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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan impian setiap individu dan salah satu siklus penting 

dalam kehidupan manusia. Perkawinan akan menyatukan dua orang individu yang 

berbeda jenis kelamin, karakteristik dan keunikan dari masing-masing individu 

yang berbeda kedalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia merupakan satu-

satunya hubungan legal yang diakui antara seseorang lelaki dan seseorang 

perempuan untuk mengekspresikan kebutuhan seksual, ekonomi, pengasuhan 

anak, dan menjalani  peran diantar pasangan. Setiap individu yang menjalani 

kehidupan perkawinan tentunya mengharapkan kehidupan rumah tangga yang 

bahagia, dijalani harmonis dan dapat memberikan kenyamanan bersama pasangan. 

Olson (2003) menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah komitmen legal 

dengan ikatan emosional antara dua orang untuk saling berbagi keintiman fisik 

dan emosional, berbagi tanggung jawab dan sumber pendapatan. Perkawinan yang 

dianggap sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 apabila 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah melaksanakan 

perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam bab I, pasal I bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, di 

dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974  pasal 7, mensyaratkan bahwa 

perkawinan dapat dilakukan jika seseorang telah berusia 21 tahun dan telah 

memiliki kematangan psikologis. Menurut pandangan Islam dalam surat Ar-Rum 
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ayat 21 dijelaskan bahwa perkawinan pada dasarnya diciptakan  untuk 

membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan penuh kasih sayang 

antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga (Tafsir Ibnu Katsir, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut perkawinan wajib bagi pasangan suami istri yang sudah 

mampu lahir dan batin, dan juga penting dibentuk dengan tujuan untuk 

memperoleh anak dan memberikan kebahagiaan dalam perkawinan.  

Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah memperoleh keturunan (Dariyo 

dalam Ryan 2016). Namun realisasinya tidak semua pasangan dapat memperoleh 

anak atau kehadiran anak dalam kehidupan perkawinan. Kesulitan dalam 

memperoleh anak secara biologis disebut dengan infertil. Menurut Baziad (2011) 

terdapat dua karakteristik Infertil yaitu Infertil  primer dan sekunder. Infertil 

primer merupakan kesulitan untuk memiliki anak yang merujuk pada pasangan 

suami istri yang belum pernah hamil sama sekali, namun karena adanya gangguan 

pada sistem organ reproduksi sedangkan infertil sekunder merupakan kesulitan 

untuk memiliki anak yang merujuk pada pasangan suami istri yang sudah pernah 

hamil sebelumnya atau mampu hamil, namun mengalami keguguran (abortus) 

maupun kematian bayi yang baru lahir (Baziad, 2011).  

Ryan (2016) menyatakan bahwa ketidakhadiran anak menjadikan keluarga 

kehilangan beberapa fungsi dasar, seperti reproduksi, edukasi, dan pemeliharaan 

yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orangtua untuk melahirkan, 

mengasuh dan membesarkan anak Berdasarkan data dari WHO (The World 

Health Organization) memperkirakan sekitar 8-10 % pasangan usia subur 

mengalami masalah kesuburan. Di Indonesia, pada tahun 2000 dari sekitar 10-15 



3 
 

% pasangan memiliki masalah kesuburan (dalam Nurul dan Noor, 2006). Hal ini 

mengindikasikan bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki anak semakin 

meningkat.  

Kesulitan dalam memperoleh anak tentunya akan mempengaruhi pasangan 

suami istri yang mendambakan perkawinan yang puas dan bahagia. Perasaan 

bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga ataupun perkawinan 

merupakan salah satu bagian kepuasan dalam kehidupan perkawinan. Kepuasan 

perkawinan adalah perasaan puas, bahagia dalam perkawinan, kesepakatan akan 

nilai-nilai yang ada, prioritas dan peraturan keluarga bagi pasangan dalam 

perkawinan, keterlibatan emosional dengan anak-anak, dan berbagai perasaan 

lain, ekspresi verbal seperti ungkapan kasih sayang, sentuhan kasih sayang dan 

tingkah laku yang menjadi ciri evaluative (khusus yang bersifat emosi) dari suatu 

hubungan (Hendrick & Hendrick, 1992).  

 Apabila tujuan perkawinan dapat dicapai, maka tentu meningkatkan 

kepuasan perkawinan yang baik (Larasati, 2012). Kepuasan dalam perkawinan 

ditentukan oleh sejauh mana pasangan suami istri dapat merasakan kepuasan 

perkawinan dengan saling memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, emosional, dan 

psikologis (Lavner dkk, 2013).  

Pada kepuasan perkawinan  terdapat beberapa aspek salah satunya children 

and parenting (Olson, 1993 : 1998)  yaitu perasaan terhadap tugas mengasuh dan 

membesarkan anak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan 

antara lain yaitu socio economy, penyesuaian diri, usia perkawinan, kebutuhan 

seksual, komunikasi, serta kehadiran anak (Papalia, Olds, & Feldman, 2005). 
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Kehadiran anak berperan penting dalam kepuasan perkawinan, karena kehadiran 

anak merupakan kesuksesan suami istri dalam perkawinan yang akan memberikan 

gambaran kepuasan pada pasangan suami istri. Didalam keluarga tidak hanya ada 

suami dan istri, namun dengan kehadiran anak akan memberikan suasana yang 

baru terhadap keluarga. Anak menjadi sumber kebahagian bagi setiap pasangan 

suami istri, karena anak yang akan meneruskan keturunan keluarga ataupun 

penyambung garis keturunan dalam sebuah keluarga, menjadi penerus tradisi 

keluarga, curahan kasih sayang dari orang tua, anak menjadi hiburan dan jaminan 

keluarga dihari tua.  

Kehadiran anak  sangat bernilai, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologi 

dan agama (Laswell, 1987). Akan tetapi dalam realisasinya  tidak  semua 

pasangan mudah  memperoleh keturunan. Hal ini yang akan mempengaruhi 

kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri, dikarenakan kehadiran anak 

berperan penting dalam kepuasan perkawinan, kehadiran anak merupakan salah 

satu faktor penting dari kepuasan perkawinan pada suami istri dalam sebuah 

perkawinan yang akan menimbulkan kebahagian bagi pasangan suami istri. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Onat & Beji (2012) menyatakan 

bahwa pasangan suami istri yang tidak bisa memberikan keturunan secara biologis  

(Infertil) cenderung menunjukkan kesedihan yang mendalam, penderitaan dalam 

hidup, perasaan tidak bahagia, stres, merasa tidak berguna karena tidak dapat 

memberikan keturunan dan merasa tidak sukses dalam perkawinan. Jika hal ini 

terjadi maka akan menganggu kepuasan perkawinan. Individu yang puas dalam 

perkawinannya, cenderung akan merasa lebih bahagia dan memiliki kualitas 
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kehidupan yang baik (Levenson, 1993). Sehingga membuat pasangan suami istri 

merasa berfungsi dan adanya peran dalam keluarga seperti menjadi ayah dan ibu.  

Berdasarkan hasil penelitian Ulfah dan Mulyana (2014), wanita yang 

mengalami keinginan psikologis untuk memiliki anak tetapi tidak mampu 

mendapatkannya tanpa adanya permasalahan dengan dengan kondisi reproduksi 

yang buruk disebut dengan Involuntary Childless. Wanita dengan kondisi 

Involuntary Childless sering mengalami afeksi negatif seperti merasa tidak 

disayangi, kurang nyaman dengan kehidupan perkawinan serta kurang 

mendapatkan perhatian dari suami. Hal ini disebabkan karena suami merasa jenuh 

dengan kehidupan perkawinanya yang tidak memiliki kehadiran anak, sehingga 

suami banyak menghabiskan waktu di luar bersama teman-temanya.  

Ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan perkawinan pada pasangan 

suami istri, berdasarkan hasil penelitian Mardiyan dan Kustanti (2016) diperoleh 

bahwa pasangan suami istri merasa kehidupan perkawinannya masih belum terasa 

lengkap karena belum memiliki anak. Istri sering kali merasakan kesedihan 

dengan keadaan yang tidak memiliki keturunan dan sering membandingkan 

dirinya dengan orang lain yang cepat memiliki keturunan. Meskipun begitu, istri 

tetap merasa bahagia karena suami mampu mengerti keadaannya, memberikan 

kasih sayang dan perhatian kepada istri walaupun perkawinannya belum dapat 

dikatakan sempurna. Dalam hal ini dibutuhkan kematangan emosi pada pasangan 

suami istri dalam menghadapi situasi, sehingga tidak berlarut-larut menjadi 

sebuah konflik. 
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Kematangan emosi dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan. Menurut 

Stinett (1984) faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan bukan hanya usia 

semata yang mempengaruhi kepuasan perkawinan, akan tetapi yang tidak kalah 

penting adalah kematangan emosi yang dimiliki oleh individu. Blood dan Blood 

(1969) menyatakan bahwa individu yang matang secara emosional memiliki 

kemampuan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan personal, dan hal ini 

mempengaruhi bagaimana pasangan saling berinteraksi satu sama lain. Oleh 

karena itu kematangan emosi mutlak untuk dimiliki bagi pasangan suami istri 

dalam perkawinan. Menurut  Duvall dan Miller (1985) kematangan emosi 

merupakan salah satu aspek kepribadian yang turut berpengaruh dalam mencapai 

kepuasan perkawinan. Artinya bahwa salah satu ciri kematangan emosi dalam 

perkawinan adalah adanya keinginan dan kemampuan suami istri untuk mengatasi 

konflik yang terjadi dalam rumah tangganya yang salah satunya kehadiran anak, 

bukan untuk mengakhiri hubungan salah satunya dengan perceraian.  

Berdasarkan hasil data Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah 

Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata 

satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari 

dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Faktor 

penyebab perceraian tersebut antara lain faktor ekonomi, perkawinan dini, dan 

faktor tidak memiliki anak ataupun keturunan (Kompasiana, 2014). Berdasarkan 

hal tersebut berapa persentase pasangan suami istri yang tidak memiliki anak 

memilih untuk bercerai. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakhadiran anak 

dapat memicu perceraian. Di kota Pekanbaru, angka perceraian mencapai 1.246 
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perkara dengan rincian 942 perkara cerai gugat dan 322 perkara cerai talak 

(Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam Retni, 2015). Sedangkan pada tahun 

2017 angka perceraian mencapai 1.886 kasus (Pengadilan Agama Kota 

Pekanbaru). Perceraian merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan tidak 

tercapainya tujuan pernikahan karena tidak mampu mengatasi situasi  konflik 

dalam perkawinan seperti ketidakhadiran anak.   

Dalam hal ini kematangan emosi yang berhubungan dengan kepuasan 

perkawinan adalah kemampuan dan keinginan pasangan suami istri untuk 

menyelesaikan suatu konflik dalam kehidupan rumah tangga, dengan perasaan 

bahagia dan memiliki kesepekatan untuk menyelesaikan konflik tersebut tanpa 

menghindari atau mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri. Jika 

ketidakhadiran anak disikapi dengan bijaksana oleh pasangan suami istri, maka 

akan menghindari pasangan suami istri dari situasi konflik.  

Berdasarkan penelitian Aulia (2014), dapat diketahui bahwa terdapat faktor 

penting dalam kepuasan pernikahan adalah kematangan emosi. Individu yang 

sudah cukup matang dalam segi emosi walaupun usia saat menikah masih 

tergolong terlalu mudah dapat memberikan kepuasan pernikahan pada pasangan 

suami istri. Akan tetapi pasangan suami istri yang sudah tergolong matang dari 

segi usia saat menikah, tetapi kemantangan emosinya masih kurang matang belum 

tentu dapat memberikan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri. Oleh 

karena itu, untuk menciptakan kepuasan perkawinan sangat dibutuhkan 

kematangan emosi yang baik dan memiliki usia yang matang pada saat memasuki 
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perkawinan sehingga akan memberikan kepuasan perkawinan pada pasangan 

suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.  

Berdasarkan permasalahan tentang kepuasan perkawinan pada pasangan 

suami istri di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan 

kematangan emosi dengan kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri yang 

tidak memiliki anak.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan perkawinan 

pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan perkawinan 

pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Psikologi Perkawinan dan Keluarga, 

serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

terkait dengan kepuasan perkawinan.  
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan membantu pasangan suami 

istri atau pasutri yang tidak memiliki anak agar dapat dijadikan motivasi dan 

berusaha untuk menikmati proses kehidupan dengan keharmonisan keluarga 

meskipun belum dianugerahkan kehadiran anak dalam kehidupan rumah 

tangga.  

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini peneliti sudah banyak meninjau penelitian-penelitian yang 

relevan, diantaranya : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ulfah dan Mulyana 

(2014) tentang Gambaran Subjective Well Being Pada Wanita Involuntary 

Childless dapat diketahui bahwa pasangan suami istri yang tidak memiliki 

anak atau ketidakhadiran anak mempengaruhi kepuasan perkawinan berupa 

perasaan jenuh yang dirasakan oleh suami. Suami merasa jenuh dengan 

kehidupan perkawinannya karena belum memiliki anak. Kejenuhan yang 

dirasakan suami menjadikannya lebih sering menghabiskan waktu bersama 

diluar dengan teman-temannya dibandingkan dengan istrinya. Hal ini 

membuat istri merasa kurang puas dengan perkawinannya. Dirinya merasa 

kurang nyaman dengan kehidupan perkawinannya karena merasa kurang 

mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pasangan. Istri juga merasa 

kecewa karena harapan untuk memiliki pasangan yang ideal yang mampu 

menggantikan peran dari orangtua bagi dirinya tidak ditemukan dalam diri 

suami karena masalah tidak adanya anak.  
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2. Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mardiyan, R dan 

Kustanti, ER pada tahun 2016 dengan judul Kepuasan Perkawinan Pada 

Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan dapat diketahui bahwa 

ketidakhadiran anak yang dialami selama ini membuat istri merasa bahwa 

kehidupan perkawinannya belum sempurna. Selain itu, perasaan kesepian 

juga dirasakannya. Meskipun begitu, pengertian, dan kasih sayang yang 

diberikan oleh suami, membuatnya merasa bahwa kehidupan perkawinannya 

cukup bahagia meski tanpa kehadiran anak. Berbeda dengan pasangannya, 

suami mengaku tidak terpengaruh dengan ketidakhadiran anak selama ini. 

Karena suami memiliki pandangan bahwa kepuasan perkawinan terjadi saat 

pasangan yang menikah dapat sepaham dan sependapat dalam menjalani 

kehidupan perkawinan. Perbedaan pada penelitiannya adalah metode 

penelitian. Ryan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan 

peneliti akan menggunaka metode penelitian kuantitatif. 

3. Berdasarkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aulia, NP.  pada 

tahun 2010 tentang  Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia saat Menikah 

terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal dapat diketahui bahwa 

terdapat faktor penting dalam kepuasan pernikahan adalah kematangan emosi. 

Dinyatakan bahwa individu yang sudah cukup matang dalam segi emosi 

walaupun usia saat menikah masih tergolong terlalu mudah dapat 

memberikan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri, akan tetapi 

pasangan suami istri yang sudah tergolong matang dari segi usia saat 

menikah, akan tetapi kematangan emosinya yang kurang matang belum tentu 
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dapat memberikan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri. Oleh 

karena itu, untuk menciptakan kepuasan perkawinan sangat dibutuhkan 

kematangan emosi yang baik dan memiliki usia yang matang pada saat 

memasuki perkawinan sehingga akan memberikan kepuasan perkawinan pada 

pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitiannya terletak pada 

subjek penelitian, yaitu peneliti akan meneliti pasangan yang tidak memiliki anak, 

sedangkan penelitian sebelumnya meneliti subjek dewasa awal.  Persamaan yang 

terletak dalam penelitian ini yaitu terletak pada kepuasan perkawinan sebagai 

variabel terikat dan kematangan emosi sebagai variabel bebas. Keunikan dari 

penelitian ini adalah belum ada peneliti yang meneliti tentang kematangan emosi 

dengan kepuasan perkawinan terutama berfokus kepada pasangan yang tidak 

memiliki anak serta fenomena perceraian yang terjadi karena faktor 

ketidakhadiran anak. 

 

 

 


