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BAB I 

A. PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 

Pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan 

lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.  

Olson dan DeFrain (2003) mendefinisikan pernikahan sebagai 

komitmen emosi dan sah dari dua orang untuk berbagi hubungan emosional 

dan fisik, tugas-tugas, dan sumber ekonomi. Dengan melakukan pernikahan 

manusia memenuhi kebutuhan psikoligis, kebutuhan seksual, kebutuhan 

material, dan kebutuhan spiritual. Olson (2005) menyebutkan bahwa adanya 

berbagai manfaat dari pernikahan yaitu, setiap pasangan yang menikah akan 

memiliki hidup yang lebih sehat, orang yang menikah memiliki dukungan 

emosi dari pasangan dan akses terhadap sumberdaya ekonomi sehingga 

menyebabkan orang yang menikah hidup lebih lama, pada setiap pasangan 

yang menikah memiliki kepuasan relasi seksual yang lebih baik, pasangan 

yang menikah dapat menggabungkan pendapatannya sehingga lebih 

sejahtera secara ekonomi. 

Kata wanita diyakini berasal dari bahasa Sansekerta, dengan kata 

dasar wan yang berarti nafsu atau objek seks dan dalam bahasa Jawa (jarwa 
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dosok), kata wanita berarti wani ditata, artinya berani diatur. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan 

dewasa. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah wanita karena 

pemaknaan kata wanita lebih dekat dengan kesadaran praktis masyarakat 

Jawa. Bahwa kata wanita berasal dari kata wani (berani) dan ditata (diatur) 

(Wulandari, 2016). 

Perempuan dalam panggung sejarah manusia, selalu diposisikan 

minor dan dipandang negatif oleh struktur budaya, praktek, dan peradaban. 

Hanya sedikit masyarakat di belahan dunia ini yang memberikan ruang yang 

baik bagi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah 

realitas yang hidup dalam hampir setiap elemen masyarakat (Hasan, 2014). 

Perempuan oleh laki-laki didefinisikan sebagai makhluk yang lemah 

baik secara fisik maupun psikhis. Definisi itu kemudian diwariskan secara 

turun-temurun pada anak cucu. Hal itu memberikan pelabelan dan perlakuan 

yang khusus bagi perempuan, yang biasanya lebih banyak membatasi dan 

merugikan perempuan. Citra perempuan, dengan berbagai aspek negatifnya, 

akhirnya mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan 

kemanusiaan itu sendiri (Ricklander, 2013). 

Pasangan yang baru menikah di tahun pertama dan kedua dalam 

kehidupan pernikahan harus melakukan penyesuaian diri satu sama lain dan 

juga antara anggota keluarga dan teman masing – masing. Hal ini membuat 
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munculnya ketegangan emosional diantara mereka selanjutnya pasangan ini 

harus melakukan persiapan dan penyesuaian dalam kedudukan mereka 

sebagai orangtua (Wulandari, 2016).  

Tanggung jawab ganda terjadi apabila salah satu atau keduanya dari 

pasangan suami istri menjalani masa kuliah, dimana mereka harus membagi 

waktu antara keluarga dan kuliah, yaitu mencari nafkah, mengurus rumah 

tangga dan mengerjakan tugas kuliahnya. Seseorang yang sudah menikah 

bukan lagi seseorang yang bebas seperti saat mereka hidup sendiri. Wanita 

yang sudah menikah harus lebih banyak dirumah daripada diluar rumah, 

begitu juga seorang pria yang biasanya banyak menghabiskan waktu 

bersama temannya ketika masih hidup sendiri (Intan, 2013). 

Kehidupan psikososial dewasa awal / muda semakin kompleks 

dibandingkan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan 

memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara 

anak-anak dan tetap harus memperhatikan orang tua (Dariyo, 2003). 

 Adhim (2002) mengemukakan usia terbaik untuk menikah bagi 

perempuan adalah 19 – 25 tahun, sedangkan laki-laki usia 20 – 25 tahun. 

Rentang usia 18 sampai 22 tahun merupakan usia seseorang  yang 

memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yaitu 

strata 1 (S1). Kompas.com mencatat pada tahun 2017, angka perkawinan 

anak di Indonesia mencapai 11,54 persen. Angka tersebut kembali turun 
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pada 2018 menjadi 11,21 persen, dan tahun 2019 turun 10,82 persen. Pada 

tahun 2020, angka tersebut juga terus menurun walau tak siginifikan, yakni 

mencapai 10,19 persen. Pernikahan di masa perkuliahan menjadi prosentasi 

terbanyak dalam menikah muda.  

Menikah selagi masih menjalani kuliah sepertinya saat ini sedang 

menjadi trend di kalangan generasi muda. Namun, kebanyakan masyarakat 

masih memandang aneh mahasiswa yang memutuskan untuk menikah di 

saat masih kuliah. Bagi mereka, menikah saat masih kuliah dianggap 

keputusan yang tak berdasar. Di lain pihak, hasil penelitian sosial yang 

dipublikasikan cukup mengusik kekhawatiran para orangtua. Mereka 

khawatir anak-anak mereka masuk dalam 20% dari 1.000 remaja yang 

pernah melakukan seks bebas (Intan, 2013). 

Mahasiswa strata 1 (S1) sudah atau sedang melalui fase pertama 

yaitu meninggalkan rumah dan menjadi orang dewasa yang hidup sendiri 

(leaving home and becoming a single adult). Fase pertama ini melibatkan 

pelepasan (launching) yaitu proses dimana orang muda menjadi orang 

dewasa dan keluar dari keluarga asalnya. Periode pelepasan adalah waktu 

bagi kaum muda dan orang dewasa muda unuk merumuskan tujuan 

hidupnya, untuk membangun identitas dan menjadi lebih mandiri sebelum 

bergabung dengan orang lain untuk membentuk sebuah keluarga baru 

(Santrock, 2002). 
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Dari uraian diatas, peneliti melakukan wawancara awal untuk 

mendalami permasalahan kepuasan pernikahan pada mahasiswa dengan 

menggunakan aspek kepuasan pernikahan yang dikemukakan oleh Olson 

dan Fowers (2013), aspek – aspek teori yaitu Komunikasi, Aktivitas 

Bersama, Orientasi Keagamaan, Pemecahan Masalah, Manejemen 

Keuangan, Orientasi Seksual, Keluarga dan Teman, Anak-anak dalam 

pengasuhan, Masalah Kepribadian dan Kesamaan peran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 

September 2020, Informan pertama berinisial H, Informan sekarang berusia 

21 tahun. Informan sudah menikah satu tahun yang lalu ketika masih jadi 

mahasiswa. Informan mengatakan alasannya menikah muda dikarenakan 

dorongan dari pasangannya. Sehingga sekarang ini yang terjadi pada 

informan adalah sering berbeda pendapat dengan suami, komunikasi 

informan dengan suami dirasa seringkali memicu konflik. Informan juga 

tidak bisa konsentrasi dengan baik perihal perkuliahannya. Informan 

menyadari kesibukannya diperkuliahan membuat interaksi dengan suami 

memancing masalah. Informan memilih mengalah untuk meredam masalah 

dengan suami. Dengan status sebagai mahasiswa juga mengurangi aktivitas 

bersama dengan suami. Informan merasa kesulitan memecahkan masalah 

perkuliahan dengan masalah keluarga.  

Wawancara dengan Informan kedua dilaksanakan pada tanggal 13 

September 2020. Informan yang kedua ini bernisial Y. Informan 
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menceritakan bahwa kondisi rumah tangganya sering mendapat masalah, 

antara informan dengan suami sering berbeda pendapat. Kesetabilan 

emosional informan dengan suami seringkali tidak terkontrol. Informan juga 

mengungkapkan masalah ekonomi juga menjadi sumber masalah dalam 

keluarga. Biaya kuliah yang tidak sedikit membuat suami menuntut 

informan untuk keluar dari perkuliahan.Informan masih mempertahankan 

perkuliahannya dengan mencari biaya kuliah sendiri. Informan dengan 

suami juga sering berbeda pendapat, komunikasi yang dijalin dirasa kurang 

stabil. Kepribadian suami yang dinilai sering emosional membuat informan 

sering tertekan dan kurang maksimal dalam menyelesaikan masalah.  

Informan ketiga ini berinisial R. Informan sudah menjalin 

pernikahan sekitar 2 tahun. Dan informan sekarang memasuki semester 

akhir. Informan mengatakan selama ini pernikahannya mempunyai kendala 

diberbagi peran. Sebagai pasangan muda, informan mengatakan komitmen 

untuk mencari nafkah bersama seringkali terhambat. Hal itu yang sering 

menjadi sumber masalah dalam keluarga. Belum mapannya perekonomian 

keluarga membuat informan dan suami terhambat dalam komunikasi. 

Menurut informan suami harus bertanggung jawab atas nafkah dan semua 

biaya perkuliahan informan. Akan tetapi yang terjadi sampai saat ini 

informan masih meminta bantuan keluarganya untuk memenuhi biaya 

perkuliahan. 
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Olson dan Hamilton (2003) mengemukakan pengertian kepuasan 

pernikahan adalah perasaan subjektif yang dimiliki oleh pasangan suami 

istri yang berhubungan dengan aspek – aspek yang terdapat dalam 

pernikahannya. Perasaan subjektif ini berada pada titik kontinum antara 

kepuasan dan ketidak puasan. 

Soedarjoen (2005) mengatakan kepuasan pernikahan dapat tercapai 

ketika pasangan mampu memenuhi kebutuhan masing – masing dan 

kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan serta memenuhi harapan – 

harapan yang mereka bawa sebelum pernikahan.  

Martlin (2008) mengungkapkan bahwa pernikahan yang memuaskan 

adalah pernikahan yang stabil, langgeng, bahagia saling memahami dan 

menghargai. Kepuasan pernikahan juga merupakan derajat kuatnya 

komitmen yang dirasakan seseorang terhadap pernikahannya, walaupun 

terdapat konflik, stres dan perasaan kecewa. 

 Pujiastuti (2011) menyebut kepuasan pernikahan sebagai evaluasi 

subyektif terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan. Apabila 

seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, maka ia 

beranggapan bahwa harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai pada 

saat menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Ia merasa 

hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya. 
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Menurut Duvall dan Miller (2003) terdapat beberapa fungsi penting 

dalam perkawinan dan keluaraga, antara lain untuk menumbuhkan dan 

memelihara cinta serta kasih sayang, menyediakan rasa aman dan 

penerimaan, memberikan kepuasan dan tujuan, menjamin kebersaman, 

menyediakan status sosial dan kesempatan bersosialisasi, serta memberikan 

pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. 

Chapel dan Leigh (Pujiastuti, 2001) menyebut kepuasan pernikahan 

sebagai evaluasi subyektif terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan. 

Apabila seseorang merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, 

maka ia beranggapan bahwa harapan, keinginan dan tujuan yang ingin 

dicapai pada saat menikah telah terpenuhi, baik sebagian ataupun 

seluruhnya. Ia merasa hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Martlin (2008) mengungkapkan bahwa pernikahan yang tidak 

memuaskan adalah pernikahan yang kurang stabil dalam komuikasi, tidak 

saling memahami dan menghargai. Atwater (2003) menjelaskan bahwa 

ketidak puasan pernikahan juga diakibatkan kurang kuatnya komitmen yang 

dirasakan seseorang terhadap pernikahannya, sehingga terdapat konflik, 

stres dan perasaan kecewa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan 

Febrinaningtyas Sari (2013) yang berjudul Kehidupan Pernikahan 
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Mahasiswa yang Menikah saat Menempuh Masa Kuliah, menunjukan 

kehidupan pernikahan pasangan ini dan Perubahan yang terjadi setelah 

menikah. Alasan kedua partisipan untuk segera menikah adalah rasa saling 

cinta, tekanan yang diberikan oleh keluarga dan kepentingan keturunan. 

Tekanan yang diberikan oleh keluarga untuk segera menikah menyebabkan 

partisipan mengalami keraguan untuk menikah sehingga berdampak pada 

kehidupan pernikahannya. Lahirnya anak diluar rencana menyebabkan 

kedua partisipan kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap peran dan 

tanggung jawabnya karena status kedua partisipan yang masih mahasiswa. 

Hal ini menyebabkan kedua partisipan mengambil keputusan untuk 

mengorbankan kuliahnya, dan mementingkan keluarga. Kesulitan dalam 

menjalani kehidupan pernikahahannya menyebabkan kedua partisipan 

memiliki prospek kedepan. Kedua partisipan ingin untuk segera lulus kuliah 

dan bisa bekerja di dinas pemerintah serta mampu secara finansial. Kedua 

partisipan merasakan adanya dampak psikologis dalam menjalani kehidupan 

rumah tangganya yaitu tanggung jawab yang lebih besar dan rasa cinta yang 

sudah terpenuhi. 

Penelitan yang dilakukan oleh Larasati (2012) tentang kepuasan 

perkawinan pada remaja mengatakan bahwa dukungan yang diberikan 

suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas 

rumah tangga dengan baik memberikan dampak pada tercapainya kepuasan 

perkawinan. Begitu pula sebaliknya, kurangnya dukungan suami dalam 



10 
 

 

 

membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan tidak dapat bekerja 

sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga memberikan dampak pada 

kurang terpenuhinya kepuasan pernikahan dalam keluarga tersebut.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini meniliti bagaimana 

kepuasan pernikahan pada mahasiswa perempuan yang menempuh strata 

satu. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menganalisis tentang aspek – aspek kepuasaan pernikahaan pada 

mahasiswa perempuan yang menempuh pendidikan S-1. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian 

yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi khususnya 

dalam bidang psikologi keluarga mengenai kepuasan pernikahan pada 

mahasiswa perempuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek penelitian  
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan / informasi untuk 

memperoleh kepuasan pernikahan 

b. Bagi peneliti,  

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

dengan tema yang sama.   


