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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Masa dewasa awal (20-40 tahun) merupakan salah satu fase 

dalam perkembangan kehidupan manusia (Hurlock, 2003). Ada  beberapa 

tugas perkembangannya antara lain; bekerja dan memilih teman hidup, 

mengasuh anak, mengelola rumah tangga serta belajar hidup bersama 

sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan, Havighurst (dalam Hurlock, 

2003; Sumanto, 2014; Wortman, Loftus, & Weaver, 1999). Pada fase ini 

individu mulai membangun keintiman. Keintiman adalah kemampuan 

untuk meleburkan identitas diri dengan orang lain tanpa kehilangan 

identitas itu (Feist, Feist, & Roberts, 2017). Dengan kata lain proses 

menemukan diri sendiri dalam diri orang lain. Apabila individu gagal 

melaksanakan relasi intim di masa dewasa awal maka individu akan 

mengalami isolasi, Erikson (dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2013; 

Santrock, 2012). Melalui perkawinan dua pribadi yang berbeda 

dipersatukan. Perbedaan tersebut membutuhkan proses adaptasi, 

penyesuaian dan pengorbanan dari suami istri (Shella & Rangkuti, 2013).   

Suami istri dewasa awal (20-40 tahun) memiliki harapan dalam 

perkawinannya yaitu mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kepuasan (Sulistyani, Arum, Soraiya, Khairani, & Rachmatan, 2016). 
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Undang-Undang Perkawinan  No 1 tahun `1974 pasal 1 menyatakan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Maha Esa (Isnaeni, 2016; Walgito, 2017).  

Ikatan perkawinan katolik merupakan persekutuan  hidup dan cinta 

(Gilarso, 1996), perjanjian sakramen yang  kudus, mulia, sakral dan tak 

tergantikan oleh siapapun dan apapun.   Ikatan perjanjian ini  tak ada yang 

dapat memisahkannya kecuali maut  (Raharso, 2014). Melalui perkawinan 

suami istri berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik fisik, 

material, spiritual maupun psikologis, (Wulandari, 2014; Wulan & 

Chotimah, 2017) secara baik agar memperoleh  kepuasan perkawinan. 

Kepuasan perkawinan menjadi tujuan dan harapan utama suami 

istri dalam rumah tangganya. Kepuasan perkawinan merupakan 

pengalaman pribadi berkaitan dengan relasi intim yang hanya dapat dinilai 

secara subjektif oleh suami  istri (Shahabadi & Montazeri, 2019). Hawkins 

(dalam Tavakol, Nasrabadi, Moghadam, Salehiniya & Rezaei, 2017) 

mengartikan  kepuasan perkawinan sebagai ungkapan  perasaan senang, 

bahagia, sukacita,  puas  yang dialami  oleh suami istri dalam hidup 

perkawinannya. Kepuasan perkawinan tidak dicapai dengan mudah tetapi 

membutuhkan usaha dan perjuangan terus menerus dari suami istri, 

(Sayehmiri, Kareem, Abdi, Dalvand, & Gheshlagh, 2020). Cinta suami istri 

bukanlah sesuatu yang magis tapi melalui usaha terus menerus  dengan 
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memelihara kasih sayang, menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa 

maka kepuasan perkawinan dapat terpelihara dengan baik Gottman 

(dalam Santrock, 2012). 

Menurut Fowers & Olson (1993) kepuasan perkawinan  suami istri 

memiliki beberapa aspek yaitu: komunikasi yang efektif seperti dialog 

dalam rumah tangga  (Tavakolizadeh, Nejatian, & Soori, 2014); aktivitas 

waktu luang, seperti rekreasi bersama (Christy & Setiawan, 2018) ; 

orientasi keagamaan, seperti berdoa dan beribadah bersama (Mukhlis & 

Istiqomah, 2015); resolusi konflik, seperti menyelesaikan masalah dengan 

baik (Muhid, Nurmamita, & Hanim, 2019), manajemen keuangan secara 

benar  (Larasati, 2012), orientasi seksual penuh kebahagiaan  (Srisusanti 

& Zulkaida, 2013), relasi dengan  keluarga dan teman yang baik  (Botha, 

Van den Berg, & Venter, 2009),  kehadiran anak  (Mardiyan & Kustanti, 

2016) keseimbangan peran dalam rumah tangga  (Meliani, Sunarti, & 

Pranaji, 2014) dan kepribadian suami istri yang sesuai (Indriani, 2014).   

Tinggi rendahnya kepuasan perkawinan berpengaruh pada 

kehidupan  suami istri. Suami istri yang mengalami kepuasan perkawinan 

memiliki kesehatan mental dan psikologis yang baik, Khan (dalam 

Amalina & Kinanthi, 2017; Jorshari & Boland, 2015), selalu harmonis 

dalam keluarga, memiliki relasi personal yang penuh kasih sayang dan 

bahagia (Golestani, Tavakoli, & Tavakoli, 2012); memiliki fisik yang sehat 

(Levenson, Carstensen, & Gottman, 1993); dapat memenuhi kebutuhan 

dasar seperti material, seksual dan psikologis, Saxton (dalam  Larasati, 
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2012); memiliki relasi yang sehat dengan anak, Fincham dan Beach, 

(dalam Aditya & Magno, 2011); memiliki komunikasi yang efektif, mampu 

menyelesaikan masalah (Sari, Indriana & Ariati, 2012), memperpanjang 

usia hidup, prestasi anak baik, Stuzer & Frey (dalam Sulistyani, 

Arum;Soraiya dkk., 2016).  

Individu yang memiliki perkawinan yang bahagia dan puas 

umumnya hidup lebih lama dan lebih sehat, dibandingkan dengan 

pasangan suami istri yang bercerai atau yang perkawinannya tidak 

bahagia, puas, Walte, wilson & Smallwood (dalam Santrock, 2012). 

Peneliti melakukan wawancara melalui daring     dengan dua pasangan 

suami istri yang mengalami  kepuasan dalam perkawinannya. Dalam 

wawancara tersebut  diungkapkan bahwa hidupnya bahagia dan puas 

dengan perkawinannya. Kepuasan dan kebahagiaan dalam 

perkawinannya ditandai dengan adanya pemenuhan kebutuhan hidupnya 

sehari-hari, komunikasi yang baik antara suami istri, memiliki anak, 

ekonomi rumah tangga yang tercukupi, kesehatan keluarga yang terjamin, 

dan saling mengasihi, menghormati, mencintai  satu dengan yang lain.  Ini 

salah satu contoh suami istri yang mengalami kepuasan perkawinan. 

Realitas hidup  menunjukkan bahwa tidak semua suami istri dapat 

mengalami kepuasan perkawinan (Mardiyan & Kustanti., 2016). Dalam 

perkawinan sering terjadi  ketegangan, persoalan  seperti konflik antara 

suami istri, pertengkaran  Fincham dan Beach ( dalam Adil, Atta, Shujja, & 
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Shakir., 2013),  kurangnya komunikasi yang efektif, relasi yang kurang 

hangat, kekerasan dalam rumah tangga  (Christina & Matulessy., 2012) 

Selain itu juga,  kurangnya cinta kasih  (Dewi & Basti., 2008), 

stress, gangguan mental  dan perselingkuhan  ( Dewi & Handayani, 2016); 

Willis., 2013). Dengan kata lain ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup suami istri yang mencakup kebutuhan biologis, fisik, rasa aman, 

harga diri, Maslow (Alwisol., 2016); kurangnya kasih sayang, rendahnya 

aktivitas seksual (Adigeb & Mbua., 2015), kurangnya kepercayaan satu 

sama lain, rendahnya rasa saling memiliki, tidak saling mengampuni, 

kurangnya waktu berkualitas, Hidman (Plooy & Beer, 2018) menjadi 

sumber permasalahan dalam perkawinan yang berujung pada perpisahan 

dan perceraian. Peneliti melakukan wawancara melalui daring dengan  

satu  responden  yang   mengalami kepuasan perkawinan yang rendah.  

Suami istri ini  sudah menikah selama  8 tahun dan belum dikarunia anak. 

Pasangan ini selalu mengalami  konflik dan mempersalahkan satu sama 

lain. Dalam  keadaan putus asa dan kecewa maka  istri memutuskan 

untuk meninggalkan suaminya dan kembali pada orang tua. Hal ini terjadi 

karena tidak adanya kepuasan dalam perkawinannya. Ketidakhadiran 

anak menjadi salah satu faktor terjadinya perpisahan dan perceraian. 

Perceraian yang terus meningkat menjadi indikasi rendahnya 

tingkat kepuasan dalam perkawinan suami istri. Hurlock (2003) 

menyatakan bahwa perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan 

dalam perkawinan. Hal ini terjadi karena suami istri sudah tidak mampu 
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lagi untuk saling mengasihi, saling melayani, saling memuaskan satu 

sama lain. Inilah yang menjadi persoalan besar dalam kehidupan keluarga 

saat ini. Masalah ini sangat memengaruhi seluruh sendi kehidupan dalam 

keluarga baik relasi dengan anak maupun dengan keluarga besar.   

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama 

(Badilag) Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia  terus 

meningkat setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 

Tahun 2018 terdapat 444.358 kasus. Data terakhir menunjukkan bahwa 

sejak bulan Agustus tahun 2020 jumlahnya sudah mencapai 306.688 

kasus perceraian (Yahya,A.N., 2020). Hal ini sangat memprihatinkan bagi 

kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak. 

Sejauh sepengetahuan peneliti data tertulis tentang jumlah 

perpisahan dan perceraian di paroki  belum ada. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan pastor paroki tanggal 10 Mei 2020 

diungkapkan bahwa  banyak terjadi perpisahan dan perceraian di Paroki 

St.Yoseph Bajawa. Perpisahan dan perceraian terjadi  karena kepuasan 

perkawinan yang rendah. Kepuasan perkawinan yang  rendah disebabkan 

oleh  komunikasi yang tidak sehat, konflik dengan pasangan dan keluarga 

besar, ketidaksetiaan atau perselingkuhan, pernikahan yang dipaksakan, 

perjudian dan kekerasan dalam rumah tangga.   

Kepuasan perkawinan menjadi bagian yang sangat penting dan 

harus diusahakan bersama oleh suami istri untuk mempertahankan 
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keutuhan, kesatuan dan keharmonisan rumah tangganya (Walgito, 2017). 

Persekutuan menjadi fondasi  dalam mengikat kehidupan keluarga. Kitab 

Hukum Kanonik (KHK) 1983, No. 1055  artikel 1 menyatakan: “Dengan 

perjanjian, pria dan wanita membentuk kebersamaan seluruh hidup; dari 

sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta 

kelahiran dan pendidikan anak.”  Hal ini ditegaskan pula dalam Familiaris 

Consortio, Anjuran Apostolik Paus Yohanes Paulus II artikel 19 tentang 

persekutuan keluarga. ”Persekutuan yang pertama ialah persekutuan 

yang telah dijalin  antara suami dan istri  berdasarkan perjanjian nikah. 

Suami  istri  bukan lagi dua melainkan satu daging. Suami istri dipanggil 

untuk bersekutu dalam membangun kesetiaan dan  saling menyerahkan 

diri seutuhnya setiap waktu. Suami istri menampakkan keluarga sebagai 

satu persekutuan (koinonia) antara laki-laki dan perempuan berdasarkan 

pada perjanjian nikah  yang telah diikrarkannya.” 

Suami istri katolik dewasa awal (20-40 tahun) seharusnya 

berpegang teguh pada  janji, komitmen, tujuan, hakekat dan sifat-sifat 

perkawinan yang hakiki yaitu unitas (kesatuan), tak terceraikan dan 

sakramental (Paulus II, 2011). Namun, fenomena yang terjadi saat ini 

adalah suami istri khususnya pada usia dewasa awal (20-40 tahun) 

kurang menghidupi nilai-nilai yang mendukung kepuasan perkawinan 

sehingga tingkat kepuasan perkawinan menjadi rendah dan berakibat 

pada perpisahan dan perceraian. Perpisahan dan perceraian pada 

umumnya terjadi pada usia perkawinan 5-10 tahun. Fase ini  merupakan 
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masa yang sangat rentan, kritis dalam perkawinan karena suami istri sibuk 

dengan dirinya masing-masing (Hartono,.S ,2008;Arum,.N,  2019;), 

adanya sikap individual  dan terjebak dalam rutinitas serta konflik yang 

tinggi,  Duvall , 1977). 

Berdasarkan pada  kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

tentang kepuasan perkawinan maka peneliti merasa penting untuk 

melakukan penelitian mengenai kepuasan perkawinan suami istri dewasa 

awal di Paroki St.Yoseph Bajawa, Flores, NTT. Alasan penelitian ini perlu 

dilaksanakan: Pertama, supaya Gereja   memberikan penguatan pada   

suami istri katolik guna menghidupi nilai perkawinan baik dalam suka 

maupun duka. Dengan itu, nilai perkawinan semakin kuat dan keluarga 

semakin kokoh. Kedua,  keluarga sebagai Gereja kecil merupakan tempat 

bertumbuhnya benih iman anak-anak sehingga kehadiran suami istri yang 

mengalami kepuasan perkawinan  sangat mendukung  perkembangan 

psikologis dan mental anak. Ketiga, sakramen perkawinan merupakan 

nilai luhur dan mulia. Suami istri harus mempertahankan dan menghidupi 

sakramen perkawinan sehingga keduanya tetap bersatu dan kestabilan 

perkawinan tetap terjaga. Keempat, adanya kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan menimbulkan pertanyaan: “Faktor apa yang 

mempengaruhi kepuasan perkawinan”. Peneliti melihat bahwa kepuasan 

perkawinan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

eksternal berkaitan dengan kebutuhan material (sandang, pangan, papan) 
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sedangkan faktor internal berkaitan dengan  komunikasi interpersonal dan 

kepribadian. 

Kepribadian merupakan aspek penting yang berhubungan dengan 

kepuasan perkawinan (Shahabadi & Montazeri, 2019; Javanmard & 

Garegozlo, 2013; Molaei & Banihashem, 2016). Menurut  Eysenck, 

kepribadian   merupakan isi keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun 

organisme yang ditentukan oleh keturunan dan lingkungan (Sari, Indriana, 

Ariati, 2012). Kepribadian mencakup seluruh pikiran, perasaan, tingkah 

laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Kepribadian membimbing manusia 

untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, Jung (dalam Alwisol, 

2014).  Menurut McCrae dan Costa dalam teori Big Five Personality 

(Pervin, Cervone & John, 2015; Feist, Feist, & Roberts, 2018) menyatakan 

bahwa  kepribadian manusia terdiri dari: kepribadian openness to 

experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan 

neuroticism. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kepribadian 

ekstrovert.  

 Kepribadian ekstrovert menarik untuk diteliti karena: Pertama,   

kepribadian  ekstrovert selalu menjadi fokus utama  bagi para peneliti 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepuasan perkawinan 

(Schneewind & Gerhard., 2002). Kedua, berdasarkan pada hasil penelitian 

para peneliti yang berbeda, memberi motivasi bagi peneliti untuk meneliti 

lebih dalam apakah kepribadian ekstrovert masih berpengaruh pada 

kepuasan perkawinan atau tidak? Ketiga,  kepribadian ekstrovert  menurut  
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Eysenck  adalah pribadi yang memiliki kemampuan sosial (sociability), 

berani mengambil resiko (risk taking), memiliki ketegasan hati 

(impulsiveness), senang bercanda dan berekspresi (expressiveness), 

optimis, berpikir dan bertindak pada hal yang praktis (practically) dan 

bertanggung jawab dalam hidup (responsibility), (Feist, Feist, & Roberts., 

2018; Eysenck dan Wilson (dalam Maisarah., IGAA, Noviekayati & 

Pratitis., 2018). Menurut  McCrae dan Costa, kepribadian ekstrovert 

adalah pribadi yang memiliki aspek-aspek  yaitu: kehangatan (penuh kasih 

sayang), mudah bergaul, banyak bicara, menyukai kesenangan, aktif dan 

bersemangat, asertif, memiliki  emosi positif (Papalia, Olds & Feldman., 

2013; Feist, Feist, & Roberts., 2018; Brown., 2015).   

Kepuasan perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian 

ekstrovert tetapi  juga dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal suami 

istri. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 

Suharsono, & Amalia., 2019; Muslimah., 2014; Harahap & Lestari., 2018; 

Bangngu., 2019; Vazhappilly & Reyes., 2016). Komunikasi interpersonal 

adalah  komunikasi yang dibangun antara dua pribadi secara tatap muka 

baik verbal maupun non verbal (Roudhonah, 2019). Komunikasi antar 

pribadi ini dipengaruhi oleh persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi 

interpersonal, dan hubungan interpersonal ( Rakhmat, 2019).  

Komunikasi yang efektif selalu ditandai dengan relasi interpersonal 

yang baik (Rakhmat., 2019). Komunikasi interpersonal merupakan proses 

penyampaian, pertukaran informasi yang bermakna dan membawa hasil 
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pada suami istri (Suryanto., 2017). Dengan kata lain komunikasi  yang 

dilakukan  individu untuk mengirim atau menerima pesan  dalam situasi 

tertentu dan membawa  pengaruh pada yang berkomunikasi. Komunikasi 

yang dibangun oleh pribadi-pribadi yang memiliki kesempatan untuk 

umpan balik; komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang mantap dan jelas (Devito A.J, 2011). 

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu  aspek  penting 

(Lavner, Karney, & Bradbury, 2016) yang dibutuhkan dalam meningkatkan 

kepuasan perkawinan (Renanita & Setiawan, 2018; Plooy & Beer, 2018; 

Conger & Bryant, (dalam  Amiri, Farhoodi, Abdolvand, & Bidakhavidi, 

2011). Kepuasan perkawinan akan terpenuhi bila komunikasi 

interpersonal suami istri dapat berjalan secara efektif dan  merasa dekat 

satu sama lain (Haris & Kumar, 2018). Komunikasi yang tidak efektif akan 

berdampak pada ketidakpuasan perkawinan, seperti menimbulkan 

perselisihan, perkelahian, pertengkaran, kesalahpahaman, Litzinger dan 

Gordon (dalam Renanita & Setiawan, 2018).  

 Komunikasi interpersonal berpengaruh pada hubungan 

interpersonal (Rakhmat, 2019) suami istri. Komunikasi yang baik akan 

menentukan kualitas hubungan suami istri.  Komunikasi interpersonal 

dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu keterbukaan (openness), empati 

(empathy), dukungan (supportive), sikap positif (positive) dan  kesetaraan 

(equality), (Devito A.J, 2011; Ngalimun, 2018). Komunikasi interpersonal   
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sangat berpengaruh pada  kepuasan perkawinan (Khan, 2016). Semakin 

intens komunikasi interpersonal, semakin tinggi kepuasan perkawinan.       

 Penelitian tentang hubungan kepribadian ekstrovert dengan 

kepuasan perkawinan suami istri sudah banyak dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu antara  lain:  penelitian yang dilakukan oleh   Drahman 

dkk., (2018) pada suami istri di Selangor; penelitian oleh  Shahmoradi, 

Maleki, Maleki, Shahmoradi, & Foumany (2014) pada 50 pasangan suami 

istri orang tua murid sekolah dasar tahun akademik 1987-1988 di Isfahan ; 

penelitian oleh  Amiri dkk., (2011) pada 50 pasangan mahasiswa menikah 

di Universitas Teheran; penelitian oleh  Sari dkk., (2012) pada wanita yang 

bekerja di Purworejo; penelitian oleh Tahmasebi, Maleki, Aval, & 

Tahmasebi (2016) pada karyawati di Iran.; penelitian  oleh Golestani dkk., 

2012)  pada 100 wanita di Bandar Abbas, Iran ; penelitian oleh Ghaemian 

& Gholami  (2010) pada 325 mahasiswa Universitas Islam Azad di Arab ; 

penelitian  Najarpourian dkk., (2012) pada 164 pasangan menikah di 

Isfahan; penelitian Sayehmiri, Kareem, Abdi, Dalvand, & Gheshlagh 

(2020), pada pasangan menikah di Iran. Penelitian  White, 2003) pada 

196 mahasiswa di Texas Tech University;  penelitian oleh Jain & Singh 

(2019) pada 100 orang  suami istri dewasa awal di India utara;   penelitian 

oleh O’Meara & South (2019)  pada 1.956 suami istri di Amerika. 

Namun ada beberapa penelitian yang menemukan hasil yang 

berbeda yaitu  tidak ada hubungan antara kepribadian ekstrovert dengan 

kepuasan perkawinan. Penelitian tersebut antara lain, oleh  Molaei & 
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Banihashem (2016) pada orang tua murid sekolah dasar tahun akademik 

2014-2015 di Teheran; penelitian oleh  Javanmard & Garegozlo (2013) 

pada 70 mahasiswa yang menikah  di Iran; penelitian oleh Indriani  (2014) 

pada wanita dewasa awal di Ngawi;  penelitian  oleh Webbo  (2017)   

pada umat  kristen di Nairobi. 

Dari hasil   penelitian tersebut di atas  menunjukkan hasil yang 

konsisten tentang pengaruh kepribadian ekstrovert  pada kepuasan 

perkawinan. Ada yang menemukan ada hubungan, namun ada juga yang 

tidak  menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

menarik untuk diteliti lagi, apakah  kepribadian ekstrovert ada hubungan 

atau tidak  dengan kepuasan perkawinan.   

Penelitian mengenai hubungan komunikasi interpersonal  dengan 

kepuasan perkawinan juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu 

antara lain:   penelitian oleh  Wardani dkk  (2019) pada suami istri yang 

berkarir di Malang.; penelitian oleh Bangngu  (2019) pada dewasa awal di 

Ponorogo; penelitian oleh  Haris & Kumar  (2018) pada pasangan nikah di 

Kerala; penelitian oleh Wondemu  (2006) pada pasangan suami istri di   

Afrika; penelitian oleh  Vazhappilly & Reyes ( 2016) pada pasangan suami 

istri  di Quezon City, Manila.   

Berpijak pada uraian di atas, kepuasan  perkawinan  sudah banyak 

diteliti dalam hubungan dengan  kepribadian ekstrovert dan komunikasi 

interpersonal, namun belum ada yang meneliti dua variabel tersebut 
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secara bersama-sama. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Peneliti memilih variabel bebas  kepribadian 

ekstrovert dan komunikasi interpersonal karena: pertama,  dari hasil 

penelitian para peneliti terdahulu menunjukkan bahwa kepribadian 

ekstrovert memberikan kontribusi terhadap  kepuasan perkawinan suami 

istri. Kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yang 

efektif antara suami dan istri sangat penting dalam mendukung 

terwujudnya kepuasan  perkawinan.    

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti  merumuskan  masalah sebagai berikut: 

Apakah terdapat  hubungan  kepribadian  ekstrovert dan komunikasi 

interpersonal  dengan kepuasan perkawinan pada suami  istri dewasa 

awal di Paroki St.Yoseph Bajawa?  

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk melakukan pengujian  secara empiris terhadap hubungan  

kepribadian  ekstrovert dan komunikasi interpersonal  dengan kepuasan 

perkawinan  pada suami  istri di Paroki St.Yoseph Bajawa,Flores,NTT.   
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat bagi 

pengembangan kualitas akademis dalam bidang psikologi khususnya 

psikologi   keluarga. 

2. Manfaat Praktis  

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi  semua pasangan 

suami istri yang telah memutuskan untuk membangun hidup berkeluarga 

agar tetap menjaga, merawat keharmonisan dan keutuhan dalam hidup 

perkawinan.  


