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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan merupakan salah satu kejadian penting yang akan dihadapi 

oleh setiap manusia dalam perjalanan hidup. Hal tersebut terbukti dari hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh individu usia dewasa 

awal pada akhirnya akan melakukan perkawinan Atwater (dalam Vembry, 2012). 

Hasil penelitian tersebut tidak mengherankan karena melakukan perkawinan dan 

belajar hidup bersama pasangan dalam ikatan perkawinan merupakan tugas 

perkembangan dewasa muda Hurlock (dalam Vembry, 2012).  

Perkawinan yang dianggap sah dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1/1974 yaitu, apabila sepasang pria dan wanita telah 

melangsungkan suatu pernikahan, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita 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 

pernikahan dapat dilakukan jika seseorang telah berusia 21 tahun dan telah 

memiliki kematangan psikologis.  

Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah 

ditetapkan dalam setiap ajaran agama. Dalam setiap ajaran agama pernikahan 

memiliki makna yang suci atau sakral, yang pada dasarnya bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia.  
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Keharmonisan keluarga merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas 

hubungan interpersonal baik inter maupun antarkeluarga. Hubungan interpersonal 

merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti bahwa 

keharmonisan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam 

keluarga maupun antar keluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud 

dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan 

lainnya sehingga dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria.  

Dasar terciptanya hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang 

efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami 

dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri 

dengan menciptakan komunikasi yang efektif.  

Didalam hubungan awal pernikahan perlahan akan terlihat hubungan antar 

dua individu atau lebih berkembang dari asalanya yang dangkal atau tidak intim, 

menjadi lebih personal atau lebih intim. Dari uraian tersebut, peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang proses komunikasi yang terjadi antara pasangan 

suami istri dengan keluarga baru ,yang memiliki latar belakang budaya sama asal 

negara indonesia dengan pasangan yang beda kewarga negaraan indonesia dengan 

Kingston, Jamaika kulit hitam dengan  latar belakang budaya yang berbeda. 

Komunikasi yang berlangsung dalam suatu pernikahan setidaknya 

memiliki tahapan atau proses seperti perkenalan karakter, kepribadian hingga 

kebiasaan dari pasangan tersebut, dari pasangan yang memeiliki latar belakang 

kebudayaan yang sama setidaknya memiliki banyak kesamaan dalam cara berfikir 

dan bersosialisasi terutama bahasa yang digunakan jadi proses komunikasi 
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interpersonalnya lebih mudah untuk menjalaninya, selain itu kepribadiaan dari 

sesama warga indonesia dengan lingkup wilayah daerah yang sama, akan lebih 

mudah untuk melakukan tahapan komunikasi terhadap pasangan, orang tua dan 

saudaraseperti pasangan andini dan andi (pasangan dengan latar belakang wilayah  

tempat tinggal yang sama) dengan proses pacaran dan perkenalan sebelum 

melakukan ikatan pernikahan. Dengan pasangan suami istri yang memiliki latar 

belakang kebudayaan berbeda juga melakukan komunikasi interpersonal yang 

sama dengan pasangan, orang tua dan saudara, namun memiliki cara atau proses 

komunikasi yang berbeda seperti penggunaan bahasa dan pemahaman kebiasaan 

berkomunikasi, kebiasaan budaya pasti yang berbeda dengan inti dari poses 

komunikasi yang sama dilakukan di awal pernikahan juga melalui proses pacran 

dan perkenalan sebelum melakukan pernikahan yang dilakukan oleh satrina dan 

oba (pasangan indo dan jamaika).  ,  Sehingga dalam penelitian ini mengambil 

judul “ Komunikasi Interpersonal Pasutri Dalam Hubungan Awal Pernikahan” 

yang akan mengambil studi pada keluarga yang baru menikah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah  “Bagaimana komunikasi antar personal 

pada keluarga yang baru menikah dengan pasangan dan keluarga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses komunikasi antar personal pada 

keluarga yang baru menikah dengan pasangan dan keluarga 
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1.4 Kegunaan 

1. Kegunaan Akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bagi mahasiswa dan 

akademis dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan dalam 

penerapan komunikasi interpersonal pasangan suami istri dan  keluarga pasangan 

suami istri yang akan menikah. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka 

wawasan bagi masyarakat luas dan akan memberikan pemahaman dan wacana 

bagi yang inggin menikah atau sudah menikah. 

 


