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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketika seseorang memasuki tahapan dewasa muda, menurut Erickson 

(Monks, Knoers & Haditono, 1982:15), ia akan mengalami masa 

“ intimacy versus isolation”. Pada masa ini individu membutuhkan  

hubungan yang dekat dan komitmen dengan orang lain. Jika tidak 

terpenuhi, maka individu akan merasa terisolasi. Kebutuhan akan 

berkomitmen ini salah satunya dapat diwujudkan melalui pernikahan. 

Dalam agama Islam, pernikahan adalah salah satu sunnah yang di 

anjurkan Nabi Muhammad SAW. Dengan dilaksanakannya pernikahan, 

diharapkan antara istri dengan suami akan lebih saling mengenal satu sama 

lain, menjalankan kewajibannya masing-masing serta mendapatkan 

ketentraman dalam berumah tangga (Aziz, 1990). Sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan mersa 
tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih sayang. 
Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum berfikir. 

Setiap suami maupun istri memiliki tugas untuk bisa saling mengerti 

pasangannya agar pernikahan mereka tetap berjalan bahagia. Namun pada 

kenyataannya hal tersebut tidak mudah. Berikut salah satu contoh 

penggalan permasalahan yang diceritakan oleh seorang suami terhadap 

kehidupan rumah tangganya: 
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“Saya ingin menyampaikan permasalahan yg sedang saya alami. Saat 
ini rumah tangga saya sedang mengalami masalah, usia pernikahan kami 
sudah 9 tahun kami dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7,5 tahun. 
Dua tahun belakangan ini hubungan saya dan istri saya tidak harmonis 
hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, karena saya memiliki 
penghasilan yang masih kecil dan belum bisa mencukupi kebutuhan 
keluarga, saya sangat menyadari betul akan hal itu, saya sudah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi 
memang belum ada rejekinya. Tapi walaupun demikian saya selalu 
memberi nafkah kepada keluarga walaupun sedikit” - Tn. Chandra 
(eramuslim online, 1 April 2010). 

Penggalan kisah diatas diambil dari sebuah rubrik konsultasi seputar 

masalah rumah tangga. Pada penggalan tersebut, Chandra sebagai suami 

mengalami permasalahan hubungan suami istri yang dilatarbelakangi oleh 

faktor ekonomi. Rendahnya pendapatan memicu pertengkaran yang terjadi 

antara ia dan istrinya, sehingga lama-kelamaan ia merasa bahwa hubungan 

pernikahan yang sudah terjalin selama 9 tahun berubah menjadi hambar 

dan tidak harmonis. Apabila pasangan suami istri tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara damai, 

maka jalan akhir yang ditempuh adalah perceraian.  

Dilihat dari angka perceraian tiap tahunnya, makin banyak pasangan 

yang menempuh perceraian sebagai akhir dari pernikahan mereka (lihat 

Grafik 1.1). Pada tahun 2009, berdasarkan data perceraian departemen 

agama, tercatat 250.000 lebih kasus perceraian telah diajukan pasangan 

suami istri ke pengadilan agama dan sebanyak 223.371 perkara telah 

diputuskan  oleh pengadilan agama. Angka tersebut setara dengan hampir 

10% jumlah pernikahan selama tahun 2009 yaitu sekitar 2,5 juta. Dari 

peningkatannya secara pertahun, angka perceraian ini mengalami kenaikan 
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perceraian (Badan Peradilan Agama online, 19 Mei 2010).

Perbandingan A

Dihitung berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan 

agama, kasus perceraian tertinggi selama tahun 2009 terjadi di Kabupaten 

Malang yakni sebanyak 5.263 perkara cerai yang

pengadilan agama. Namun berdasarkan data yang dihimpun hingga Maret 

2010, posisi tertinggi kini ditempati oleh kabupaten Cirebon yang rata

perbulannya bisa mencapai 350 hingga 400 kasus perceraian. Kemudian 

disusul oleh kabupaten Cia

hingga 350 kasus 

Kota Bandung juga tak luput dari tingginya perceraian suami istri. 

Pada tahun 2009, tingkat perceraian yan

Kota Bandung mengalami peningkatan sekitar 50% dibanding pada tahun 

2008. Berdasarkan data yang masuk pengadilan agama kota Bandung, 
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perceraian (Badan Peradilan Agama online, 19 Mei 2010).

Grafik 1.1 
Perbandingan Angka Perceraian Tahun 2005

(Badan Peradilan Agama online, 19 Mei 2010)

Dihitung berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan 

agama, kasus perceraian tertinggi selama tahun 2009 terjadi di Kabupaten 

Malang yakni sebanyak 5.263 perkara cerai yang telah diputuskan 

pengadilan agama. Namun berdasarkan data yang dihimpun hingga Maret 

2010, posisi tertinggi kini ditempati oleh kabupaten Cirebon yang rata

perbulannya bisa mencapai 350 hingga 400 kasus perceraian. Kemudian 

disusul oleh kabupaten Ciamis dengan rata-rata perbulannya mencapai 300 

hingga 350 kasus perceraian (Pikiran Rakyat online, 26 Maret 2010).

Kota Bandung juga tak luput dari tingginya perceraian suami istri. 
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pada tahun 2009 jumlah perceraian mencapai 3.275 perkara dengan alasan 

cerai yang paling banyak ditemukan yaitu ketidakharmonis

ketidakcocokan lagi yakni sebanyak 2.353 perkara. Sedangkan perceraian 

yang diakibatkan masalah ekonomi ditemukan sebanyak 328 perkara serta 

akibat gangguan pih

16 Februari 2010).

Perceraian yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh faktor

dapat mempengaruhi pada 

pada tahun 2009 yang menjadi alasan utama mengapa pasangan suami istri 

mengakhiri ikatan pernikahan mereka adalah ketidakharmonisan rumah 

tangga, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak se

perkara (Badan Per

cerai karena kurang tanggung jawab sebanyak 61.128 perkara, masalah 

ekonomi sebanyak 43.309 perkara, gangguan pihak ketiga sebanyak 

16.077 perkara dan cemburu sebanyak 8.284 perkara (
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(Badan Peradilan Agama 
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pada tahun 2009 jumlah perceraian mencapai 3.275 perkara dengan alasan 

cerai yang paling banyak ditemukan yaitu ketidakharmonis

ketidakcocokan lagi yakni sebanyak 2.353 perkara. Sedangkan perceraian 

yang diakibatkan masalah ekonomi ditemukan sebanyak 328 perkara serta 

akibat gangguan pihak ketiga sebanyak 52 perkara (Bandung.detik 

16 Februari 2010). 

Perceraian yang terjadi tentunya dipengaruhi oleh faktor

dapat mempengaruhi pada turunnya kepuasan pernikahan. Di Indonesia, 

pada tahun 2009 yang menjadi alasan utama mengapa pasangan suami istri 

mengakhiri ikatan pernikahan mereka adalah ketidakharmonisan rumah 

tangga, dengan jumlah kasus perceraian sebanyak se

perkara (Badan Peradilan Agama online, 1 April 2010). Kemudian

cerai karena kurang tanggung jawab sebanyak 61.128 perkara, masalah 

ekonomi sebanyak 43.309 perkara, gangguan pihak ketiga sebanyak 

16.077 perkara dan cemburu sebanyak 8.284 perkara (lihat Grafik 

Grafik 1.2 
Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2005-2009 

(Badan Peradilan Agama online, 1 April 2010)
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Berdasarkan grafik tersebut dapat dicermati bahwa keharmonisan 

rumah tangga sangat mempengaruhi kelangsungan pernikahan, terlihat 

dari tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan 

pasangan. Ketidakharmonisan dalam pernikahan dapat disebabkan oleh 

berbagai macam faktor. Contoh kasus pernikahan Chandra dan istrinya 

yang telah dikemukakan diatas, hanya salah satu contoh dari sekian 

banyak ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan suatu 

pernikahan yaitu sesuai dengan yang diutarakan oleh Olson (Williams, 

Sawyer, & Wahlstrom, 2006:7) yaitu “1) komunikasi yang baik, 2) 

fleksibilitas sebagai pasangan, 3) keeratan secara emosional, 4) 

kepribadian yang serasi, 5) cara penanganan konflik. Selain itu 

ditambahkan area lain yang mempengaruhi kebahagiaan pasangan yaitu: 

6) hubungan seksual, 7) pemilihan kegiatan di waktu senggang, 8) 

pengaruh dari keluarga dan teman, 9) kemampuan untuk mengatur 

keuangan, 10) kepercayaan spiritual”. 

Pasangan suami istri dapat menjaga keharmonisan pernikahan untuk 

meningkatkan kepuasan pernikahan mereka melalui berbagai macam cara, 

salah satunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan keagamaan atau religiusitas.  

Kegiatan yang berhubungan dengan religiusitas bisa dilakukan secara 

bersama-sama antara suami dan istri, misalnya dalam umat islam 
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dianjurkan untuk sholat berjamaah, mendatangi pengajian bersama dan 

lain sebagainya. Diharapkan dengan melakukan kegiatan tersebut, 

keharmonisan dalam pernikahan pasangan akan meningkat. Sesuai dengan 

pernyataan Mahoney et. al (Paloutzian & Park, 2005) bahwa individu yang 

lebih religius dinilai lebih berkomitmen terhadap pernikahannya daripada 

mereka yang kurang religius. Hal tersebut berarti, pasangan dengan 

religiusitas yang tinggi akan lebih mempertahankan kelangsungan 

pernikahannya dibanding pasangan yang kurang religius. 

Sebuah survey dilakukan oleh Chesser (Blood, 1969:271) yang 

mengkaji kepuasan pernikahan ditinjau dari frekuensi kedatangan 

pasangan ke gereja pada penganut agama nasrani. Berdasarkan penelitian 

tersebut, ditemukan fakta bahwa tingkat perceraian pasangan yang religius 

lebih rendah dalam dibanding pasangan yang tidak religius. Pasangan yang 

mendatangai gereja berdua secara berkala memiliki tingkat perasaan tidak 

bahagia hanya 1% dari 120 responden. Sedangkan pada pasangan yang 

jarang mendatangi gereja memiliki tingkat perasaan tidak bahagia 

berjumlah 12 % dari 170 responden. Hal ini menandakan bahwa pasangan 

yang lebih sering mendatangi gereja memiliki tingkat kebahagiaan lebih 

tinggi dibandingkan yang tidak. 

Individu yang religius dinilai akan lebih bahagia daripada mereka yang 

tidak. Sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari Selligman (Williams, 

Sawyer & Wahlstrom, 2006) yaitu “Married people are happier than any 

other configuration of people. And religious people are usually happier 
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than nonreligious people”. Hal ini dikarenakan, dalam ajaran agama 

manusia diajarkan untuk selalu berusaha mensyukuri apa yang telah 

ditakdirkan oleh Tuhan, sehingga dapat menghindarkan manusia dari 

konflik batiniah (Daradjat, 1973). Walau bagaimanapun pada hakikatnya 

agama adalah pedoman kehidupan manusia, sehingga individu yang 

memegang teguh agama sebagai pedoman kehidupan akan merasakan 

ketenangan lahir batin. Sesuai dengan pernyataan Clark (Spilka et.al 2003: 

16) yaitu “Religion more than any other human function satisfies the need 

for meaning in life”. 

Agama Islam adalah agama yang dipilih peneliti dalam mengukur 

tingkat religiusitas dikarenakan penelitian yang mengkaji tingkat 

religiusitas penganut agama islam khususnya yang dikaitkan dengan 

kepuasan pernikahan sulit ditemukan. Subjek yang dipilih adalah para 

pasangan suami istri. Kemudian peneliti memberikan batasan terhadap 

usia lamanya pernikahan, yaitu minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun 

pernikahan. Sesuai dengan grafik kepuasan pernikahan yang cenderung 

berbentuk huruf “U”, yaitu kepuasan berada pada level tinggi di awal 2 

tahun pernikahan kemudian akan menurun. Bradbury et al., (Pinsof & 

Lebow 2005:35) menyatakan bahwa seiringnya waktu berjalan, kepuasan 

pernikahan mengalami kenaikan kembali ketika melewati usia pernikahan 

25 tahun. Dengan penetapan usia pernikahan, diharapkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pasangan yang sedang mengalami 

masa-masa penyesuaian dalam pernikahannya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok 

permasalahan yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

a. Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiusitas 

dengan kepuasan pernikahan pada suami istri yang beragama Islam? 

b. Berapa besar kontribusi yang diberikan variabel religiusitas terhadap 

variabel kepuasan pernikahan suami istri yang beragama Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui ada tidaknya hubungan positif yang signifikan antara 

religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada suami istri yang 

beragama Islam. 

b. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel 

religiusitas terhadap variabel kepuasan pernikahan suami istri yang 

beragama Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan bagi kajian psikologi sosial khususnya 

mengenai kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan panduan atau sekedar masukan bagi 

pasangan yang telah menikah dalam mengatasi konflik pernikahan 
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secara lebih religius. Selain itu penelitian ini dapat memberikan 

gambaran kepada para tenaga profesional seperti konselor dan 

psikolog mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan 

pernikahan pasangan suami istri. 

E. Hipotesis 

Ho: Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiusitas 

dengan kepuasan pernikahan pada suami istri yang beragama Islam. 

Ha: Terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dengan 

kepuasan pernikahan pada suami istri yang beragama Islam. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang ingin dikaji adalah hubungan antara religiusitas 

dengan kepuasan pernikahan pada suami istri yang beragama Islam, sehingga 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode deskripsi korelasional. Penelitian kuantitatif yaitu 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dapat dianalisis dan 

disimpulkan dengan perhitungan statistik (Kerlinger, 2000). 

G. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti untuk pengambilan sampel dibatasi, yaitu 

hanya Kota Jakarta, Depok dan Bandung. Hal ini dikarenakan jumlah populasi 

pada penelitian ini tak terhingga. Kota Jakarta, Depok dan Bandung dipilih 

karena merupakan kota-kota dengan tingkat perceraian yang tergolong tinggi, 
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sehingga diharapkan dapat menggambarkan mengenai dinamika kepuasan 

pernikahan secara umum.  

Populasi yang digunakan pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a. Wanita dan pria dengan status menikah. 

b. Usia pernikahan minimal 2 tahun maksimal 15 tahun.  

c. Beragama Islam. 

Sampel yang representatif dinilai memiliki karakteristik yang kurang lebih 

sama dengan populasi yang ditujukan dalam sebuah penelitian (Kerlinger, 

2000). Oleh karena itu peneliti mengambil sampel sesuai dengan karakteristik 

populasi sejumlah 90 orang. Menurut Guilford dan Fruchter (1978) jumlah 

sampel yang dibutuhkan untuk mendapatkan penyebaran skor yang 

mendekati penyebaran normal adalah minimal 30 orang, sehingga 

pengambilan sampel sebanyak 90 orang dianggap sudah memenuhi syarat 

penyebaran normal. 

 


