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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah 

membentuk suatu keluarga melalui sebuah ikatan perkawinan. Pada masa dewasa 

awal, individu akan memfokuskan relasi interpersonal mereka pada hubungan 

yang lebih intim terhadap lawan jenis. Relasi ini kemudian akan berkembang dan 

berlanjut menjadi sebuah kesepakatan untuk terlibat secara lebih jauh dan dalam 

jangka waktu yang relatif lama, seperti halnya ikatan perkawinan.  

 Perkawinan merupakan suatu cara  untuk dapat membentuk suatu 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Perkawinan merupakan pintu gerbang menuju kehidupan baru bagi 

sepasang manusia dengan latar belakang keluarga yang berbeda yang disatukan 

dalam ikatan janji suci untuk membentuk suatu keluarga baru. Perkawinan adalah 

upacara pengikatan janji dan penyatuan komitmen antara dua orang sehingga 

dapat tercapai sebuah kehidupan perkawinan yang sakral. Perkawinan menjadi 

suatu hal yang begitu penting dan sakral, bahkan dalam beberapa agama terdapat 

kepercayaan bahwa perkawinan hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya 

maut yang dapat memisahkan. Kesakralan perkawinan juga diatur dalam hukum 

agama dan hukum negara sehingga setiap pasangan suami istri diharapkan untuk 

menjaga kehidupan perkawinan sebaik mungkin dan dapat membentuk suatu 

keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Perkawinan juga memiliki lebih 
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banyak manfaat dibandingkan dengan hidup sendiri. Individu yang sudah menikah 

dapat menjalani hidup yang lebih sehat, dapat hidup lebih lama, sejahtera secara 

ekonomi, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, dan anak-anak dapat 

tumbuh dengan baik bila diasuh oleh orangtua yang lengkap (Olson & Defrain, 

2010). 

Setiap individu yang memasuki kehidupan perkawinan akan membawa 

kebutuhan, harapan, serta keinginan masing-masing. Pasangan suami-istri pasti 

menginginkan kehidupan perkawinan yang bahagia dan memperoleh kepuasan 

perkawinan. Lestari (2012) menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan merupakan 

suatu perasaan positif yang dimiliki pasangan dalam perkawinan dan mempunyai 

arti yang lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan dan kesukaan. Kepuasan 

perkawinan merupakan suatu perasaan positif yang dirasakan seseorang terkait 

dengan kehidupan perkawinannya. 

Pimentel dan Trudel (dalam Meliani, 2012) menyatakan bahwa kepuasan 

perkawinan merupakan proses kompleks yang berlangsung sepanjang waktu, dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendidikan, status sosial-ekonomi, cinta, 

komitmen, komunikasi, konflik, gender, lama pernikahan, relasi seksual, dan 

pembagian tugas rumah tangga. Sedangkan menurut Saxton (Larasati, 2012) 

kepuasan perkawinan dapat tercapai ketika tiga kebutuhan dasar dalam 

perkawinan telah terpenuhi. Tiga kebutuhan itu yaitu, kebutuhan materil, 

kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. 

Kebahagiaan serta kepuasan perkawinan pernikahan secara positif 

dipengaruhi oleh peningkatan sumber daya ekonomi, kesetaraan pengambilan 
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keputusan, sikap gender yang non tradisional, dan dukungan terhadap norma 

pernikahan yang langgeng, dan secara negatif dipengaruhi oleh kohabitasi 

sebelum menikah, perselingkuhan, tuntutan pekerjaan istri, dan pembagian tugas 

rumah tangga (Papalia dkk, 2009). Pasangan yang dapat mencapai kepuasan 

perkawinan memiliki kemampuan dalam relasi personal yang penuh kasih sayang 

dan menyenangkan, kebersamaan dan persatuan dalam keluarga, mampu 

melaksanakan peran sebagai orangtua dengan baik, mampu menerima konflik dan 

memecahkan konflik, serta memiliki kepribadian yang sesuai. 

 Namun pada kenyataannya, tidak setiap pasangan dapat mencapai 

kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan yang terus menurun akan 

menyebabkan pasangan tidak harmonis, sering bertengkar, bahkan mengakibatkan 

kekerasan dalam rumah tangga dan juga perceraian. Kepuasan perkawinan yang 

tidak tercapai dapat menyebabkan pasangan tidak merasakan keharmonisan rumah 

tangga seperti yang diungkapkan oleh Larasati (2012) bahwa sebagian istri tidak 

dapat mencapai kepuasan perkawinan karena faktor pembagian peran rumah 

tangga yang tidak sepadan antara suami dan istri. Demikian juga hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Habibi (2015) menyatakan bahwa wanita yang menikah 

karena perjodohan tidak dapat mencapai kepuasan perkawinan karena tidak 

adanya komunikasi yang baik antara suami-istri. Kepuasan perkawinan yang tidak 

tercapai juga dapat disebabkan oleh kelekatan yang tidak aman antara pasangan 

suami istri (Soraiya dkk, 2016). 

Kepuasan perkawinan yang tidak tercapai dapat pula menyebabkan 

perceraian. Jumlah kasus perceraian di kota Surakarta cukup tinggi dari tahun ke 
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tahun. Tercatat pada tahun 2015 terdapat 924 kasus. Sementara pada tahun 2016 

sebanyak 796 kasus. Jika dirata-rata dalam sehari ada dua sampai tiga pasangan 

suami istri di Surakarta yang bercerai. (Solopos, 04 Januari 2017) 

 Dampak lain dari kepuasan perkawinan yang tidak tercapai adalah terdapat 

fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data yang disampaikan oleh 

Pengadilan Agama Kota Surakarta yang menyatakan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga  meningkat lima kali lipat dari 3 kasus pada 2015 menjadi 15 kasus 

di 2016 (Republika, 03 Oktober 2016). 

 Setelah memasuki kehidupan perkawinan, ada beberapa periode dan fase-

fase yang akan dilalui oleh setiap pasangan suami istri. Periode-periode tersebut 

antara lain; periode awal, periode pertengahan, dan periode matang (Walgito, 

2000). Sedangkan fase-fase dalam pernikahan natara lain ; fase pengantin baru 

penuh harapan, fase istri sempurna, fase seluruh perhatian untuk anak, fase satu 

tempat tidur dua mimpi, fase jarak, fase perceraian separuh baya, fase renegoisasi, 

fase keseimbangan, dan fase cinta yang penuh kasih (Barash, 2012). Usia sepuluh 

tahun usia pernikahan merupakan masa yang sulit untuk dilalui karena pasangan 

suami istri tidak dapat memprediksi ketegangan yang mungkin akan terjadi 

(Walgito, 2000). Demikian pula dengan hasil temuan yang diungkapkan oleh 

Hurlock (2012) sepuluh tahun usia pernikahan merupakan masa penyesuaian satu 

sama lain, penyesuaian terhadap anggota keluarga masing-masing pasangan, dan 

teman-temannya. Pasangan suami istri dalam masa penyesuaian ini sering terlibat 

dalam ketegangan emosi dan hal ini dipandang sebagai badai keluarga muda. 

Namun tidak demikian dengan hasil temuan yang diungkapkan oleh Barash 



 

 

5 

(2012) bahwa periode awal adalah masa paling indah bagi pasangan suami istri, 

karena suami dan istri masih di penuhi oleh perasaan cinta, dan gairah. 

Berdasarkan data observasi pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menujukkan bahwa pasangan yang baru menikah terlihat cenderung lebih bahagia 

daripada pasangan yang lebih lama menikah, namun hasil wawancara pra 

penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang baru menikah lebih sering terlibat 

konflik sehingga mempengaruhi kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh 

pasangan suami istri. 

  Pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini adalah 

bagaimana kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan suami istri pada 

periode awal? Maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul 

“KEPUASAN PERKAWINAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI 

SEPULUH TAHUN USIA PERNIKAHAN”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri dalam sepuluh tahun usia 

pernikahan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmuwan psikologi 

sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan mengenai penelitian terkait, 

terutama pada pengembangan penelitian psikologi keluarga. Hasil penelitian ini 
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juga diharapkan membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat sebagai bahan 

informasi dan pengetahuan tentang kepuasan perkawinan pada suami istri 

sehingga diharapkan pasangan suami istri dapat meningkatkan kepuasan 

perkawinan. 

 


