
 

 

Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Manusia selain sebagai makhluk personal juga sebagai makhluk sosial yang dapat 

berkembang bersama dengan individu yang lain sehingga kehadiran orang lain adalah suatu hal 

yang mutlak bagi seorang manusia. Bagi manusia, pembentukan pribadi dan relasi diri pribadi, 

baru akan bisa terpenuhi setelah adanya kehadiran individu lain (Sihotang, 2009). Relasi adalah 

suatu bentuk hubungan yang terjadi diantara sesama manusia dan memiliki keanekaragaman 

bentuk, seperti hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan saudara kandung, hubungan 

antara suami dan istri. Seorang manusia yang memasuki masa dewasa awal akan mencari 

keintiman emosional dan fisik kepada teman sebaya atau pasangan romantis. Ketika 

membentuk suatu hubungan seperti ini akan membutuhkan suatu  keterampilan seperti 

kesadaran diri, empati, kemampuan mengkomunikasikan emosi, pembuatan keputusan, seksual,  

penyelesaian konflik, dan kemampuan mempertahankan komitmen. Keterampilan tersebut 

sangat penting ketika orang dewasa awal memutuskan untuk menikah (Lambeth & Hallett,2002 

dalam Human Development. 2008:694). 

Erikson memandang perkembangan hubungan yang intim sebagai tugas perkembangan 

manusia dewasa awal. Berbeda dengan hubungan lain seperti hubungan bisnis, keluarga, 

kerabat, hubungan suami dan istri terbentuk atas dasar pernikahan, yaitu  suatu ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bagus. 2011:11).  

Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan penting dalam kehidupan manusia. Hal 

ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran : 



 

 

َمىََْْٰوأَوِكُحىا ْ َيََٰ ْوَْْٱۡلأ ِلِحيهَِْمىُكمأ ْإِنْيَُكىوُىا ْفُْْٱلص َٰ َْوإَِمآئُِكمأۚۡ ِْعبَاِدُكمأ ىِِهُمِْمهأ ُْقََرآَءْيُغأ ِمهْْٱّلل 

ِلهِْ ُْوَْْْۦ فَضأ ِسٌعَْعِليٞمْْٱّلل  ٢٣َْْوَٰ

 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah  akan mengkaruniakan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi 

maha mengetahui” (QS An-Nur:32). 

Duvall & miller (1985), menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan 

wanita yang diakui secara sosial yang melegalkan hubungan seksual, melegitimasi 

membesarkan anak, dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan (Sarwono & 

Meinarno:73). Pernikahan merupakan lembaga sosial dasar, yang memiliki makna bervariasi 

yang terikat budaya. Dalam sebuah penelitian, peneliti mengikuti 100 pasangan Amerika Eropa 

selam 13 Tahun, dan tingkat pendidikan, baik pasangan yang melakukan kohabitasi sebelum 

menikah, atau telah melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan bagaimana mereka telah 

saling mengenal dan berkencan sebelum menikah tidak berpengaruh terhadap keberhasilan 

pernikahan.  

Ketika individu memutuskan untuk menikah dengan pasangannya, berarti indvidu 

tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan pasangannya, juga melakukan penyesuaian 

dengan kehidupan sesudah pernikahan, yang pasti akan berbeda dengan kehidupan sebelum 

pernikahan. Seperti yang dikemukakan oleh S, mengenai perbedaan kehidupan sebelum dan 

sesudah menikah :  



 

 

“waktu sebelum menikah mah dari yang biasanya suka main, nongkrong sama temen, 

jadi enggak. Sekarang mah lebih banyak waktu di rumah sama suami.” (wawancara 

dilaksanakan di Sukabumi, pada tanggal 22 April 2015). 

Individu yang tidak mampu melakukan penyesuaian dalam kehidupan setelah 

pernikahannya, akan mendatangkan konflik dalam pernikahan. Hal tersebut, sesuai dengan 

pernyataan N yang menikah pada usia 18Tahun: 

“kadang suka ada perbedaan pendapat, terus sifat aslinya dia muncul. Biasa waktu 

pacaran mah jaim, udah nikah mah kan keluar sifat aslinya. Kalau ngorbol pun kadang 

ujungnya malah diem-dieman, berantem..” (wawancara dilaksanakan di Sukabumi, pada 

tanggal 2 Mei 2015). 

Individu yang memutuskan menikah akan mendapatkan anggota keluarga baru, secara 

tidak langsung individu tersebut akan masuk kedalam anggota keluarga pasangan. Tentu saja 

memiliki banyak perbedaan, seperti suku bangsa, tingkat pendidikan, kepribadian, pola asuh, 

dan lain sebagainya. Hal tersebut menuntut individu untuk melakukan penyesuaian dengan 

pasangan dan anggota keluarganya, juga menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah 

pernikahan. 

Penyesuaian pernikahan menurut Duval & Miller, proses membiasakan diri pada 

kondisi baru dan berbeda sebagai hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan 

menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai suami istri. Menurut Spanier (1976) 

pernikahan adalah sebuah proses yang bergerak secara kontinum yang dapat dievaluasi dengan 

melihat jarak kedekatan dengan penyesuaian yang baik atau buruk. Penyesuaian pernikahan 

akan menjadi salah satu masalah paling sulit yang harus dialami pasangan muda. Kesulitan 

penyesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti persiapan yang terbatas 



 

 

untuk pernikahan, perkawinan campur, kawin muda, konsep yang tidak realistis tentang 

pernikahan, dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun awal masa pernikahan, biasanya pasangan 

suami istri harus melakukan penyesuaian pernikahan satu sama lain, juga kepada sesama 

anggota keluarganya dan teman-temannya. Sementara pasangan suami istri melakukan 

penyesuaian, sering munculnya ketegangan emosional, dan ini dipandang sebagai periode balai 

keluarga muda. Bahkan ketika sudah menyesuaikan dengan keluarga pasanganpun, individu 

masih harus menyesuaikan diri dengan perannya sebagai orang tua, hal tersebut dapat 

menambah masalah dalam penyesuaian yang sedang dilakukan.  

Bagaimanapun juga hubungan interpersonal jauh lebih sulit untuk disesuaikan 

dibandingkan dengan hubungan bisnis, sebab dalam pernikahan terdapat keruwetan yang 

disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak bisa timbul dalam bidang kehidupan individual. 

Semakin individu memiliki banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan 

wanita yang didapatkannya pada masa lalu, semakin besar pengertian, wawasan sosial yang 

telah dikembangkan dan semakin besar kemauan untuk bekerja sama dengan sesamanya, serta 

semakin baik mereka dalam menyesuaikan diri satu sama lain dalam pernikahan (Hurlock, 

1980). 

Dalam penyesuaian pernikahan yang baik, kesanggupan dan kemampuan suami dan istri 

untuk berhubungan dengan mesra dan saling memberi dan menerima cinta, adalah suatu hal 

yang sangat penting. Menikah adalah suatu pilihan yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi 

individu secara fisik, kognitif , afektif, sosial maupun emosional (Diana, dalam Jurnal 

Psikologi, problem-problem pernikahan). Individu yang memiliki pernikahan yang bahagia 

umumnya hidup lebih lama, lebih sehat, dibandingkan individu yang bercerai atau yang 

pernikahannya tidak bahagia (Waite, 2009; Wilson & Smallwood, 2008). Pernikahan yang 



 

 

tidak bahagia dapat meningkatkan penyakit yang diderita oleh hampir sepertiga dari jumlah 

pasangan dan bahkan memperpendek masa hidupnya rata-rata empat tahun (Gove, Style, & 

Hughes, 1990). Di dalam sebuah studi baru lainnya mengindikasikan bahwa semakin lama 

wanita menikah, semakin kecil kemungkinannya mereka terkena masalah penyakit yang kronis, 

dan semakin lama pria menikah, semakin rendah resiko untuk mereka terkena penyakit (Dupre 

& Meadows, 2007).  

Orang yang mempunyai pernikahan bahagia cenderung kurang merasakan tekanan fisik 

maupun emosional, yang dapat mempengaruhi keadaan jasmani. Akan tetapi, individu yang 

memiliki penyesuaian pernikahan yang buruk akan mengalami pernikahan yang tidak 

membahagiakan, sehingga dapat berdampak kepada banyak hal, seperti dapat menyebabkan 

sejumlah penyakit misalnya tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, maupun masalah-

masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan dan penyalahgunaan obat.  

Pada dasarnya suatu hubungan tidak akan terbangun jika tanpa disertai dengan adanya 

alasan. Terdapat banyak alasan yang menjadi dasar terbangunnya suatu pernikahan. Seperti 

yang dikemukakan oleh F, yaitu sebagai berikut :  

“ yang menjadi alasan saya menikah sih karena pasangan saya sabar menghadapi sikap 

saya, selalu menjadikan saya sebagai yang utama, juga saya ingin bisa hidup bahagia bersama 

dengan pasangan saya” (wawancara dilaksanakan di Sukabumi, pada tanggal 16 November 

2016). 

Alasan yang dikemukakan oleh F termasuk ke dalam aspek intimacy, hal ini mengacu 

pada pendapat Sternberg yaitu adanya keinginan mengalami kebahagiaan bersama orang yang 

dicintai, serta aspek commitment yang ditunjukan pasangannya seperti sikap sabar yang 

dilakukan sebagai usaha menjaga hubungan agar tetap awet. 



 

 

Responden lain yang berinisial RM mengemukakan alasan sebagai berikut : 

“karena mungkin sudah terlalu lama pacaran, sudah saling kenal jauh, udah 

tau karakter masing-masing, dari perhatiannya, setia sama saya, menjadikan saya 

sebagai prioritas utama, mau ngalah kalau lagi berantem, saya juga ingin bisa hidup 

bahagia bersama dia...” (wawancara dilaksanakan di Sukabumi, pada tanggal 19 

November 2016). 

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh RM, termasuk ke dalam aspek intimacy, dimana 

subjek ingin merasakan kebahagiaan bersama dengan pasangan. 

Sedangkan responden lain menyampaikan alasan menikah disebabkan calon atau 

pasangannya tersebut perhatian, sabar, romantis, pengertian, hal tersebut lebih menunjukan 

faktor yang berasal dari diri pasangan, sedangkan jawaban responden yang lain lebih mengacu 

kepada faktor yang dirasakan diri sendiri, seperti kemampuan pasangannya membuat rasa 

nyaman, merasa cocok satu sama lain, dan lain sebagainya.  Dengan beragam alasan yang 

dikemukakan oleh responden dapat disimpulkan bahwa keberagaman alasan tersebut 

merupakan bagian dari cinta, yang mana setiap responden menjawab rentang waktu munculnya 

perasaan cinta dari ketika saling mengenal rata-rata antara 1-12 bulan. 

Sedangkan Sternberg (1988) mengemukakan bahwa “cinta bisa dipandang sebagai suatu 

segitiga dimana setiap sisinya menggambarkan komponen-komponen cinta yang berbeda. 

Ketiga komponen tersebut adalah intimacy, passion, dan decision/commitment 

(Sternberg.1997:314). 

Dalam melakukan suatu penyesuaian pernikahan seseorang dapat berbeda-beda, meski 

pada dasarnya yang menjadi alasan berlangsungnya suatu ikatan pernikahan adalah sama. Saat 

komponen cinta yang dimiliki individu sedang atau cenderung tinggi, maka dapat dikatakan 



 

 

memiliki cinta yang baik. Cinta sebagai alasan dasar terjadinya pernikahan tersebut, seharusya 

memiliki peran dalam kehidupan pernikahan, terutama dalam penyesuaian pernikahan ataupun 

ketika individu menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Berdasarkan surevi yang 

dilakukan oleh peneliti, 22 dari 30 individu yang melakukan pernikahan dengan atas dasar 

cinta, memiliki permasalahan dalam penyesuaian pernikahannya.  

Dengan tingginya komponen cinta tersebut, seharusnya individu dapat melakukan 

penyesuaian pernikahan yang baik. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit 

pasangan yang mendasari pernikahan dengan cinta, tetapi akhirnya bercerai. Pada tahun 2013, 

BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia 

Pasifik, dan tetap meningkat pada tahun tahun sesudahnya. Jumlah pasangan yang melakukan 

pernikahan pada tahun 2013 adalah 2.218.130 kejadian, sedangkan jumlah perceraian  

adalah324.527 kejadian. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Desi Yustari (2004) dengan melibatkan 

pasangan suami istri yang sudah memiliki anak sebagai subjek penelitian, ditemukan bahwa 

cinta memiliki hubungan terhadap kepuasan pernikahan, dimana kontribusi cinta terhadap 

kepuasan pernikahan tergolong ke dalam kategori sedang, tidak terlalu lemah maupun tidak 

terlalu kuat. 

 Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penelitian terkait dengan 

hubungan cinta dengan penyesuaian pernikahan menjadi sebuah keniscayaan. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 



 

 

1. Bagaimana gambaran cinta pada  pasangan yang sudah menikah di Desa Sagaranten 

Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana gambaran penyesuaian pernikahan pada pasangan yang sudah menikah di Desa 

Sagaranten Kabupaten Sukabumi? 

3. Bagaimana hubungan antara cinta dengan penyesuaian pernikahan di Desa Sagaranten 

Kabupaten Sukabumi? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran cinta pada pasangan yang sudah menikah di Desa Sagaranten 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui gambaran penyesuaian pernikahan pada pasangan yang sudah menikah 

di Desa Sagaranten Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara cinta dengan penyesuaian pernikahan di 

Desa Sagaranten Kabupaten Sukabumi. 

Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis dengan uraiannya sebagai berikut : 

Kegunaan Teoretisnya. (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai hubungan cinta dengan penyesuaian pernikahan, (2) hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memperkaya informasi pada bidang psikologi keluarga mengenai bagaimana 

hubungan cinta pada penyesuaian pernikahan, (3) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

media pengembangan referensi. 



 

 

Kegunaan Praktis. (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

individu yang sudah berkeluarga, (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 

masukan dalam pengambilan keputusan dan menjadi bahan pertimbangan pasangan yang belum 

maupun yang sudah menikah, (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

meningkatkan minat bagi para peneliti lainnya untuk meneliti permasalahan-permasalahan 

mengenai cinta dan penyesuaian pernikahan dimasa yang akan datang. 

 

 

 


