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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga antara suami dan 

istri sering dianggap tidak adil dan menjadi konflik karena adanya 

tanggung jawab lebih besar yang harus dilakukan salah satu pihak saja. 

Terlepas dari keberadaan anak atau status pekerjaan masing-masing 

pasangan, dalam sebuah pernikahan di mana suami dan istri keduanya 

bekerja penuh waktu, kesenjangan antara jumlah pekerjaan rumah tangga 

yang dilakukan nyatanya lebih kecil daripada ketika suami dan istri 

bekerja paruh waktu atau tidak sama sekali (Grote & Clark, 2001). 

Kesenjangan peranan suami dan istri berdasarkan penelitian 

Ehrensaft dalam (Larossa & Reitzes, 2009, hal. 145) mengungkapkan 

bahwa peranan rumah tangga dipengaruhi oleh bagaimana suami dan istri 

melihat gambaran dirinya terhadap sebuah tanggung jawab 

kerumahtanggaan. Misalnya pada penerapan “dual-parenting”, yang 

berarti pengasuhan dilakukan oleh dua pihak orang tua, tidak 

menitikberatkan pada satu orang saja. Meskipun sepasang suami dan istri 

saling memiliki pemahaman bahwa dalam keluarganya menggunakan 

sistem “dual-parenting”, pada akhirnya pada akhirnya Ibu yang akan lebih 

banyak bertugas untuk anaknya, karena Ibu memiliki pemahaman 

'dual-parenting” sebagai identitas dirinya. Sedangkan seorang Ayah lebih 

cenderung berpikir “dual-parenting” sebagai “tugas” yang harus ia 
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kerjakan. Sehingga kesenjangan dalam pembagian tanggung jawab 

kerumahtanggaan juga dipengaruhi konsep peran yang dipahami 

masing-masing orang. 

Berdasarkan penelitian Qonitatin (2012), semakin tinggi kesenjangan 

konsep peran suami dan istri yang dirasakan oleh individu maka semakin 

buruk penyesuaian perkawinan. Sebaliknya semakin rendah 

kecenderungan kesenjangan konsep peran yang terjadi pada pasangan, 

maka penyesuaian perkawinannya semakin baik. Menurut Rice dalam 

(Qonitatin 2012) bahwa kesepakatan dan persamaan dalam sikap dan nilai, 

serta konsep peran akan melatarbelakangi seseorang dalam memilih 

pasangan hidup dan pada akhirnya akan turut memengaruhi 

penyesuaiannya setelah menikah. Sehingga apabila suami dan istri dapat 

meningkatkan derajat kesepakatan dan persamaan dalam sikap maupun 

nilai tentang segala hal yang berkepentingan dengan mereka, maka akan 

mempermudah dalam melakukan penyesuaian diri. 

Penyesuaian diri kemudian menjadi salah satu tantangan utama dalam 

masa awal pernikahan karena dua orang yang memiliki konsep peran 

berbeda di benak masing-masing tentang menjadi suami, istri, ayah atau 

ibu. Menurut Bradburry (2006:44) penyesuaian diri dari kebiasaan 

masing-masing pasangan serta menghadapi rangkaian tugas yang penting 

dan menantang adalah hal yang harus dihadapi pasangan suami dan istri 

pada awal pernikahan. Rangkaian tugas tersebut di antaranya adalah 

mereka harus menegoisasikan terkait pembagian peran dan tanggung 
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jawab yang memuaskan; membangun atau mendefinisikan kembali ikatan, 

baik sebagai individu dan pasangan maupun dengan setiap anggota 

keluarga besar dan jaringannya; serta mempelajari cara untuk menjaga dan 

memelihara hubungan mereka yang sedang berkembang. Meskipun tugas 

ini sering dimulai saat sebelum menikah dan berlanjut saat menjalani 

pernikahan, pernikahan di usia awal adalah waktu saat konflik besar 

pertama kali diungkapkan dan dikonfrontasi. Bradburry menambahkan 

bahwa usia awal pernikahan dapat mewakili fase kritis dalam jalannya 

perkembangan pernikahan. 

Data statistik dari penelitian yang dilakukan oleh Bramlett dan 

Mosher dalam (Risch, Riley & Lawler, 2003:253) mengungkapkan, 

setidaknya 40% dari pernikahan pertama berakhir dengan perceraian pada 

lima tahun pertama atau sepertiga dari 10 tahun usia pernikahan. Ada 

sepuluh penyebab utama yang sering menjadi masalah dalam pernikahan 

di usia awal, salah satunya adalah pembagian tanggung jawab yang 

menjadi permasalahan krusial. Selain itu, menyeimbangkan pekerjaan dan 

keluarga serta ekspektasi dalam pekerjaan rumah tangga merupakan 2 dari 

10 permasalahan utama yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia 

pernikahan awal—usia pernikahan 5 tahun atau kurang (Risch, Riley & 

Lawler, 2003:258-261). 

Perceraian merupakan permasalahan yang begitu menyorot Malang, 

Jawa Timur, Indonesia, karena angka perceraiannya berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, pada tahun 2018, Kabupaten Malang 
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berada di peringkat nomor satu se-Jawa Timur dalam angka perceraian 

paling tinggi, yakni 6.708 jumlah perceraian. Sedangkan Kota Malang 

berada di peringkat nomor empat se-Jawa Timur, setelah Surabaya, Blitar 

dan Mojokerto, dengan angka 2.109. Baik dalam kasus perceraian yang 

terjadi di kota dan kabupaten Malang, penyebab utama perceraian adalah 

“perselisihan terus-menerus” dengan angka 3.840 (lebih dari setengah 

kasus) untuk kabupaten dan 1.218 untuk kota Malang. Hal ini berbeda 

kecenderungan pada kota atau kabupaten lainnya seperti halnya pada 

Kabupaten Banyuwangi yang lebih banyak pasangan suami dan istri 

bercerai karena “meninggalkan satu pihak” daripada “perselisihan terus 

menerus” (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2018). Hal ini menjadi salah 

satu bukti bahwa permasalahan komunikasi dalam rumah tangga menjadi 

yang utama di wilayah Malang, Jawa Timur, Indonesia. 

Berdasarkan fenomena rumah tangga tersebut, bahwa komunikasi 

dalam rumah tangga menjadi permasalahan utama sehingga penyebab 

utama perceraian di Malang masih didominasi “perselisihan terus 

menerus”. Kemudian ekspektasi tugas rumah tangga menjadi salah satu 

permasalahan utama dalam pernikahan awal, namun rendahnya 

kesenjangan konsep peran suami dan istri dapat membantu proses adaptasi 

pernikahan membuat peneliti mencoba mengkaji konsep diri tentang peran 

suami istri dan proses komunikasinya dalam pembagian tanggung jawab 

kerumahtanggaan pada usia pernikahan lima tahun pertama dalam di 

Malang, Jawa Timur. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana konsep diri tentang peran suami istri dan proses 

komunikasinya dalam pembagian tanggung jawab kerumahtanggaan pada 

usia pernikahan lima tahun pertama di Malang, Jawa Timur? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui konsep diri tentang peran suami istri dan proses 

komunikasinya dalam pembagian tanggung jawab kerumahtanggaan pada 

usia pernikahan lima tahun pertama di Malang, Jawa Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan bahwa konsep diri 

setiap pasangan memiliki konsekuensi dalam pembagian tanggung jawab 

kerumahtanggaannya yang dinegoisasikan melalui komunikasi. Untuk 

manfaat aplikatif, penelitian ini dapat membantu pasangan suami istri 

yang baru menikah dalam memahami gambaran bagaimana proses 

komunikasi yang berlangsung dalam menegoisasikan pembagian peran 

rumah tangganya di awal pernikahan. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi secara akademis 

dalam komunikasi yang berlangsung dalam keluarga. Serta berkontribusi 

dalam pengembangan teori komunikasi interpersonal dan interaksi 

simbolik yang menitikberatkan pada kajian konsep diri dalam hubungan 

interpersonal yang berjalan.  


