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A B S T R A K 

Salah satu tugas perkembangan di masa dewasa adalah membangun keluarga.  Keluarga memiliki 

kedudukan strategis. Keluarga ikut membentuk kepribadian anak, prestasi belajar, prestasi kerja, 
relasi sosial, menanamkan nilai-nilai luhur dan sebagainya yang pada akhirnya akan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Perkawinan yang pada umumnya didasari oleh rasa cinta, ternyata tidak 

mudah dipertahankan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan cara menikmati 

gelombang/dinamika dalam perkawinan sehingga apapun yang terjadi di dalam perkawinan tetap 

dapat dijalani dengan bahagia.  

Pembahasan akan diawali dengan pembahasan tentang peta perkawinan beserta tahap-tahapnya 

dikaitkan dengan keberadaan elemen cinta (passion, intimacy dan commitment) dalam setiap tahapnya, 

yang mempengaruhi dinamika perkawinan. Dibahas juga stressor dalam perkawinan baik stressor 

vertical maupun stressor horizontal yang menyadarkan bahwa tidak ada keluarga yang terbebas dari 
masalah. Juga peran faktor kebutuhan dan interaksi dalam perkawinan. Apapun kepribadian pasangan 

dan  masalah serta situasi yang terjadi, akan dapat dinikmati dengan pikiran yang positif, penerimaan 

atas setiap pribadi, empati.    

Dinamika perkawinan dapat diumpamakan sebagai gelombang yang dapat menenggelamkan perahu. 

Bagi peselancar, gelombang dapat memberi kenikmatan dan sensasi tertentu. Dinamika dalam 
perkawinan yang dimaknai dengan baik akan semakin mengembangkan pribadi, mensinergikan 

pasangan, meningkatkan kebahagiaan pasangan dan pada akhirnya keluarga dapat ikut menyumbang 

terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

Kata kunci: perkawinan, stressor perkawinan, peta perkawinan. 
 

L A T A R   B E L A K A N G 

Salah satu tugas perkembangan untuk tahap dewasa adalah membangun keluarga, yang dimulai dari 

memilih pasangan, hidup dengan pasangan, membina keluarga, mengelola keluarga dan mengasuh 

anak.  Tugas perkembangan tersebut perlu dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan hati-
hati. Apabila tugas perkembangan dapat dilaksanakan dengan baik, akan membuat individu bahagia 

dan akan mendukung tugas perkembangan berikutnya. Kebahagiaan pasangan yang berkeluarga, akan 

berdampak ke sekitarnya. Orang tua dan seluruh keluarga besar, bahkan orang di sekitarnya akan 

ikut merasakan kebahagiaan ketika melihat  pasangan yang bahagia dalam kehidupan keluarganya. 
 

Manusia membangun keluarga dengan harapan akan menemukan kebahagiaan yang lebih daripada 

kebahagiaannya sekarang. Cinta di hati kedua anak manusia, yang telah menyatukan mereka 

diharapkan menjamin kebahagiaan keluarganya kelak. Pasangan diharapkan saling mengingatkan, 

mendukung, memotivasi sehingga saling menumbuhkembangkan sebagai pribadi. Pribadi yang 
semakin berkembang, akan berdampak pada kariernya. Ketika sebagai pribadi bahagia, prestasi kerja 

meningkat, kepuasan kerja meningkat, dan semakin meningkatkan kebahagiaannya. Pribadi yang 

bahagia, akan mendukung tercapainya kesehatan yang optimal. 
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Pasangan yang bahagia akan bersemangat dalam mengelola keluarganya, agar menjadi tempat tumbuh 

kembang anak-anak yang dilahirkan. Mereka mendidik dan mengasuh anak dengan penuh kasih 

sayang. Keluarga menjadi tempat yang memenuhi kebutuhan makan, minum, istirahat. Keluarga 

adalah pendidik yang pertama dan utama. Anak-anak dari keluarga yang sehat akan memiliki 
kepedulian sosial dan memiliki empati pada masyarakat sekitar.     

 

Keluarga adalah sel terkecil dari masyarakat. Keluarga yang bahagia akan menciptakan masyarakat 

yang kuat dan sejahtera. Keluarga yang bahagia akan melahirkan pribadi-pribadi yang memberi 
kontribusi untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang bahagia. Berbagai tindak kejahatan dan 

munculnya penyakit masyarakat, bila ditelusur lebih dalam bersumber pada keluarga yang tidak 

berfungsi baik. 

 

Mengingat pentingya membangun keluarga yang harmonis, pasangan calon pengantin perlu 
mempersiapkan perkawinan. Setiap pasangan perlu mengikuti pendampingan, baik dalam bentuk 

kursus, bimbingan maupun konseling. Melalui persiapan tersebut, diharapkan setiap pasangan akan 

mengetahui peran mereka dalam keluarga, sekaligus melihat kesiapan pribadi masing-masing dalam 

membangun keluarga. Melalui konseling perkawinan, setiap pasangan diharapkan juga mengetahui 
risiko yang dihadapi kelak dalam perkawinan.  

 

Dalam kenyataan, banyak pasangan belum mempersiapkan kehidupan keluarganya dengan baik.  

Kemungkinan mereka percaya bahwa rasa suka dan cinta satu sama lain sudah menjamin kebahagiaan 

keluarga.  Seminar,  kursus atau pendampingan bagi calon pengantin masih perlu ditingkatkan, agar 
masyarakat dengan mudah dapat membekali dirinya memasuki kehidupan perkawinan. Biro layanan 

psikologis yang dapat memberikan layanan konseling pranikah belum dikenal luas. Masyarakat belum 

memiliki kesadaran sepenuhnya untuk mempersiapkan pasangan.  Persiapan yang  banyak dijumpai 

adalah persiapan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan. Mereka  rela menghabiskan waktu, 
tenaga, pikiran dan beaya untuk mempersiapkan pesta perkawinan, yang tidak memberi sumbangan 

yang signifikan untuk kebahagiaan keluarga. 

 

Dalam kenyataan, banyak terjadi masalah dalam kehidupan keluarga, baik yang sudah sampai pada 

perceraian maupun yang belum sampai bercerai. Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari 
website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai 

sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 

perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Itu hanya yang muslim. Angka 

perceraian di atas cukup memprihatinkan, mengingat dampak perceraian yang ditimbulkannya. 

 
Setiap keluarga memiliki problema yang bervariasi dalam hal  jenis masalah maupun intensitas 

masalah. Sebagian masalah segera dapat diatasi oleh mereka sendiri, sebagian melibatkan profesional 

yang  relevan.  Sebagian yang lainnya lagi, membiarkan masalah dan menjalani kehidupan sebagai 

keluarga yang bermasalah. Akhirnya menjadi keluarga yang cacat, dan tidak dapat berfungsi optimal 
sebagai keluarga. Anggapan masyarakat bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah penting, 

memiliki masalah adalah aib, menyebabkan permasalahan keluarga tertutup rapat-rapat, dan 

dibiarkan bertahun-tahun.   

 

Keluarga yang tidak bercerai bukan berarti tidak ada masalah. Terdapat variasi permasalahan 
keluarga dengan intensitas yang berbeda mulai dari yang ringan sampai berat.  Psychologically broken 

home kiranya tak dapat disepelekan. Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merpakan 

indikasi banyaknya masalah dalam keluarga. Komnas Perempuan mencatat pada 2014 terdapat 4.475 

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 
2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT 
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atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Kasus KDRT yang 

semakin meningkat, kiranya dapat mengungkapkan bahwa tidak semua keluarga bahagia. Kasus 

KDRT sebagian besar yang muncul ke permukaan adalah KDRT fisik, namun banyak KDRT 

psikis/emosional maupun financial yang terjadi dan dianggaap tidak ada. 
 

Mengingat bahwa permasalah dalam keluarga pasti terjadi, maka membekali setiap pasangan untuk 

dapat menikmati dinamika yang terjadi dalam keluarga masing-masing adalah penting. Apabila setiap 

individu dapat menikmati setiap  permasalahan dan memaknainya dengan baik, maka masalah tidak 
akan berdampak pada bidang lain dalam kehidupan pribadi mereka, dan tidak berdampak juga pada 

suasana keluarga dan anak-anak yang ada dalam keluarga. Memiliki ketrampilan untuk menikmati 

dinamika dalam keluarga akan sangat membantu untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan 

sejahtera. 

 
Gelombang Perkawinan 

Gelombang perkawinan adalah istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan dinamika yang 

terjadi dalam perkawinan. Pasangan kadang rukun, kadang bertengkar. Kadang keluarga aman 

sejahtera, kadang bermasalah. Gelombang di samudra dapat menenggelamkan, namun juga dapat 
dinikmati dengan berselancar. Dinamika dalam keluarga juga dapat mempersatukan seluruh anggota 

keluarga, tapi kalau tidak hati-hati dapat menghancurkan atau menenggelamkan seluruh keluarga. 

Namun, dinamika dalam keluarga juga dapat dinikmati  sehingga menghadirkan keasyikan, kesenangn 

dan kebahagiaan dalam keluarga. Terjadinya dinamika dalam perkawinan dapat ditinjau dari beberapa 

sudut pandang; antara lain sudut pandang peta perkawinan, elemen cinta, stressor perkawinan, 
kebutuhan dan interaksi; satu sama lain saling berkaitan. 

 

A. Peta Perkawinan  

Perkawinan bahagia yang diharapkan setiap pasangan, tidak serta merta terwujud hanya bermodal 
rasa cinta, namun harus diperjuangkan terus menerus sepanjang usia perkawinan. Perkawinan terjadi 

atas kehendak dua pribadi, maka mereka berdua yang bertanggungjawab atas keluarganya tersebut.  

Apabila hanya salah satu yang memiliki kesadaran untuk memperjuangkan, maka hasilnya kurang 

menggembirakan. Bahkan apabila salah satu saja melupakan komitmen dalam berkeluarga, maka 

keluarga dapat bermasalah bahkan berakhir dengan perpisahan.  

Davis (2001) mengemukakan bahwa perjalanan perkawinan sepasang manusia dapat diumpamakan 

sebuah peta perjalanan. Peta ini semacam jalur yang ditempuh dalam berkeluarga. Peta perjalanan 

perkawinan seseorang, terdiri dari beberapa tahap. Setiap tahap memiliki peristiwa yang berbeda 

dengan tahap lain. Peta perjalanan perkawinan setiap pasangan berbeda. Setiap pasangan memiliki 

dinamikanya sendiri-sendiri. Perbedaan antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, 
ditentukan oleh panjangnya waktu dalam menjalani setiap tahap. Dari peta perjalanan perkawinan 

kita dapat mengetahui  potensi datangnya gelombang yang dapat mengguncangkan perkawinan. 

Menurut Davis (2001) perjalanan perkawinan diawali dengan masa bulan madu. Pada masa ini masa 

kejayaan yang  penuh gairah dan kegembiraan. Pasangan pada tahap ini terlihat mesra. Pasangan 
pengantin baru tersebut merasa kurang waktu, karena waktu terasa cepat berlalu. Pada tahap ini, 

terlihat adanya 3 pilar cinta yaitu passion, intimacy dan committment (Sternberg, 2007).  Pada tahap 

itu  berbagai aktivitas mereka nikmati bersama. Masing-masing merasa nyaman sekali bersama 

pasangannya. Banyak pasangan yang menikmati masa bulan madu yang panjang, namun ada pula yang 

baru seminggu masa bulan madu sudah berakhir. Dengan berakhirnya suasana bulan madu, mereka 
memasuki tahap baru dalam perjalanan perkawinan mereka. 

Tahap kedua dari perjalanan perkawinan adalah tahap yang paling sulit. Kesulitan disebabkan karena 

mulai terasa banyak perbedaan kecil-kecil  yang dijumpai dalam keseharian mereka. Perbedaan dalam 
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kebiasaan tidur, kebiasaan mandi, kebiasaan menjaga kebersihan diri dan sebagainya.  Menghadapi 

perbedaan kecil-kecil yang tak terduga tersebut, seringkali muncul kekecewaan bahkan perasaan 

dibohongi karena tidak pernah dikatakan/diketahui sebelumnya. Makin banyak perbedaan, makin 

besarlah rasa kecewanya. Akibatnya, passion, intimacy dan commitment mulai pudar. Mereka 
mengalami kesulitan untuk bekerjasama.  Kekecewaan yang dalam bukan hanya mempengaruhi 

kesehatan pribadinya seseorang, tapi akan berdampak pada komunikasi dengan pasangan, kinerja 

sehari-hari, perlakuan terhadap orang lain dan kegiatan lainnya.  Ada pasangan yang berada pada 

tahap kekecewaan ini dalam jangka waktu lama, bahkan ada yang memelihara rasa kecewa terhadap 
pasangan selama bertahun-tahun; namun ada pula yang  sebentar.  Dalam tahap ini, pasangan seolah-

olah terhempas dari puncak gairah dan kejayaan. Terdapat pasangan yang kekecewaannya terhadap 

pasangan tidak terlalu lama, namun ada yang sampai bertahun-tahun. Dapat dibayangkan bagaimana 

dampak yang ditimbulkan apabila seseorang kecewa dengan pasangannya selama bertahun-tahun.  

Setelah mengalami kekecewaan karena dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya tidak seperti 
yang dikenalnya dahulu, kemudian muncul perubahan pada diri mereka. Mereka mulai masuk tahap 

berikutnya.  

 

Tahap ketiga dalam perjalanan perkawinan adalah tahap dimana masing-masing pihak merasa bahwa 
persepsinya benar. Suami merasa benar, isteri juga merasa benar. Karena mereka merasa masing-

masing benar, maka kekecewaan mereka karena menjumpai perbedaan yang mengganggu adalah 

salah pasangannya.  Mereka merasa bahwa keadaan akan membaik apabila pasangannya berubah. 

Suami berpendapat bahwa keadaan akan lebih baik apabila isterinya berubah; isterinya berpendapat 

bahwa keadaan akan lebih baik bila suaminya yang berubah. Dalam kenyataan tak mudah mengubah 
pasangan. Yang terjadi kemudian adalah perasaan kecewa karena pasangan tidak mau berubah. Pada 

tahap ini mereka berada di persimpangan jalan, dan berhadapan dengan 3 (tiga) pilihan yaitu:    

1. Menyerah, karena merasa sudah mencoba banyak cara. Merasa menikah dengan orang 

yang salah. Bercerai adalah satu-satunya jalan. 
2. Mengundurkan diri, status  Quo, memutuskan menjalani kehidupan secara terpisah. 

3. Kesadaran untuk mengakhiri perang dingin, dan mencari cara-cara yang lebih sehat dan 

memuaskan dalam berinteraksi. 

 

Ada kemungkinan pasangan terpaku pada hal-hal yang tidak dicocokinya dan berharap pasangannya 
berubah, dan tidak melakukan usaha apapun. Banyak pasangan berada pada tahap yang dipenuhi rasa 

kecewa, marah, sakit hati berkepanjangan. Karena tidak tahan dalam suasana yang kurang 

menyenangkan lalu bercerai. Namun ada pula yang segera dapat mengambil keputusan yang tepat 

dan meninggalkan saat-saat sulit dalam kehidupan perkawinan ini. Perasaan kecewa dan sakit hati 

akan mengganggu gairah dan kemesraan mereka (passion), menurunkan keintiman di antara mereka; 
bahkan yang memutuskan bercerai berati sudah lupa dengan commitmentnya untuk berkeluarga. 

Pasangan yang menyadari perlunya mengambil langkah tertentu dan mencari cara yang lebih sehat 

dalam berinteraksi, akan memasuki tahap keempat.    

Tahap keempat adalah tahap di mana ia mulai berdamai dengan  kenyataan bahwa tidak perlu sepakat 
dalam segala hal. Harus mencari strategi, agar hidup lebih damai. Secara perlahan menyadari bahwa 

tidak ada yang dapat mengubah pikiran pasangan. Lebih mudah memaafkan.Mengakui memang tidak 

mudah hidup bersama. Mencoba melihat dari sudut pandang pasangan, sehingga dapat lebih 

memahami dan mencintai. Pasangan yang memiliki kesadaran ini mulai membicarakan apa perbedaan 

pada mereka sebagai pribadi (pole), apa yang kurang dalam keluarga mereka (hole), apa yang sebaiknya 
mereka lakukan masing-masing (role). Dalam tahap ini mereka berfokus pada keluarga, dan 

mengutamakan kepentingan keluarga, dan bersedia bersedia berbagi peran serta berkontribusi untuk 
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keluarga. Apabila pasangan sudah menghilangkan egoisme pribadi dan berfokus pada keluarga, maka 

mereka memasuki tahap berikutnya. 

Tahap kelima adalah tahap di mana tidak perlu lagi berjuang mendefinisikan siapa diri saya? Mereka 

lebih memusatkan perhatian untuk membicarakan pernikahan macam apa yang diinginkan yang lebih 
damai dan harmonis. Pada tahap inilah pasangan sudah dapat menerima perbedaan, berdamai dengan 

perbedaan. Pada tahap ini individu menyadari bahwa memang ada perbedaan, namun tidak menuntut 

pasangannya untuk  berubah.  Individu dapat mencapai kembali passion, intimacy dan committment. 

Seandainya samudera yang bergelombang, individu dapat menikmati gelombang dengan berselancar 
di atas gelombang.   

B. Stressor Perkawinan 

Perjalanan kehidupan perkawinan selalu dihadapkan pada stressor perkawinan yang dapat sewaktu-

waktu muncul.  Stressor perkawinan adalah penyebab munculnya stress dalam perkawinan. Stressor 

perkawinan dapat mempengaruhi gelombang perkawinan.  Goldenberg & Goldenberg (2004) 
menyebutkan bahwa dalam perkawinan ada 2 macam stressor (penyebab munculnya stress), yaitu 

vertical stressor dan horizontal stressor.   

1. Vertical stressor : yaitu stressor yang disebabkan karena adanya pola-pola dalam relasi dan 

fungsi yang diwariskan ke generasi berikut melalui sikap keluarga, harapan, prasangka, 
nilai-nilai, keyakinan dsb. Pasangan suami-isteri yang berasal dari dua keluarga yang 

berbeda, dengan pola pendidikan yang berbeda, akan merasakan akibat dari adanya 

perbedaan tersebut. Seseorang yang berasal dari keluarga pedagang akan mewariskan 

nilai-nilai, paradigma, kebiasaan, keinginan dll. yang berbeda dengan seseorang yang 

berasal dari keluarga pendidik. Perbedaan tersebut dapat memicu permasalahan yang 
menyebabkan stress. 

2. Horizontal stressor : yaitu stressor yang disebabkan karena  adanya pengalaman dalam 

menjalani lingkaran kehidupan keluarga, dan faktor-faktor dari luar keluarga (bencana, 

perang, kecelakaan dsb.). Selama menjalani kehidupan keluarga, pasti terjadi berbagai 
peristiwa baik yang mereka rencanakan (kelahiran anak, pindah rumah, pindah pekerjaan, 

berpisah dengan anak, dan sebagainya, maupun peristiwa-peristiwa yang tak terduga/tak 

dikehendaki (bencana alam, sakit, kecelakaan, meninggal, PHK, kebakaran dsb.). Perubahan 

jaman adalah sesuatu yang tidak diduga, namun akan berdampak pada pribadi-pribadi yang 

hidup di jaman tersebut, dan juga mempengaruhi kehidupan berkeluarga. 
 

Stress dan krisis dalam keluarga, bukan hal yang perlu dicemaskan karena stressor dan krisis dalam 

keluarga dapat memunculkan coping, dapat memobilisasi sumber keluarga dan memunculkan 

reorganisasi fungsi keluarga yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Manusia tidak dapat lepas 

dari vertical stressor maupun horizontal stressor. Bila pasangan memahami bahwa stressor tidak dapat 
dihindari maka mereka tidak terlalu terguncang ketika terjadi masalah dalam keluarga. 

 

B. Kebutuhan & Interaksi 

Perkawinan pada umumnya diawali dengan rasa tertarik satu sama lain, yang kemudian tumbuh rasa 
cinta satu sama lain, dan berkembang terus yang akhirnya mengarah ke keinginan untuk hidup 

bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan perkembangan 

relasi di antara suami isteri, sekaligus menjelaskan penyebab merosotnya relasi suami-isteri. 

Menurut Levingaer & Snoek ( dalam Sear, D.O., Freedman, J.L., Peplau, L.A.,1985), kedekatan relasi 

antara 2 (dua) orang ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dari teman mereka. Teorinya disebut 
sebagai teori interaksi. Seseorang yang bersahabat dengan seseorang pasti disebabkan karena ada 

kebutuhan mereka yang dapat dipenuhi oleh sahabatnya. Hubungan di antar mereka akan renggang 

apabila tidak lagi dapat terpenuhi kebutuhannya oleh temannya. Teori ini juga dapat menjelaskan 
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perkembangan hubungan antara suami dan isteri. Awalnya, masing-masing pihak merasa bahwa 

pasangannya dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, namun apabila dalam perjalanan kehidupan 

pasangannya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan, maka hubungan di antara mereka dapat 

renggang. Dalam perjalanan perkawinan, ada kemungkinan pula perubahan dalam kebutuhan masing-
masing pribadi, dan apabila perubahan kebutuhan tersebut tidak diketahui dan tidak terpenuhi, maka 

relasi dapat menjadi semakin renggang. Dinamika perjalanan perkawinan ditinjau dari teori interaksi, 

ditentukan oleh interaksi suami isteri dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Apabila kebutuhan 

seorang isteri diketahui oleh suaminya, dan suaminya berhasil memenuhi kebutuhan isterinya, maka 
isteri merasa senang, puas, bahagia. Begitu juga ketika kebutuhan suami dapat si isteri, maka suami 

juga senang, puas dan bahagia. Relasi mereka berdua baik, sebagai pasangan mereka  rukun, sejahtera. 

Interaksi antara suami dan isteri, akan menciptakan dinamika hubungan suami isteri yang kadang erat 

kadang renggang seperti halnya gelombang di samudra.  

Perkembangan hubungan antar manusia juga dapat dijelaskan dari teori George Levinger (1983) 
melalui teorinya tentang The Five Stages Model Of Natural Development Of A Relationship , yang 

memiliki tahapan sebagai berikut : 

Pertama, kenalan (acquaintance). Untuk menjadi berkenalan tergantung pada beberapa 

faktor, antara lain hubungan sebelumnya, kedekatan fisik, dan impresi pertama. Jika terdapat 
kecocokan dan kesukaan, maka hubungan perkenalan ini bisa memasuki tahap berikutnya.   

     Kedua, perkembangan (buildup). Pada tahap ini mulai timbul saling rasa percaya dan peduli 

terhadap satu sama lain. Kebutuhan akan hubungan yang lebih mendalam (intimacy), saling melengkapi 

dan hal lain seperti kesamaan latar belakang dan tujuan akan mempengaruhi apakah interaksi ini 

berkelanjutan.    
Ketiga, berkelanjutan (continuation). Dalam tahap ini, kedua belah pihak secara sukarela akan 

komit untuk membangun hubungan jangka panjang. Bagi yang berlainan gender, mungkin akan terlibat 

dalam hubungan romantis atau perkawinan. Dalam tahap ini masih akan terjadi pertumbuhan dan 

perkembangan. Saling menghormati adalah sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hubungan 
ini. 

Keempat, kemerosotan (deterioration). Memang tidak semua hubungan akan merosot, tetapi 

juga tidak sedikit yang mengalami hal ini. Kemerosotan hubungan terjadi di antaranya karena 

kebosanan, kekecewaan dan ketidak-puasan. Pada tahap ini, mereka akan lebih sedikit 

berkomunikasi, dan menghindari keterbukaan. Jika semakin merosot, maka akan terjadi kehilangan 
kepercayaan dan penghinatan yang pada akhirnya akan mengakhiri hubungan ini. Atau jika masalah 

bisa dipecahkan dan kepercayaan dibangun kembali, maka hubungan akan berlanjut.   

Kelima, pemutusan hubungan (termination). Pemutusan hubungan ini terjadi karena dua hal, 

yaitu kematian atau perpisahan. 

 
Dari tahapan di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang membangun keluarga sudah berada pada 

tahap ke tiga, namun hubungan  dapat mengalami kemerosotan apabila terjadi kebosanan, 

ketidakpuasan atau kekecewaan, dan dapat berakhir dengan pemutusan hubungan. Agar dapat 

tercipta hubungan yang baik, maka perlu diupayakan hubungan yang baik melalui sikap saling 
menghormati, dan upaya lain yang menghindarkan diri dari kebosanan, kekecewaan dan  

ketidakpuasan.  

 

 

 
Menikmati gelombang perkawinan 

Dinamika perkawinan dengan berbagai permasalahannya tak dapat terhindarkan, namun manusia 

dapat memilih cara menyikapinya. Pertama, berfikir positif dalam melihat setiap hal, baik itu orang, 

situasi, maupun persoalan.  Berpijak pada peta perjalanan perkawinan, masalah mulai muncul ketika 
seseorang menjumpai perbedaan antara dirinya sendiri dengan pasangannya, dan berusaha mengubah 
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pasangan.  Dari kasus ini sudah terlihat jelas bahwa isi pikiran seseorang perlu diluruskan.  Setiap 

individu itu unik, artinya setiap orang berbeda. Ketika tidak dapat menerima perbedaan, dan 

berharap pasangannya berubah seperti keinginan kita, itu suatu keinginan yang salah. Jadi, pertama-

tama isi pikiran kita harus diluruskan sehingga tindakan akan mengalami perubahan. Untuk dapat 
menikmati setiap peristiwa dalam perkawinan, pertama-tama harus berpikir positif. Berpikir positif 

juga perlu kita terapkan dalam berbagai peristiwa.  

 

Kedua, penerimaan atas diri sendiri dan orang lain. Individu yang belum dapat menerima dirinya, 
belum damai dengan dirinya, masih akan melakukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka menerima 

dirinya. Seorang wanita yang tidak dapat menerima bentuk tubuh dan wajahnya, akan menghabiskan 

tenaga, waktu, pikiran dan uang untuk memperbaiki bentuk tubuh dan wajahnya. Ia juga cepat 

tersinggung kalau ada pembicaraan tentang tubuh dan wajah, bahkan  ia masih sering iri dengan 

seseorang yang memiliki bentuk tubuh dan wajah yang didambakan. Penerimaan diri, sudah selesai 
dengan dirinya, sudah berdamai dengan dirinya membuatnya tidak mudah terancam oleh kehadiran 

orang lain. Seseorang yang dapat menerima dirinya akan mempersepsi dengan lebih obyektif dan 

proporsional. 

Mampu menerima orang lain adalah syarat mutlak dalam berrelasi dengan orang lain. Setiap orang 
itu berbeda, apabila kita dapat menerima setiap pribadi dengan baik, maka kita tidak bermasalah 

dengan tersebut dan dapat menjalin komunikasi antar pribadi dengan baik. Akibatnya, ia akan 

berkembang sebagai pribadi sesuai dengan potensinya. Berbagai problem dalam perkawinan 

kebanyakan disebabkan karena  ketidakmampuan untuk menerima pasangannya apa adanya. 

Menuntut pasangan seperti yang diinginkan, akan menjengkelkan pasangan dan menghambat 
perkembangan pribadinya.  

Ketiga, sikap proaktif. Apapun permasalahan yang terjadi, apabila kita memiliki sikap proaktif maka 

akan diperoleh solusi atau jalan keluar yang jitu. Proaktif artinya suatu kesadaran bahwa kita 

bertanggung jawab akan apa yang akan terjadi. Seseorang yang proaktif sadar betul bahwa tanggung 
jawab di tangan kita, sehingga kita akan melakukan sesuatu untuk menghadapinya.  Masalah utama 

dalam perkawinan diawali dengan  keinginan memaksakan kehendak; ingin mengubah pasangan 

seperti keinginannya. Agar dapat menikmati gelombang dalam perkawinan, pertama-tama yang perlu 

dibenahi adalah isi pikirannya, karena isi pikiran akan mempengaruhi tindakannya.  

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk  lebih menikmati gelombang perkawinan adalah sebagai 
berikut: 

1. Meyakini bahwa  tidak ada perkawinan yang sempurna. Keyakinan bahwa tidak ada 

keluarga yang sempurna akan membuat seseorang tidak menuntut kesempurnaan 

seperti yang biasa terlihat di film, sinetron dan sebagainya. 

2. Mengetahui bahwa suami, isteri dan anak adalah pribadi yang unik, berbeda dari 
siapapun. Harapannya, individu dapat menerima perbedaan kepribadian pada 

suami/isteri dan anak-anak. 

3. Mengetahui bahwa setiap keluarga akan berhadapan dengan masalah. Stressornya ada 

yang bersumber pada perbedaan pribadi yang dipengaruhi latar belakangnya dan  
berbagai peristiwa yang terjadi dalam perjalanan perkawinan. Diharapkan individu siap 

untuk mengantisipasinya, dan tidak perlu malu, sedih, kecewa yang berlebihan karena 

munculnya masalah. 

4. Melibatkan profesional untuk mendampingi mencari solusi adalah salah satu langkah 

bijak. Ketika menghadapi masalah, kemampuan berpikir tertutup oleh perasaan sehingga 
tidak dapat berfikir jernih dalam melihat persoalan. Konselor atau psikolog dapat 

dilibatkan sehingga masalah segera terselesakan. 
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5. Perlu mengembangkan keyakinan bahwa perbedaan pendapat, selera, keinginan, 

harapan, kebiasaan pada 2 orang yang memiliki latar belakang belakang berbeda, adalah 

hal yang biasa. Tidak perlu merasa diserang atau dimusuhi apabila terjadi perbedaan 

pendapat. 
6. Perlu mengembangkan keyakinan bahwa pasangan hidup adalah orang lain, pribadi lain. 

Tidak perlu untuk merasa malu dengan sifat, sikap dan kebiasaan yang dimiliki pasangan. 

7. Meningkatkan intensitas komunikasi untuk  mengetahui`kebutuhan pasangan dan 

berusaha memenuhi kebutuhan pasangan. Fokus pada solusi, daripada masalah.  
8. Meningkatkan sinergi dengan pasangan agar berbagai masalah yang terjadi dalam 

kehidupan keluarga dapat dihadapi bersama. 

 

S I M P U L A N 

Perkawinan merupakan panggilan hidup sebagian besar manusia dewasa. Keberhasilan dalam 
kehidupan perkawinan pada mereka yang menikah, akan memberi dampak luas dan pada akhirnya 

ikut mempengaruhi keadaan masyarakat.  Maka, membantu untuk terciptanya keluarga yang bahagia 

adalah tugas yang mulia.  

 
Kenyataannya, membangun keluarga bersama dengan pasangan hidup yang berasal dari latar belakang 

yang berbeda dan memiliki kepribadian yang  berbeda, adalah tidak mudah. Penerimaan diri dan 

penerimaan diri pasangan adalah langkah awal yang perlu dilakukan dalam membangun keluarga 

bersama pasangan.  

 
Keluarga akan menghadapi berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang 

pribadi, maupun yang disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terkait dengan perkembangan 

keluarga maupun yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga (kecelakaan, bencana alam, situasi 

politik dan sebagainya). Tantangan lain adalah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasangan yang 
selalu berubah karena perkembangan pribadi.  

 

Banyaknya tantangan yang dihadapi oleh keluarga, akan dapat diatasi apabila pasangan saling 

menerima apa adanya sehingga dapat bersinergi untuk membangun  sikap yang positif,dan  

meningkatkan komunikasi yang intens sehingga dapat menghadapi semua tantangan.    
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