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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepuasan pernikahan adalah salah satu indikator yang menentukan 

keharmonisan serta menjadi dambaan bagi pasangan suami istri. Meskipun 

demikian untuk mewujudkan kepuasaan pernikahan pada pasangan suami istri 

merupakan usaha yang tidak mudah karena tebentuknya kepuasan pernikahan 

pada pasangan suami istri merupakan sebuah proses panjang dan melalui 

penyesuaian yang kompleks, berbagai upaya dilakukan oleh pasangan suami istri 

untuk mencapai kepuasan pernikahan (Hastuti, 2014). Menurut Yazdani (2016) 

kepuasan pernikahan erat kaitannya dengan keberadaan anak. 

Di Indonesia sudah tidak asing lagi adanya pasangan suami istri yang 

belum memiliki anak, seperti yang dikutip dalam Kompasiana.com (2015)  yaitu 

pasangan yang berinisial Zs seorang istri dan In seorang suami sejak menikah 

pada tahun 2011 hingga usia pernikahan kelima tahun belum memiliki anak. 

Keadaan belum memiliki anak tersebut menyebabkan aktivitas Zs menjadi 

terganggu karena harus mengurangi kegiatan untuk melakukan program 

kehamilan. Meskipun masyarakat menganggap bahwa Zs dan In adalah pasangan 

yang mesra, harmonis dan memiliki prestasi cemerlang namun Zs dan In mengaku 

memiliki kesedihan karena belum memiliki anak, terutama Zs yang merasa 

mendapatkan banyak tekanan dari keluarga. Salah satunya adalah adik  kandung 

Zs yang saat ini sudah mengandung anak kedua (Beranda.co.id, 2016). 
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Kasus lain dikutip dalam Liputan6.com (2016) yaitu pasangan yang 

berinisial Db seorang suami dan Lt seorang istri menikah pada tahun 2006 dan 

belum memiliki anak hingga usia pernikahan kesepuluh tahun, yang 

mengakibatkan Lt mengajukan perceraian dengan alasan tidak mampunya Db dan 

Lt memberikan cucu kepada mertua Lt. 

Selain itu dalam Okezone.com (2015) pasangan suami istri yang berinisial 

Da seorang istri dan Ds seorang suami, pasangan yang menikah pada tahun 2011 

hingga usia pernikahan tahun kelima belum memiliki anak. meskipun Da 

menyatakan tidak mendapatkan tekanan dari keluarga karena belum memiliki 

anak namun Da tidak nyaman ketika diberi pertanyaan tentang ketidakhadiran 

anak di dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

melalui wawancara kepada pasangan
1
 suami istri yang belum memiliki anak 

tentang kepuasan pernikahan pada pasangan yang berinisial Lr seorang istri dan 

Mb seorang suami. Mb dan Lr adalah pasangan suami istri yang belum memiliki 

anak hingga usia pernikahan keempat tahun dan menyatakan bahwa banyak uang 

yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan anak kandung karena Lr mengikuti 

program-program yang dapat meningkatkan kesuburan seperti olahraga, minum 

obat dan kontrol ke dokter kandungan di setiap bulan. Lr melakukan hal tersebut 

karena merasakan adanya tekanan dari mertua yang sering mengatakan ingin 

segera memiliki cucu. 

                                                 
1 Pasangan pertama berasal dari kabupaten Lamongan diwawancara oleh peneliti pada 17 Oktober 2016 
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Hal berbeda diungkapkan oleh pasangan
2
 yang berinisial Fp seorang istri 

dan Sm seorang suami, hingga pada usia pernikan keempat tahun belum memiliki 

anak. Fp menyatakan kurang nyaman ketika mengikuti acara bersama dengan 

keluarga besar karena belum memiliki anak,  meskipun sudah mengadopsi  

seorang anak namun Fp belum bisa memperlakukan anak adopsi tersebut dengan 

tulus hati. 

Pasangan 
3
berinisial Zm seorang istri dan Ia seorang suami, hingga pada 

usia pernikahan kurang lebih sepuluh tahun belum memiliki anak. berbagai 

alternatif pengobatan sudah dilakukan seperti bayi tabung hingga tiga kali namun 

belum juga mendapatkan anak yang pada ahirnya mengangkat anak dari saudara 

Zm yang berusia lima tahun. Pada lima tahun awal pernikahan Ia sempat memiliki 

keinginan untuk menikah lagi untuk mendapatkan keturunan namun keinginan 

tersebut tidak dilakukan karena Zm tidak memberikan ijin. Zm dan Ia merasa 

bahwa hubungan pernikahan yang dijalani sempat tidak harmonis selama kurang 

lebih lima bulan. 

Studi perbandingan oleh Valian (2013) menunjukan adanya perbedaan 

kepuasan pernikahan pada wanita yang dapat memiliki anak dan yang tidak dapat 

memiliki anak bahwa kepuasan pernikahan yang di alami oleh wanita yang tidak 

dapat memiliki anak lebih rendah dari pada wanita yang dapat memiliki anak. 

Upaya mendapatkan kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum 

memiliki anak tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satunya, pernikahan 

                                                 
2
 Pasangan kedua berasal dari kabupaten Lamongan diwawancara oleh peneliti pada 17 Oktober 2016 

3 Pasangan ketiga berasal dari kebupaten Madiun diwawancara oleh peneliti pada 16 November 2016 
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diwarnai dengan konflik antara suami dengan istri, yang kadangkala konflik besar 

bisa berpengaruh terhadap stabilitas hubungan pasangan suami istri, dan pada 

akhirnya dapat berakibat pada perceraian (Trihandayani, 2015).  

Sebagai pasangan suami istri sebaiknya tetap dapat mempertahankan 

kepuasan pernikahannya meskipun dalam kondisi belum memiliki anak kandung. 

Mengingat bahwa kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri merupakan hal 

yang penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu bila seseorang merasa puas 

dengan pernikahan yang dijalani, maka dapat berpengaruh terhadap cara pandang 

terhadap diri, lingkungan, maupun masa depan, juga terhadap kesehatan mental 

dan fisik (Retnowati, 2004). Selain itu kepuasan pernikahan juga memberikan 

dampak positif yang meliputi mencegah penuaan dini, terhindar dari stres, tekanan 

darah menjadi normal dan hidup menjadi lebih lama (Jawaban.com, 2015).  

Ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan anak kandung sebaiknya 

tidak menjadi alasan untuk tidak mendapatkan kepuasan karena dapat diatasi 

dengan mengadopsi anak dari pasangan lain, selain itu kemajuan ilmu teknologi 

pada saat ini sehingga banyak cara yang dapat dilakukan pasangan untuk 

mendapatkan anak meskipun memiliki ketidaksuburan reproduksi, salah satunya 

dengan cara bayi tabung. Apabila pasangan merasa tidak puas terhadap 

pernikahannya alangkah baiknya tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan 

tidak bercerai seperti yang dijelaskan oleh Trihandayani (2015) bahwa tidak 

semua pasangan yang merasa tidak puas terhadap pernikahannya berakhir pada 

perceraian, banyak pasangan suami istri yang tetap mempertahankan pernikahan 

dengan berbagai alasan.  Individu yang sabar dan pemaaf akan mampu mengelola 
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pemikiran negatifnya terhadap pasangan dan kondisi pernikahannya menjadi suatu 

hal yang positif. Pemikiran positif ini mengarahkan individu untuk membuka diri 

terhadap penemuan solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dalam 

kehidupan pernikahan. 

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki 

anak? 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan kepuasan dan ketidakpuasan 

pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak.   

2. Untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak.  

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam 

bidang ilmu psikologi sosial dan psikologi keluarga. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai rujukan dalam memahami kepuasan pernikahan pada pasangan 

yang belum memiliki anak. 

b. Sebagai referensi dalam penanganan kasus-kasus yang di alami oleh 

pasangan suami istri yang belum memiliki anak. 

c. Digunakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pernikahan pada pasangan yang belum memiliki anak. 


