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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Menikah merupakan saat yang penting dalam siklus kehidupan manusia dan 

awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Menikah adalah sebuah komitmen pribadi 

dari dua orang yang mengawali sebuah peradaban baru. Dimulai dengan adanya janji 

spiritual dengan Tuhan dan adanya pelegalan hukum (Kertamuda, 2009). Menikah 

juga merupakan sumber dari status sosial, situs dari ketidaksetaraan gender, alat 

regulasi seksual, dan sebuah kemitraan untuk bereproduksi serta pengasuhan anak. 

Menikah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan materi, refleksi cinta illahi 

serta pengesahan dari sebuah prostitusi (Hull, 2006). Menikah adalah menyatukan 

dua manusia dengan dua ego yang berbeda, tidak mudah untuk menyatukan 

keinginan, begitu juga menyatukan pola pandang (Setiati, 2007). 

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang 

menikah. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan 

pernikahan (Kertamuda, 2009). Studi yang dilakukan oleh White dan Booth (dalam 

Bentley, 2007) menyebutkan bahwa hubungan antara kebahagiaan dengan kestabilan 

dalam pernikahan menunjukkan bahwa bentuk tersebut memengaruhi kelangsungan 

dari sebuah pernikahan. Peluang untuk terjadi perceraian ataupun penurunan 

kebahagiaan pernikahan dapat dikarenakan lamanya pernikahan itu sendiri. Seiring 

berjalannya waktu, pernikahan yang telah melampau (masa lebih lama), memiliki 

kekuatan dan mampu memengaruhi kebahagiaan pernikahan itu sendiri.  Menurut 

Maroo (dalam Faradz, 2008) suami istri yang bisa menjaga pergaulan rumah tangga 

secara kuat, keduanya lebih terjamin bisa mempertahankan kebersamaan dalam 

kehidupan suami istri dengan ketahanan melebihi pasangan suami istri yang lain.  

Mewujudkan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan pasangan 

sua mi istri. Namun pada kenyataannya sering dijumpai adanya ketidakharmonisan 

dalam keluarga, baik yang baru bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah (An-

Nu’aimi, 2006). Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan 

perkawinan yang bahagia, serasi serta harmonis. Kebahagiaan keluarga sendiri 

mempunyai beberapa aspek-aspek. Hawari (1997) mengemukakan enam aspek 
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sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia antara lain: menciptakan 

kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, 

mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar 

sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, dan adanya 

hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. 

Setiap pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia yang berujung pada kepuasan pernikahan itu sendiri. Kepuasan dalam 

pernikahan merupakan salah satu faktor untuk mencapai tujuan pernikahan. 

Kepuasan pernikahan dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. 

Orang-orang yang sudah menikah menunjukkan bahwa mereka memiliki kelebihan 

karena mereka mendapatkan dukungan secara emosional dari pasangannya 

(Kertamuda, 2009).  

Studi yang dilakukan Glen (dalam Noller, 2002) menyebutkan bahwa 

kepuasan dalam hubungan pada pasangan umumnya meningkat saat pernikahan, 

akan tetapi hal tersebut akan menurun dan sekitar 3-4% terjadi perpisahan pada saat 

pernikahan memasuki usia 10 tahun. Sebagian orang tetap menjaga pernikahannya 

karena mereka menginginkannya. Oleh karena itu, mereka menghargai arti 

pernikahan dan berharap kelanggengan dalam pernikahannya. Namun, ada juga yang 

tetap mempertahankan pernikahan karena mereka tidak dapat meninggalkan. 

Walaupun mereka menyadari konsekuensi mengakhiri pernikahan. Mereka merasa 

lebih baik untuk tetap bertahan dengan pernikahannya tersebut (Levinger, dalam 

Harway, 2005).  

Pernikahan yang memuaskan tentunya merupakan dambaan setiap pasangan 

suami istri. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kepuasan perkawinan. 

Kenyataannya, kepuasan perkawinan tidak mudah diperoleh. Banyak pasangan yang 

menghadapi kesulitan dan merasa tidak puas dengan perkawinannya (Kertamuda, 

2009). Fischer (dalam Sadarjoen, 2005) menyatakan bahwa perasaan tidak puas 

dalam suatu pernikahan merupakan awal kegagalan pernikahannya. Seseorang yang 

tidak puas dengan pernikahannya akan memilih perceraian sebagai titik akhir bila 

berbagai upaya tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi pernikahan yang 

memburuk. Ahli-ahli perkawinan seperti Fowers (dalam Mackey & O’Brien, 1995) 
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dan Kurdek (dalam, L’abate 2005), juga menyatakan salah satu konsekuensi dari 

pernikahan yang tidak puas adalah perceraian.  

Lebih lanjut Fowers (dalam Mackey & O’Brien, 1995) dalam studinya 

tentang pernikahan yang baik, menyatakan bahwa kebahagiaan pribadi atau kepuasan 

pribadi merupakan tujuan hidup dari setiap manusia. Setelah menikah yang menjadi 

sumber kebahagiaannya adalah sebuah pernikahan yang membahagiakan dan 

memberi rasa puas. Hauck (dalam Bentley, 2007) dalam penelitiannya dari 215 

keluhan masalah pernikahan ada 26 yang menyebutkan bahwa seks merupakan 

penyebab utama timbulnya masalah dalam perkawinan. Dari 26 tersebut diantaranya: 

7 orang rasa tidak puas keluhan pihak pria, 4 orang rasa tidak puas keluhan pihak 

wanita, 10 orang pihak lelaki yang tidak setia, 1 orang pihak wanita yang tidak setia, 

4 orang impotensi atau frigiditas.  

Hasil penelitian di Norwegia yang dibeberkan di European Cancer 

Conference di Barcelona, Spanyol, belum lama ini mengungkap, risiko cerai 

meningkat bila salah satu pasangan mengalami kanker leher rahim atau kanker testis.  

Peneliti dalam penelitian tersebut membandingkan tingkat perceraian 215.000 orang 

yang selamat dari kanker dalam periode waktu 17 tahun. Dari situ terlihat, kanker 

testis dan leher rahim menempati urutan teratas dari jumlah perceraian yang terjadi.  

Wanita dengan kanker leher rahim memiliki kemungkinan 70 persen lebih besar 

untuk bercerai pada usia 20-an. Persentase itu turun menjadi 19 persen pada usia 60. 

Menurut Astri Syse dari Norwegian Cancer Registry, yang memimpin penelitian 

tersebut, penyakit kanker yang mengganggu keintiman sehingga melenyapkan 

aktivitas seksual, mungkin menjadi penyebab perceraian tersebut. V irus penyebab 

kanker leher rahim sering ditularkan melalui kontak seksual dan memunculkan 

kecurigaan tentang penyelewengan. Faktor usia juga bisa menjadi kemungkinan lain 

karena kedua jenis kanker itu cenderung menyerang pada saat seseorang berusia 

lebih muda ketika mereka belum terjalin dalam suatu ikatan yang kuat. Penelitian itu 

juga mendapati, perceraian kecil sekali terjadi bila serangan kanker sudah 

sedemikian menyebar. Hal ini kemungkinan karena meninggalkan pasangan yang 

sakit tidak akan bisa diterima secara sosial (detak.org, 2009). 

Studi lainnya yang dilakukan oleh para peneliti dari Washington University, 

Seattle, Amerika menemukan bahwa suami lebih banyak meninggalkan istrinya yang 
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sakit kronis hingga 7 kali lipat dibanding istri yang meninggalkan suami ka rena 

penyakit kronis. Peneliti menganalisis data dari 500 pasangan menikah yang salah 

satu pasangannya didiagnosa memiliki penyakit serius seperti kanker, tumor dan 

lainnya. Dan hasilnya adalah, suami ternyata lebih tega meninggalkan istri mereka 

yang seda ng sakit karena faktor fisik dan seks. Sebagai contoh, dari 23 kasus 

perceraian dimana salah satu pasangannya mengidap penyakit multiple sclerosis 

(penyakit rusaknya sistem saraf otak), 22 kasus diantaranya terjadi karena suami 

yang meninggalkan istri dan hanya 1 kasus dimana istri yang meninggalkan suami.  

Sama halnya dengan penyakit kanker. Dalam peneliti tersebut ditemukan 13 dari 14 

kasus perceraian disebabkan karena suami sudah tidak tahan lagi dengan kondisi 

istrinya yang sakit parah.  Sang istri justru ditinggalkan sendiri dalam kondisi 

menyedihkan dan harus berjuang melawan penyakitnya sendirian.  Dan untuk kasus 

tumor otak, dari 23 pasangan yang bercerai, 18 istri ditinggalkan suami dalam 

kondisi sakit berat.  

Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa suami yang menceraikan 

istri karena sakit kronis adalah sekitar 21 persen, sedangkan istri yang bercerai dari 

suaminya yang sakit kronis hanya sekitar 3 persen.  Seperti dikutip dari Genius 

Beauty, peneliti mengatakan bahwa istri yang memiliki penyakit kronis lebih banyak 

menghabiskan waktunya di rumah sakit, minum obat dan berpenampilan buruk 

karena tidak berdandan atau faktor obat. Hal itulah yang membuat suami memiliki 

keinginan untuk bercerai dengan sang istri. Selain karena faktor fisik, penyebab 

lainnya yaitu karena berkurangnya intensitas hubungan seksual suami istri. Peneliti 

mengatakan faktor ini menjadi penyebab yang paling banyak ditemukan pada 

pasangan suami istri yang bercerai karena sakit (health.detik.com, 2009).  

Laumann (dalam Bentley, 2007) menemukan bahwa kesejahteraan seksual 

individu berkorelasi atau memiliki hubungan dengan kebahagiaan secara 

keseluruhan, baik bagi pria maupun wanita di berbagai Negara. Ketidakpuasan 

seksual pada salah satu pasangan, baik itu pada pria maupun wanita, dapat 

menimbulkan konflik dalam kehidupan pernikahannya. Hal ini dikarenakan bahwa 

seks merupakan kebutuhan dasar dari manusia dan juga sebagai salah satu dari tujuan 

terjadinya pernikahan, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tentunya 

dapat menimbulkan hambatan dari hubungan keduanya (Kertamuda, 2009).  
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Kepuasan seksual memang bukan merupakan faktor utama dalam pernikahan akan 

tetapi kepuasan seksual menjadi satu kebutuhan yang perlu mendapatkan tempat 

yang khusus pada pernikahan. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan 

guncangan dalam pernikahan. 

Selain itu menurut Rosen & Grandon (1999, dalam Anniza 2008) 

menjabarkan faktor -faktor lain sebagai pembentuk kepuasan dalam pernikahan, 

yakni ; pengungkapan rasa sayang, komunikasi, consensus, seksualitas dan 

keintiman, dan manajemen konflik. Sedangkan menurut Billideau (1997, dalam 

Anniza 2008) kepuasan pernikahan dapat tercapai dengan adanya kemampuan 

komunikasi yang kuat, kepuasan yang besar dalam kasih sayang, seksualitas, waktu 

bersama, keuangan dan juga kepercayaan relijius yang kuat. Selain itu hubungan 

yang harmonis antar kedua belah pihak keluarga juga menentukan. 

Suasana hati, positif atau negatif, dapat memiliki efek dramatis pada 

seksualitas. Depresi berat pada pasien yang baru didiagnosis dengan kanker dapat 

menjadi penyebab disfungsi seksual. Depresi dapat mempengaruhi hingga 38% dari 

pasien kanker yang baru didiagnosis dan sayangnya, sering kali depresi terdiagnosis 

pada pasien kanker dengan gejala depresi dan sering tetap tidak diobati. Dengan 

berfokus pada wanita, masalah psikologis jelas dapat memodifikasi fungsi seksual. 

Diagnosis kanker dapat memicu serangkaian reaksi emosional pada wanita termasuk 

frustrasi, stigma, rasa malu, kecemasan, kemarahan, lekas marah dan kesepian. Rasa 

takut akan kematian dan ketakutan akan penolakan adalah emosi yang menonjol 

bahwa kanker dapat mempengaruhi seksualitas perempuan. Diagnosis kanker dapat 

mengabadikan setiap kombinasi atau faktor-faktor dan disfungsi seksual dapat 

menyebabkan hal-hal yang rumit dan beragam (Mulhall dkk, 2011). 

Sebuah kasus yang terjadi pada pasangangan suami istri dengan keadaan istri 

yang tengah mengidap kanker serviks stadium 1B. Sang suami mengutarakan 

ketidakpuasaan terhadap kehidupan per nikahannya sekarang ini. Istrinya tidak lagi 

bisa memberikan kepuasan seksual seperti beberapa tahun sebelum sang istri 

menderita kanker serviks. Hasrat seksual dari sang istri sekarang ini cenderung 

menurun seiring dengan menurunnya hormon estrogen. Hal ini sebagai efek samping 

dari pengobatan yang dilakukan oleh sang istri. Istrinya sekarang juga mengeluh 

sering merasa kelelahan, ini membuat istrinya terpaksa berhenti dari pekerjaannya 
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guna menghindari kelelahan dan stress. Dampak lain dari hal ini yakni menurunnya 

kemampuan finansial, karena hanya dia yang bekerja dan berpenghasilan dalam 

keluarga. Sedangkan dia masih harus membiayai sekolah sang anak, pengobatan 

sang istri, dan kebutuhan hidup keluarga tiap harinya. Belum lagi kurangnya 

dukungan sosial khusunya dari keluarga kandungnya yang lebih banyak 

menyarankan agar dia memutuskan untuk bercerai dan kemudian menikah lagi 

dengan orang yang lebih sehat, mengingat usianya juga masih produktif. Namun 

dengan berbagai masalah yang tengah ia  hadapi sekarang ini, tak lantas membuatnya 

berpikir untuk mengakhiri pernikahannya seperti apa yang disarankan oleh 

keluarganya.  

Dari uraian diatas tampak bahwa kestabilan dan ketahanan pernikahan 

tercipta karena adanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan itu sendiri. 

Sedangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan dapat terjadi karena 

adanya kepuasan dalam pernikahan. Pada contoh kasus diatas telah dijabarkan bahwa 

sang suami tak lagi bisa merasakan kepuasan pernikahan seperti saat istrinya belum 

menderita kanker serviks. Mulai dari menurunnya kepuasan seksual, munculnya 

masalah keunangan, berkurangnya perhatian terhadap dirinya dan anak-anak, konflik 

baru yang bermunculan sebagai akibat dari tahap penyesuain diri baik, dari dirinya 

sendiri maupun dari sang istri. Belum lagi ditambah dengan kurangnya dukungan 

dari keluarga dekatnya semakin membuat pelik masalah yang sedang dialaminya 

sekarang. Namun hal ini tidak kemudian membuatnya menyerah dan lalu mengakhiri 

pernikahannya seperti dalam penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya  

(Norwegian Cancer Registry, 2009; dan Washington University, 2009). Dia justru 

memilih untuk tetap bertahan dengan pernikahannya dan menerima berbagai resiko 

yang mungkin menyertai keputusannya tersebut.  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti kemudian tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai apa sajakah alasan suami dari penderita 

kanker serviks tetap mempertahankan pernikahan mereka.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah apa sajakah alasan suami penderita kanker serviks mempertahankan 

pernikahannya?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang alasan suami penderita 

kanker serviks tetap mempertahankan pernikahnnya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis  

Memberikan khasanah pengetahuan bagi ilmu psikologi, khususnya 

psikologi klinis dan sosial mengenai alasan suami penderita kanker serviks 

tetap mempertahankan pernikahannya, yang hasilnya nanti dapat menjadi 

masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.  

2.  Manfaat Praktis  

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan ini dapat menambah 

wawasan berpikir bagi pasangan suami istri mengenai apa saja alasan dari 

suami penderita kanker serviks tetap mempertahankan pernikahannya, 

sehingga bisa mereka bisa melakukan hal serupa untuk bisa mempertahankan 

pernikahan mereka walau pasangannya tengah menderita sakit yang kronis. 

Selain itu dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi 

Penelitian ini bermanfaat pula bagi para psikolog, hasil penelitian dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses konseling keluarga dan 

perkawinan. 

 

 

 

 


