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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan secara 

berpasang-pasangan. Allah SWT telah menentukan dan memilih jodoh untuk 

setiap masing-masing makhluk-Nya untuk mereka cari agar dapat menjalin 

sebuah hubungan dan berlanjut pada jenjang yang akan dijalani setiap 

pasangan yaitu menuju pada pernikahan.  

Menikah merupakan jalan hidup yang memungkinkan seseorang 

merasakan surga didunia ini. Surga di dunia yang dimaksud adalah 

kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang, baik seara fisik, kognitif, afektif, 

social, maupun spiritual. Secara fisik pernikahan menyediakan pemenuhan 

hasrat seksual secara memadai dan sehat ( Diana, 2008). 

Pernikahan memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan hidup 

sendiri, karena pasangan yang sudah menikah dapat menjalani hidup sehat, 

dapat hidup lebih lama, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, 

memiliki banyak aset dalam ekonomi, dan umumnya memiliki teman untuk 

membesarkan anak bersama-sama (Olson dan DeFrain  dalam  Habibi, 2015). 

Pernikahan yang berhasil adalah harapan setiap pasangan yang telah 

menikah, seperti yang telah dicetuskan Burgess dan Locke (dalam Ulva, 2015) 

ada enam kriteria dalam mengukur keberhasilan sebuah pernikahan yaitu 

awetnya suatu pernikahan, kebahagian suami dan istri, kepuasan pernikahan, 
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penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan dan yang terakhir yaitu 

persatuan pasangan. 

Bagi banyak orang, pernikahan selalu dianggap sebagai hal yang 

memuaskan dan berharga. Namun dalam sebuah hubungan, baik itu 

pernikahan, masalah tidak dapat dihindarkan karena pada dasarnya sebuah 

pernikahan terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat, dan 

karakter yang berbeda (Rini, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Parrot & 

parrot (dalam Beroncal, 2003) menunjukkan bahwa sekitar empat puluh 

sembilan persen pasangan mengalami masalah pernikahan. Pasangan yang 

merasa tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam pernikahan akan 

memilih jalan keluar, salah satunya adalah bercerai. 

Di kota Pekanbaru kasus perceraian yang terjadi tergolong tinggi, 

kantor pengadilan agama kelas IA Pekanbaru mencatat selama tahun 2014 

terdapat 322 kasus cerai talak dan 942 kasus cerai gugat. Perceraian yang 

terjadi di kota Pekanbaru ini diantaranya disebabkan karena krisis akhlak, 

cemburu, faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, pihak ketiga, tidak 

harmonis, cacat biologis dan kawin di bawah umur (Kantor pengadilan agama 

kota Pekanbaru). Dan di Kabupaten Karanganyar data yang masuk di 

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 ada 1924 

kasus dan 1125 diantaranya merupakan kasus perceraian banyak diajukan oleh 

kaum wanita sebagai penggugat dan mayoritas adalah masa usia produktif 30-

50 tahun. Faktor pendukung penyebab kasus perceraian di Karanganyar cukup 

variatif. Namun, paling dominan soal perekonomian. Alasannya karena pihak 
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suami tidak bertanggung jawab menafkahi istrinya, karena krisisnya akhlak 

dan sebagainya sehingga memilih bercerai ( Anam, 2016). Melihat data kedua 

kota di atas menunjukan besarnya resiko konflik rumah tangga yang tidak 

dapat diselesaikan dengan baik sehingga berujung pada perceraian.  

Tingginya tingkat perceraian yang terjadi dapat disebabkan oleh 

adanya ketidakpuasan pasangan dalam pernikahan yang dipicu oleh berbagai 

faktor, seperti ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab pasangan maupun 

ketidakpuasan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya yang 

biasanya berujung pada perselisihan. Hurlock (dalam Muklis, 2015) 

berpendapat bahwa perceraian merupakan kultimasi dari ketidakpuasan 

pernikahan yang buruk, dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu 

lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian 

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.  

Diberbagai media baik cetak maupun elektronik, kita sering 

mendengar kabar satu demi satu rumah tangga artis pecah yang diakibatkan 

adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga. Mereka diantaranya 

pasangan Farhat Abbas dan Regina,(Silvi,2014). Di sekitar kita juga tak 

sedikit pria maupun wanita yang kedapatan berselingkuh, sehingga bukan saja 

rumah tangga mereka terguncang melainkan juga urusannya sampai ke 

Kepolisian. Masyarakat pada umumnya mengaitkan hal ini dengan pubertas 

kedua, karena para pelaku nikah lagi atau yang berselingkuh tersebut rata-rata 

berusia 40 tahun ke atas atau biasa disebut usia setengah baya ( Zulaiha Ella, 

2011). 
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Pada umumnya dewasa madya dipandang sebagai masa usia antara 40 

sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental 

serta perubahan minat (Hurlock,2012). Darmokusumo ( dalam Hurlock,2012) 

juga menyebutkan dewasa madya sebagai usia yang berbahaya. Ia juga 

menyebutkan bahwa dewasa madya sangat rawan terhadap perceraian karena 

pada usia tersebut individu mengalami perubahan baik fisik maupun 

psikologis yang dapat menimbulkan gangguan pada hubungan suami-istri. 

Perubahan fisik tersebut meliputi perubahan penampilan, perubahan dalam 

kemampuan indera, perubahan pada keberfungsian fisiologis, perubahan pada 

kesehatan dan perubahan seksual yang kemudian mempengaruhi keadaan 

psikologisnya. Perubahan-perubahan tersebut akan memunculkan ciri-ciri 

jasmani dan perilaku baru. 

Sejauh ini, penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria 

maupun wanita pada dewasa madya terdapat pada perubahan-perubahan 

kemampuan seksual mereka (Hurlock, 2012). Pada usia ini, aktivitas seksual 

mulai kehilangan kesegarannya. Selain itu, suasana rutin yang berlangsung 

berpuluh-puluh tahun dalam pernikahan akan mengakibatkan kejenuhan atau 

kebosanan. Tanpa adanya cinta dan komitmen yang kuat, perubahan ini akan 

membuka peluang masuknya godaan untuk selingkuh. Selain penyesuaian 

terhadap perubahan fisiologis, menurut Hurlock (2012) tugas penting yang 

perlu dikembangkan pada dewasa madya adalah usaha untuk menciptakan 

hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Hal ini khususnya sulit bagi 

wanita karena masalah yang dihadapinya dalam melakukan penyesuaian yang 
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memuaskan terhadap peran baru yang harus ia mainkan sekarang dimana 

anak-anak telah meninggalkan rumah. Kegagalan dalam mencapai tugas ini 

serta kegagalan dalam penyesuaian fisik dan psikologis inilah yang dapat 

membahayakan pernikahan dan menyebabkan kekecewaan terhadap 

pernikahan selama periode tersebut. Dengan kata lain, individu tersebut 

merasa tidak puas terhadap kehidupan pernikahannya. 

Menurut Roach (dalam Pujiastuti, Erni; Retnowati, Sofia, 20014) 

kepuasan pernikahan merupakan persepsi terhadap kehidupan pernikahan 

seseorang yang diukur dari besar kecilnya kesenangan yang dirasakan dalam 

jangka waktu tertentu. Kepuasan pernikahan adalah perasaan yang bersifat 

subjektif dari pasangan suami istri mengenai perasaan bahagia, puas, dan 

menyenangkan terhadap pernikahannya secara menyeluruh (Olson, Defrain & 

Skogran, 2010). Menurut Dowlatabadi, Sadaat dan Jahangiri (2013) kepuasan 

pernikahan adalah perasaan bahagia terhadap pernikahan yang dijalani, 

kepuasan pernikahan berhubungan dengan kualitas hubungan dan pengaturan 

waktu, juga bagaimana pasangan mengelola keuangannya. 

Olson dan Fowers ( Mukhlis, 2015) mengemukakan bahwa kepuasan 

pernikahan  meliputi berbagai aspek dalam rumah tangga yaitu komunikasi, 

aktifitas waktu luang, orientasi agama, pemecahan masalah, pengaturan 

keuangan, orientasi seksual, keluarga dan kerabat, peran menjadi orang tua, 

kepribadian pasangan serta peran dalam rumah tangga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Afni dan Indrijati pada tahun 2011 

(dalam Larasati, 2012) menjelaskan bahwa dua dari tiga subjek merasakan 
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ketidakpuasan pernikahan karena tidak terpenuhinya aspek-aspek material, 

seksual, dan psikologis dalam rumah tangga subjek. Ketidakpuasan yang 

dirasakan subjek ini membuat perjalanan rumah tangga mereka akhirnya 

berujung perceraian. 

Kepuasan pernikahan dapat diperoleh jika pasangan suami istri 

tersebut adalah orang yang religius. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock ( 

dalam Mukhlis, 2015)  yang mengatakan bahwa secara umum kepuasan 

pernikahan akan lebih tinggi diantara orang-orang religius daripada orang-

orang yang kurang religius. Selain religiusitas, kepuasan pernikahan juga 

dapat diperoleh jika pasangan aktif menjalankan peran dan kewajibannya 

dalam keluarga. Menurut Larasati (2012) Terpenuhnya kebutuhan material 

akan memberikan kepuasan fisik dan biologis (dan juga memberikan kepuasan 

biologis). Kepuasan pernikahan juga dipengaruhi oleh komunikasi, usia saat 

menikah, dukungan emosional, dan perbedaan harapan pada pasangan (Pa-

palia, Olds & Fieldman, 2008). 

Banyak pria dan wanita pada dewasa madya dapat melakukan 

penyesuaian pernikahan dengan berhasil dan bahkan merasa lebih bahagia dan 

lebih puas dalam pernikahannya daripada yang dialaminya selama masih 

merawat anak-anak, tetapi bagi orang lain hal ini merupakan transisi yang 

membahayakan (Hurlock, 2012). Banyak faktor- faktor yang menyebabkan 

perbedaan tersebut, salah satunya adalah religiusitas. 

Menurut Landis & Landis (dalam Wahyuningsih, 2002), religiusitas 

memiliki peranan penting dalam pernikahan karena tingkat religiusitas 
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seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk dalam menjalani kehidupan pernikahan.   

Jane (2006) juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap agama 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan pernikahan jangka 

panjang. Menurut Jane (2006), komitmen terhadap agama dapat membentuk 

struktur keluarga yang sehat dalam kehidupan keluarga. Ia juga menyebutkan 

bahwa untuk mencapai kepuasan dalam pernikahan, setiap pasangan harus 

mendapatkan kepuasan dalam hal agama. 

Dalam membangun pernikahan atau suatu rumah tangga, seluruh umat 

Islam diharapkan dapat bercermin pada keluarga Rasulullah SAW. yang 

merupakan keluarga Islami yang benar-benar sakinah, mawaddah dan 

warahmah (rumah tangga yang diliputi ketenangan, cinta dan kasih sayang). 

Dengan demikian, pernikahan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan warahmah hanya dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri yang saleh 

dan salehah. Suami istri yang memahami betul kewajiban masing-masing 

untuk saling berbagi,mengokohkan kelebihan, dan menutupi segala 

kekurangan masing-masing. Ikhlas menerima pasangan masing-masing apa 

adanya baik itu fisik, intelektual, ekonomi, keturunan, dan lain-lain 

(Gymnastiar, 2006). 

Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. 

Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran 

agama baik di dalam hati mau- pun dalam ucapan (Aviyah & Farid, 2014). 

Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku 
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sehari-hari.  Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2011) melihat 

Dimensi religiusitas meliputi hal-hal berikut: (a) Dimensi keyakinan ideologis, 

(b) Dimensi praktik agaman, (c) Dimensi pengalaman religius, (d) Dimensi 

pengetahuan agama, dan (e) Dimensi konsekuensi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan seperti diatas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ 

Adakah hubungan antara religiusitas terhadap kepuasan pernikahan pada 

dewasa madya”.  Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan antara religiusitas dengan 

kepuasan pernikahan pada dewasa madya”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kepuasan 

pernikahan. 

2. Untuk mengetahui tingkat religiusitas dengan kepuasan pernikahan. 

3. Untuk meningkatkan kepuasan pernikahan. 

4. Untuk mengetahui peran religiusitas dengan kepuasan pernikahan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya di bidang psikologi sosial, serta 



9 

 

memberikan masukan bagi peneliti lain terutama dalam hal mengetahui 

hubungan antara religiusitas dan kepuasan pernikahan pada dewasa 

madya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan kita tentang Psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

dunia ilmu psikologi sosial, khususnya bagi pasangan dewasa madya 

sebagai pengetahuan mengenai bagaimana hubungan antara tingkat 

religiusitas dan kepuasan pernikahan. Diharapkan dari penelitian ini, para 

pasangan dapat mengambil manfaat yang didapat sehingga membuat 

kualitas pernikahan menjadi lebih baik. 


