dirasakan karena lebih mementingkan diri sendiri atau kesibukan 

masing-masing dan tidak mempedulikan pasangannya. Kehidupan pernikahan 

yang awalnya dipenuhi dengan kehangatan dan cinta menjadi terasa bosan dan 

hambar karena banyaknya masalah dan konflik yang muncul tidak terpecahkan. 

Akibat dari ketidakharmonisan atau ketidakpuasan dalam perkawinan adalah 

perselingkuhan dan perceraian.  

Berdasarkan data melalui wawancara pada tanggal 18 Agustus 2017  

dengan narasumber berinisial A di rumah narasumber yang berada di 

Pedurungan. Narasumber yang bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di 

Semarang, mengatakan bahwa komunikasinya dengan suami kurang begitu 

intens karena ia dan suami sibuk bekerja dan kurang memiliki waktu luang 

bersama sehingga narasumber merasa interaksi dengan suaminya tidak baik. Ia 

merasa suami lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada keluarga. 

Suami A lebih senang pergi bersama teman-teman daripada bersama keluarga. 

Ia merasa bahwa suami tidak mengerti keinginannya, sehingga sering terjadi 

konflik dalam pernikahan. Ia juga merasa sulit menyelesaikan konflik karena 
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masing-masing bekerja sehingga waktu untuk berkomunikasi terbatas. Hal 

tersebut membuat narasumber tidak merasakan adanya kepuasan dalam 

pernikahan. 

Fakta yang diungkapkan narasumber lain pada tanggal 26 Agustus 2017 

di rumah narasumber yang berada di Woltermonginsidi yaitu narasumber 

berinisial I yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil mengungkapkan bahwa ia 

tidak memiliki hubungan baik dengan suaminya. Suaminya sulit mengerti 

keinganan dan keadaannya yang sibuk bekerja. Perbedaan pendapat juga 

seringkali terjadi dalam rumah tangga I. Keributan yang sering terjadi dalam 

rumah tangga I  karena tidak saling memahami dan perbedaan pendapat. Hal 

tersebut menyebabkan narasumber I merasa belum mengalami kepuasan dalam 

kepuasan pernikahannya karena suaminya tidak bisa memahami keadaan 

istrinya yang sibuk bekerja. Nyatanya, komunikasi yang terjadi antara pasangan 

mengalami kegagalan dalam memahami aspirasi dan selera pasangan, terlebih 

lagi konsekuensinya negatif. 

Pada tanggal 31 Agustus 2017 peneliti juga melakukan wawancara 

dengan Narasumber M di rumah narasumber yang berada di Bangetayu yang 

bekerja sebagai karyawan swasta. Narasumber mengatakan bahwa ia tidak 

mengalami kepuasan pernikahan. Ia tidak memiliki kualitas hubungan yang baik 

dengan pihak keluarga dari suaminya. Hal tersebut dikarenakan suaminya tidak 

ada inisiatif untuk mendekatkan dirinya dengan keluarga suami. Ia dan suami 

sama-sama sulit memahami satu sama lain karena kesibukan bekerja. Waktu 

untuk mengutarakan pendapat atau keinginanpun terbatas dan memicu konflik 

dalam pernikahan. Dengan jumlah ketidakpuasan dalam perkawinan yang tinggi 
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maka perlu adanya upaya untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara 

kepuasan dengan komunikasi dalam pernikahan. 

Penelitian Ginanjar (2009) membutikan bahwa kondisi perkawinan yang 

tidak menyenangkan dan banyaknya harapan yang tidak terpenuhi, dapat 

memicu perselingkuhan. Perselingkuhan suami memberikan dampak negatif 

dalam kehidupan istri. Mereka mengalami berbagai emosi negatif secara 

bersamaan yang tidak mudah untuk dihadapi. Selain perselingkuhan nyatanya 

perceraian juga menjadi salah satu indikator ketidakpuasan dalam pernikahan 

(Afni & Indrijati, 2011). Perceraian yang terjadi di Indonesia banyak didominasi 

oleh kaum wanita atau istri serta sudah banyak disorot oleh media dan 

Kementrian Agama. 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. Menurut data dari 

Pengadilan Agama Kelas I A Semarang sampai bulan Juli 2017 terdapat 1453 

kasus perceraian, sebanyak 70% gugatan cerai diajukan oleh pihak perempuan. 

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.  

Pernikahan yang tidak harmonis dan pertengkaran yang terjadi tidak bisa 

diselesaikan dengan baik-baik, akibatnya pernikahan yang dijalani bertahun-
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tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dapat berakhir ke arah perceraian. 

Perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan untuk menyelesaikan konflik 

atau masalah yang terjadi dalam perkawinan mereka. Bagi suami atau istri yang 

sudah mengajukan perceraian merasa bahwa hubungan mereka tidak harmonis 

lagi dan tidak memuaskan sehingga tidak akan mungkin untuk rukun ataupun 

damai. Hal ini sesuai dengan penelitian Bradburry, Fincham dan Beach (2000) 

bahwa kepuasan dalam pernikahan sangat penting dalam keberlangsungan 

pernikahan karena membuat pernikahan bertahan lama dan mencegah 

perceraian. 

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi dan bersosialisasi 

melalui komunikasi. Komunikasi juga terjadi dalam hubungan pernikahan. Duvall 

dan Miller (dalam Srisusanti & Zulkaida, 2013) menyatakan bahwa pasangan 

yang mampu berkomunikasi secara baik merupakan faktor pendukung 

terciptanya kepuasan pernikahan. Karakteristik individu yang memiliki komunikasi  

interpersonal yang baik menurut Pearson (dalam Aw, 2010) antara lain dimulai 

dari diri pribadi, ada timbal balik dan berkelanjutan, kualitas hubungan 

antarindividu, saling bertatap muka agar komunikasi interpersonal lebih efektif, 

mampu melibatkan ranah emosi, dan tidak mengubah atau mengulang ucapan. 

Istri bekerja adalah wanita yang bekerja, namun mereka juga ingin 

mencapai atau mempertahankan suatu posisi atau status sosial, serta memenuhi 

kebutuhannya dan karna hal tersebut mereka cenderung  menomorduakan 

keluarga (Lovihan & Kaunang, 2010). Seorang istri yang bekerja dapat 

membantu finansial keluarganya yang secara otomatis mengurangi beban suami 

untuk mencari nafkah, namun disisi lain memiliki dampak negatif terhadap rumah 

tangga terutama suami dan anaknya. Faktanya, konflik yang muncul dalam 
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rumah tangga khususnya pada istri yang bekerja adalah berkurangnya 

kebahagiaan dan kehangatan dalam keluarga. Seorang ibu yang sibuk bekerja di 

luar rumah akan menjadi orang yang mudah tersinggung karena sudah kelelahan 

setelah bekerja dan terabaikannya urusan dalam rumah tangga, terutama suami 

dan anak. Hal tersebut memunculkan masalah baru dan pertengkaran yang tak 

terselesaikan, akibatnya berujung ke arah perceraian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Srisusanti dan Zulkaida (2013) yang 

menyatakan bahwa komunikasi merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada 

kepuasan penikahan terutama bagi istri yang bekerja. Pentingnya komunikasi 

dalam kepuasan pernikahan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amiri, 

Farhoodi, Abdolvand, dan Bidakhavidi (2011). Berdasarkan penelitian tersebut 

komunikasi menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kepuasan pernikahan. 

Komunikasi yang efektif dapat dilihat melalui keterampilan interpersonal. Jika 

dilihat dari permasalahan melalui wawancara  dan di dukung dengan data dari 

Kementrian Agama dan Pengadilan agama, kepuasan pernikahan penting untuk 

membuat pernikahan bertahan lama serta mencegah perceraian.   

Keunikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti 

hubungan komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan yang dialami 

oleh istri yang bekerja di wilayah Genuk dan Pedurungan. Oleh sebab itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dengan 

Kepuasan Pernikahan Pada Istri yang Bekerja” 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja. 

 



 
 
 

7 
 

 
 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi terutama dibidang psikologi sosial, 

perkembangan, dan keluarga. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pasangan suami-

istri bahwa komunikasi interpersonal berkontribusi terhadap kepuasan 

pernikahan yang dijalani. 


