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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Nurhayati, 2016), 

perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha 

Esa. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang suami dan seorang istri 

menjadi pilar dalam keluarga. Mereka berdua yang akan memulai untuk 

membentuk keluarga yang harmonis dengan anak-anaknya. 

Peran wanita dalam sebuah rumah tangga pada umumnya adalah 

sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga. Namun perkembangan zaman 

banyak menuntut seorang wanita yang sudah menikah untuk turut bekerja (Dewi 

& Sudhana, 2013). Sebagai seorang wanita yang sudah berumah tangga, sudah 

selayaknya seorang istri mempertimbangkan kebijakan suami dalam setiap 

langkah yang diambil termasuk dalam memutuskan untuk bekerja. Suami 

memiliki peran penting dalam sebuah keluarga, meskipun hal itu tergantung 

aturannya masing-masing. Beberapa suami memperbolehkan istrinya untuk 

bekerja baik dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga maupun 

untuk aktualisasi diri. Tapi pekerjaan tidak membebaskan wanita dari kewajiban 

utamanya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Semuanya berlangsung secara alami 

dengan asumsi bahwa memang seharusnya keluarga umumnya adalah suami 

yang mencari nafkah dan istri bertugas sebagai ibu dan pengurus rumah tangga 

(Astuti, 2002). Namun beberapa suami tidak memperbolehkan istrinya bekerja. 

Istri yang tidak bekerja diharapkan dapat maksimal dalam mengurus suami dan 
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anak-anaknya dirumah. Hal ini menjadi pilihan disetiap rumah tangga tergantung 

pada keadaan dan kebutuhannya. 

Keluarga yang harmonis tentu menjadi dambaan setiap pasangan. Tidak 

ada satupun pasangan yang berharap keluarganya hancur oleh masalah 

apapun. Harmonis tidaknya sebuah keluarga tergantung pada usaha pasangan 

suami istri. Keharmonisan diambil dari kata harmoni yang berarti serasi, seia 

sekata dan selaras (Suharso & Ana Retnoningsih, 2017). Maka suatu perkawinan 

yang harmonis dapat dilihat dari hubungan suami istri yang selaras untuk 

membentuk keluarga yang bahagia. Mereka diharapkan mempunyai tujuan yang 

sama sehingga dapat berjalan selaras dan menuntun anak-anaknya untuk 

mencapai tujuan bersama tersebut.  

Peran suami yang ideal untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis 

yakni sebagai pemimpin rumah tangga, pelindung keluarga, mencari nafkah, 

mendidik keluarga, menggali potensi keluarga, pandai mengatur strategi dan 

berkomunikasi serta mampu memotivasi. Peran istri yang ideal untuk 

menciptakan rumah tangga yang harmonis yakni mampu menjadikan rumah 

sebagai tempat tinggal yang menyenangkan, menjadi tempat berbagi curahan 

hati bagi suami dan anak, siap melahirkan keturunan, dan berperan mendidik 

anak (Sahara, Wiradnyana, Mediena, Hakim, Zulkarnain, Frolin,  Ansyori, 

Sarwan, Rachmad, Akhirul & Chalid, 2013). Namun pada kenyataannya, tidak 

semua orang bisa menjadi suami maupun istri yang ideal. Contohnya sebagai 

istri yang bekerja, meski karir nya melejit, bisa jadi rumah tangga dipenuhi 

permasalahan. Begitu pun suami. Sering kali suami memiliki tujuan utama untuk 

membahagiakan istri dengan menjadi suami yang ideal, namun bila istri 

mengeluh langsung merasa bahwa dirinya gagal. Sebenarnya masalah-masalah 
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yang terjadi dalam rumah tangga dapat dimaklumi mengingat suami dan istri 

berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga diperlukan pengertian satu 

sama lain untuk mencapai perkawinan yang harmonis (Ginanjar, 2011). 

Faktor yang memengaruhi keharmonisan perkawinan yang dikemukakan 

oleh Widarjono (Agustin & Hendrati, 2013) dibagi menjadi 10 faktor, yaitu : cinta, 

seiman, saling percaya, seks, ekonomi, kehadiran anak, menghindari pihak 

ketiga, menjaga romantisme, komunikasi, saling memuji, dan  saling 

memperhatikan. Faktor keharmonisan perkawinan yang berkaitan dengan 

kemandirian adalah saling menerima, komunikasi, penyesuaian dengan 

pasangan, dan ekonomi. Keempat faktor tersebut berkaitan dengan aspek-aspek 

kemandirian seorang individu yakni aspek kemandirian emosi, kemandirian 

ekonomi, kemandirian intelektual dan kemandirian sosial yang akan dijelaskan 

lebih lanjut pada bab selanjutnya.  

Suami bertugas sebagai kepala rumah tangga dimana ia harus bekerja 

untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun saat ini, tak sedikit wanita yang 

sudah berstatus sebagai seorang istri sekaligus bekerja untuk membantu 

perekonomian keluarga. Hal-hal yang menjadi pertimbangan para istri yang 

bekerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan perekonomian 

keluarga, kebutuhan akan relasi sosial dan rasa ingin diakui.  

Seorang istri yang bekerja sering diartikan sebagai wanita yang mandiri 

secara ekonomi dimana mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan 

mampu membantu perekonomian keluarga sehingga tidak terlalu membebani 

suaminya. Menurut Sumahamijaya dkk (Daswisaptri & Sibuea, 2013), 

kemandirian diambil dari kata mandiri yang berarti hal atau keadaan yang dapat 

berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Istri yang bekerja tidak 
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bergantung secara ekonomi pada suaminya untuk menghidupinya dan anak-

anaknya sehingga dapat dikatakan mandiri secara ekonomi karena dapat berdiri 

sendiri untuk hidup. 

Lain halnya dengan istri yang tidak bekerja. Istri yang tidak bekerja 

menghabiskan sebagian besar waktunya dirumah dan berpusat pada kegiatan 

melayani rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, 

mengurus anak, dan lain sebagainya sehingga dapat dikatakan tidak mandiri 

secara ekonomi.  

Istri yang mandiri secara emosi menunjukkan bahwa ia dapat mengelola 

emosinya sendiri dan sadar bahwa ia tidak perlu bergantung pada orang lain 

sehingga ia dapat menerima segala keadaan pasangannya karena sadar betul 

bahwa ia hanya bisa mengelola emosinya sendiri bukan emosi orang lain 

termasuk pasangannya. Selain mandiri secara ekonomi dan emosi, istri yang 

mandiri juga menunjukkan kemandiriannya secara intelektual dimana ia dapat 

mengatasi permasalahan yang ia hadapi termasuk permasalahan dalam 

perkawinannya. Ia dapat menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga 

perubahan atau permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Istri 

yang mandiri juga menunjukkan kemandirian secara sosial yakni memiliki inisiatif 

untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan 

pasangannya. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga 

keharmonisan sebuah perkawinan. 

Permasalahan ekonomi sering menjadi penghambat keharmonisan 

perkawinan. Istri yang memiliki penghasilan sendiri (mandiri secara ekonomi) 

merasa bahwa ia dapat mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya sehingga 

merasa memiliki wewenang yang sama dengan suami sebagai kepala rumah 
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tangga. Perselisihan yang terjadi semakin membuat keharmonisan dalam 

perkawinan menurun. 

Sepuluh dari seratus perkawinan di Indonesia berakhir dengan 

perceraian. Perceraian di Indonesia pada tahun 2008 meningkat dua kali lipat 

dari tahun sebelumnya. Penyebab perceraian tertinggi adalah perselingkuhan 

yakni sebesar 54.138 kasus, disusul penyebab perceraian kedua tertinggi adalah 

ketidakharmonisan rumah tangga dengan 46.723 kasus (Nasaruddin, 2008). 

Kelurahan Mojosongo sendiri mengalami peningkatan angka perceraian dari 

tahun 2014 hingga 2016. Pada tahun 2014, angka cerai hidup mencapai 710 

kasus, pada tahun 2015 naik menjadi 804 kasus, dan pada tahun 2016 mencapai 

882 kasus. Konflik biasanya mulai muncul karena adanya peran ganda yang 

diperankan oleh seorang istri. Peran utamanya adalah mengurus rumah tangga. 

Namun bagi istri yang bekerja, mereka memiliki kewajiban lain dalam 

pekerjaannya yang harus dikerjakan secara beriringan.  

Pekerjaan tidak selalu menjadi hambatan bagi istri yang bekerja. Dari sisi 

finansial, mereka dapat membantu kelangsungan hidup keluarganya. Selain itu, 

ia dapat memperluas relasi sosial dengan berbagai orang dari berbagai 

kalangan. Dukungan suami menjadi peran penting sehingga istri dapat menjalani 

peran gandanya yakni dapat melakukan pekerjaan sebagai seorang karyawan 

dan dapat mengurus pekerjaan rumah tangga secara seimbang. Adanya 

dukungan membuat komunikasi dapat berjalan dengan lancar sehingga 

keharmonisan perkawinan dapat terus terbangun. 

Suami dan istri memegang peranan penting dalam keberlangsungan 

keluarga yang harmonis. Suami harus mampu memegang kendali keluarga dan 

seorang istri harus mampu mengurus pekerjaan rumah tangganya dengan baik 
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untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis. Tentu sulit menghindari konflik 

dalam sebuah rumah tangga, namun keluarga yang harmonis dapat terbangun 

bila suami dan istri dapat saling memahami dan mendukung peran satu sama 

lain. 

Penelitian mengenai hubungan kemandirian istri dengan keharmonisan 

perkawinan pernah dilakukan pada pasangan suami istri tahap awal di Kelurahan 

Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Penelitian ini menyatakan 

kemandirian istri sebagai status pekerjaan istri. Penelitian ini memperoleh hasil 

bahwa ada perbedaan keharmonisan perkawinan antara pasangan dengan istri 

bekerja dan pasangan dengan istri tidak bekerja (Agustin & Hendrati, 2013). 

Hasil rata-rata skor keharmonisan perkawinan istri tidak bekerja adalah sebesar 

236,60 kurang dari rata-rata skor keharmonisan perkawinan istri bekerja yakni 

sebesar 250,73.  Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan dengan istri 

bekerja lebih harmonis dibandingkan perkawinan dengan istri yang tidak bekerja. 

Sebagai dasar lain dari penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

dengan dua subjek yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat yakni satu 

subjek tidak mandiri dan satu subjek yang mandiri. Hasil wawancara dengan 

subjek pertama yakni Ibu H (47 tahun) yang telah menikah selama 24 tahun dan 

berstatus sebagai ibu rumah tangga menunjukkan bahwa secara finansial 

memang cukup berat hanya dari satu pemasukan (bergantung pada penghasilan 

suami) namun disisi lain ia memiliki banyak waktu untuk mengurus tugas rumah 

tangganya baik mengurus kebutuhan suami maupun anak-anaknya. Alasan ia 

tidak bekerja adalah karena tidak diperbolehkan oleh suami dan ingin fokus 

mengurus anak-anaknya. Ibu H dapat dikatakan tidak mandiri secara 

ekonomi.Selain itu, menurutnya kunci utama untuk menjaga keharmonisan 
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rumah tangga adalah dengan selalu menjaga intensitas komunikasi. Kesimpulan 

dari hasil wawancara dengan Ibu H yakni perkawinannya dapat dikatakan 

harmonis karena ia dapat menjalin komunikasi yang baik dengan suaminya dan 

ia mempunyai banyak waktu luang untuk mengurus suami dan anak-anaknya. 

Subjek kedua bernama Ibu M (40 tahun) yang telah menikah selama 14 

tahun dan saat ini bekerja sebagai Manajer di sebuah hotel di Kudus. Alasan 

awal ia bekerja adalah untuk menambah penghasilan dan membantu 

perekonomian keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, alasan ia bekerja 

adalah untuk menjaga harga diri sebagai seorang istri dan memang lebih baik 

jika memiliki penghasilan sendiri. Ibu M dapat dikatakan mandiri secara 

ekonomi.Hubungan dengan suami saat ini cukup baik walaupun terkadang masih 

ada perselisihan tetapi dapat teratasi dengan baik dengan adanya komunikasi 

dua arah.Suaminya mendukung pekerjaannya sehingga peran ganda pada Ibu M 

dapat berjalan dengan cukup baik. Pekerjaan rumah tangganya dibantu oleh 

pembantu dan untuk menjaga anaknya ia dibantu oleh Ibunya yang tinggal 

dengannya. Tahun 2010 pernah terjadi pertengkaran hebat yang membuat Ibu M 

dan anak-anaknya meninggalkan rumah karena suaminya yang berselingkuh dan 

hampir terjadi perceraian. Hal ini disebabkan sang istri kurang memperhatikan 

suami karena terlalu sibuk dan tidak bisa membagi waktu sehingga suami 

mencari perhatian dari wanita lain. Namun keharmonisan keluarga dapat 

dibangun kembali dengan komunikasi yang baik antar dua belah pihak. 

Kesimpulan dari wawancara dengan Ibu M, perkawinannya dapat dikatakan 

kurang harmonis karena ia sudah pernah dikhianati oleh suaminya sehingga saat 

ini pun walau terlihat harmonis dari luar, ia tetap merasa bahwa rumah 

tangganya sudah retak sehingga walaupun kembali tetap tidak bisa sempurna. 



 
 
 

8 
 

Walaupun begitu, Ibu M tetap memilih bekerja agar saat ia membutuhkan hal 

penting, ia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya tanpa 

bergantung pada suami dan dapat tetap mempertahankan harga dirinya. 

Kemandirian memiliki empat aspek yakni kemandirian emosi yang 

ditunjukkan dengan mampu mengelola emosi dan tidak bergantung pada orang 

lain serta menyadari tidak dapat mengatur emosi orang lain, kemandirian sosial 

yang ditunjukkan dengan mampu berinisiatif untuk memulai komunikasi, 

kemandirian intelektual yang ditunjukkan dengan mampu mengatasi konflik yang 

sedang dihadapi, dan kemandirian ekonomi yang ditunjukkan dengan mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan wawancara dan observasi pada 

kedua subjek wawancara diatas, maka Ibu H dan Ibu M termasuk mandiri secara 

emosi, intelektual dan sosial namun yang membedakan keduanya adalah aspek 

kemandirian ekonominya. Ibu H termasuk tidak mandiri secara ekonomi namun 

Ibu M mandiri secara ekonomi. 

Perbedaan penelitian oleh Agustin dan Hendrati (2013) dan penelitian ini 

adalah penelitian oleh Agustin dan Hendrati hanya berfokus pada pasangan 

suami istri tahap awal sedangkan penelitian ini bersifat luas dan tidak hanya 

meneliti pasangan suami istri tahap awal. Selain itu, hasil penelitian oleh Agustin 

dan Hendrati menunjukkan bahwa perkawinan dengan istri bekerja lebih 

harmonis dibandingkan perkawinan dengan istri tidak bekerja. Namun hasil 

wawancara menunjukkan bahwa perkawinan dengan istri tidak bekerja lebih 

harmonis dibandingkan perkawinan dengan istri bekerja. Maka dari itu, 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perkawinan yang lebih 

harmonis berdasarkan status kemandirian istri (istri mandiri dan istri tidak 

mandiri). 
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Tuhan menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan yang dijelaskan 

pada Injil Kejadian 2:18 yaitu: “Tuhan Allah berfirman: ’Tidak baik, kalau manusia 

itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan 

dengan dia.’” (Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia, 2002). Maka 

perkawinan yang harmonis menjadi tujuan seorang pria dan wanita sebagai 

pasangan suami istri. Status kemandirian istri menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi keharmonisan perkawinan. Penelitian sebelumnya hanya berfokus 

pada kemandirian ekonomi namun belum mendalami kemandirian emosi, 

kemandirian sosial, dan kemanditian intelektual seorang istri. Maka penelitian ini 

terbilang penting untuk diteliti mengingat bahwa perkawinan menjadi salah satu 

tujuan pria dan wanita dewasa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat bahwa perkawinan yang 

harmonis menjadi dambaan setiap pasangan suami istri dan status kemandirian 

istri menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keharmonisan perkawinan. 

Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan hasil wawancara juga menjadi salah 

satu dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Maka, penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai perbedaan keharmonisan perkawinan berdasarkan status 

kemandirian istri. 

 

1.2. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan keharmonisan 

perkawinan berdasarkan status kemandirian istri. 

1.3. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 
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1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang Psikologi Keluarga, khususnya mengenai perbedaan keharmonisan 

perkawinan berdasarkan status kemandirian istri. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pada pasangan suami 

istri mengenai pentingnya menjaga keharmonisan perkawinan baik bagi para istri 

yang berstatus mandiri maupun tidak mandiri dan bagi para suami agar 

mengetahui bahwa keharmonisan perkawinan dapat tercapai dari usaha kedua 

belah pihak yakni suami dan istri.  
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