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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pernikahan  merupakan tujuan utama pasangan suami isteri ialah 

membentuk keluarga yang sakinah atau bahagia (UU Perkawinan No. 1 tahun 

1974). Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah 

keturunan. Kebahagiaan seringkali diartikan sebagai tercapainya tujuan 

hidup, sementara tujuan utama berlangsungnya suatu pernikahan adalah 

mengembangkan keturunan (Dariyo et al., 2020) 

  Menikah merupakan fase dalam siklus kehidupan manusia. Tujuan 

dilaksanakannya pernikahan sangat beragam yaitu mulai dari memenuhi 

kebutuhan finansial, kebutuhan sosial, hingga ingin memiliki keturunan untuk 

melengkapi dalam sebuah keluarga. Di dalam suatu keluarga memiliki 

keturunan sangat berarti yaitu salah satunya agar menjaga dan menyatukan 

suatu keluarga agar tetap rukun dan utuh. Menurut (Komalasari & Septiyanti, 

2017) anak memiliki beberapa fungsi yaitu anak sebagai simbol kesuburan 

dan keberhasilan, anak sebagai pelanjut keturunan keluarga, anak sebagai 

penghibur bagi kedua orangtuanya, anak juga merupakan anugerah dan 

amanat yang diberikan tuhan, serta anak sholeh sholeha akan mendoakan 

menolong orangtuanya di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu, sebagian besar 

pasangan suami isteri kehadiran anak merupakan suatu hal yang sangat di 

dambakan bagi kelangsungan hidup manusia  
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Optimisme adalah suatu pandangan menyeluruh, melihat hal yang baik 

dan alat untuk membantu individu dalam mencapai tujuannya. Individu yang 

menginginkan masa depan yang baik tidak akan merasa puas dengan 

keadaannya sekarang, ia akan selalu berusaha untuk menciptakan situasi yang 

lebih baik hingga dapat mencapai tujuannya tersebut.(Agripinata & Dewi, 

2013).  

Menurut Prayitno dan Ayu (2017)  optimisme masa depan merupakan 

keyakinan individu bahwa kegagalan hanya bersikap sementara dan individu 

meyakini bahwa hal tersebut dapat diatasi. Seseorang yang memiliki 

optimisme akan masa depan lebih percaya diri serta meyakini individu 

mampu meraih masa depan yang sesuai yang diharapkan.  

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti melakukan studi 

pendahuluan kepada kedua pasangan suami isteri yang belum memiliki  anak. 

Informan pertama yaitu isteri DES yang sudah menikah selama 10 tahun 

namun belum di karuniai anak, usia isteri 33 tahun dan suami berusia 36 

tahun pasangan suami isteri ini memiliki optimis yakin da semangat dalam 

melakukan usaha untuk mendapatkan anak. Berikut adalah hasil wawancara 

awal peneliti mengenai optimisme pada pasangan suami isteri untuk memiliki 

anak dengan informan penelitian yaitu DES yang dilakukan pada bulan 

November 2020 : 

 “Saya tetap optimis karena usia saya yang masih 33 tahun. saya sudah 

pernah cek ke dokter kalo saya ada kista ovarium sama dokter dikasih 

obatan-obatan. Usaha yang dilakukan saat ini minum obat herbal untuk 

mengecilkan kista, mengkonsumsi herbal belum lama sekitar setahun. Saya 

sangat yakin bisa punya anak karena suami saling support, banyak saran 

dari keluarga sehingga itu memunculkan rasa semangat ternyata banyak 
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yang memperhatikan saya dan masih saling mengingatkan untuk olahraga 

minimal seminggu sekali.  Kalo tanggapan keluarga selalu mendoakan, 

memberi saran, untuk saat ini kami sangat optimis akan diberikan 

keturunan yakin dan percaya dengan izin allah” 

 

Wawancara juga dilakukan kepada informan berinisial UND yang 

merupakan suami dari DES mengenai optimisme pasangan suami isteri 

untuk memiliki anak dengan UND yang memiliki optimisme ditunjukan 

dengan sangat yakin akan diberikan keturunan sendiri tanpa mengadopsi 

anak :  

“Berfikir positif pasti yah karena semua sudah ada yang ngatur kita 

sebagai hamba harus berusaha dan tidak boleh mengeluh dan meminta 

yang terbaik. Selain itu saya dan istri juga berusaha agar mendapatkan 

keturunan dengan mengikuti berbagai program kehamilan cek ke dokter 

minum obat, menjaga pola makan.  Untuk penyebab si alhamdulilah 

pernah di cek saya tidak ada masalah, tetapi ada masalah di isteri saya 

karena istri ada kistanya.  Tetapi saya pun tetap optimis juga akan 

mendapatkan anak karena dengan istri selama setahun ini rutin minum 

obat herbal sedikit-sedikit mulai mengecil  Dalam hal ini saya tidak pernah 

menyalahkan siapapun Saya sebagai suami pun selalu mendukung, 

memberikan support dengan usaha apapun yang istri saya lakukan, engga 

pernah bertengkar walaupun dengan kendala belum memiliki anak saling 

menguatkan 

Wawancara juga dilakukan kepada informan berinisial WSTD 

yang merupakan saudara dari DES mengenai optimisme pada pasangan 

suami isteri untuk memiliki anak :  

Yang saya tahu saudara saya sudah menikah lama 10 tahunan kalo 

ngga salah, penyebab nya setahu saya ada di wanita nya, pernah di cek 

dokter katanya ada kista. Usaha yang dilakukan paling olahraga denger 

denger mengkonsumsi obat herbal gitu. Ya kalo si DES saudara saya 

semangatnya untuk mendapatkan momongan itu ada walaupun sudah lama 

menikah, yang saya lihat DES dan UND saling menguatkan dan tidak 

pernah berantem akur aja si dan yang saya tahu sudah berapa kali 

mencoba program ke dokter tapi belum dikasih. Kayanya perna disarankan 

dikasih obat juga dari dokter.  Setahu saya mereka sih nggak nanggepin 
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omongan orang ya kaya ngga pernah di denger biasa aja. Kalo dari 

sodara-sodaranya ya mendukung lah kalo ada yang punya saran gitu ya 

biasanya disampaikan ke mereka gitu untuk usaha ini itunya.  

 

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada informan berinisial 

MLA  isteri yang sudah menikah selama 11 tahun namun belum memiliki 

anak. usia informan istri 31 tahun dan responden suami berusia 37 tahun. 

berikut adalah hasil wawancara peneliti mengenai optimisme pasangan 

suami isteri untuk memiliki anak yang di lakukan oleh  MLA pada bulan 

November 2020 : 

“diusia yang sudah menginjak kepala 3 ini masih tetap optimis punya anak 

walaupun saya ada riwayat endometriosis dan sudah pernah dioperasi tapi 

saya yakin  suatu saat nanti  insyaAllah saya akan diberi kepercayaan 

sama yang maha kuasa untuk menjaga titipannya yaitu keturunan. Saya 

tetap berusaha dan berdoa dan selalu ber khuznudzon kepada Allah SWT, 

minum obat penyubur kandungan, menjaga berat badan biar ideal, 

menjaga pola makan, olahraga rutin dan menghindari begadang. Dari 

penuturan dokter dengan riwayat endometriosis bisa mengalami kehamilan 

walaupun banyak resiko, tetapi dokter juga bilang banyak juga orang yang 

terkena endometriosis bisa hamil dan memiliki anak sehat itu membuat 

saya makin optimis. Tanggapan keluarga mereka memahami kondisi saat 

ini, kami saya dan suami sama-sama saling menguatkan  

 

Wawancara juga dilakukan kepada informan berinisial NTO  yang 

merupakan suami dari MLA mengenai optimisme pasangan suami isteri 

yang belum dikaruniai anak : 

“ saya dan isteri sudah menikah selama 11 tahun, usaha yang selama 

ini dilakukan pernah operasi karena isteri saya mengalami endometriosis, 

saya si masih optimis bisa memiliki anak penuturan dokter kalo 

endometriosis sudah di operasi kemungkinan untuk hamil lebih tinggi, saat 

ini usaha usaha yang dilakukan oleh istri minum obat penyubur kandungan 

dari dokter, menjaga pola makan, olahraga. Alhamdulilalh kami tidak 

pernah membahas mengenai anak yang membuat kami jadi berantem, 

saling nyemangati. Tanggapan keluarga ya mendoakan, nyaranin ke hal-
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hal yang positif, menasehati. Sering saya di tanyain sama temen kenapa 

belum punya anak tapi saya jawab minta doanya aja, ngga saya pikir si 

kalo hal itu.  

 

Wawancara juga dilakukan kepada informan berinisial SGI yang 

merupakan adik dari isteri/ MLA sebagai subjek sekunder mengenai 

optimisme pada pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak :  

“kakak saya sudah menikah lama hampir 11 tahun lebih tapi 

belum dikaruniai anak. menurut saya kakak maupun suaminya sama-sama 

sudah melakukan berbagai usaha macem-macem lah untuk mendapatkan 

keturunan hingga pernah di operasi endometriosis tetapi mereka tetap 

optimis untuk mendapatkan keturunan untuk sekarang paling usaha-usaha 

kaya minum obat penyubur, sama lagi sering olahraga ikutan senam, pijet 

gitu. Mungkin konflik di rumah tangga si ada ya, tapi kalo masalah belum 

punya anak jadi berantem saya si ngga pernah dengar, mereka kompak 

saling menguatkan satu sama lain dan terlihat memiliki keyakinan penuh, 

semangat untuk punya anak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pasangan 

suami isteri tetap optimis untuk mendapatkan keturunan di masa depan. 

Pasangan yang menikah selama 11 tahun tidak lupa untuk berdo’a 

berusaha dengan melakukan operasi endometriosis, minum obat penyubur 

kandungan, pijat refleksi dan pasangan saling mendukung. Secara 

psikologis  

Ketidakmampuan untuk memiliki anak akan mengakibatkan beban 

emosional yang besar pada pasangan. Pasangan harus menyesuaikan diri 

terhadap keluarga besar. Selain itu, pasangan juga harus siap menghadapi 

kritik sosial di masyarakat yang berorientasi pada anak. Ketidakhadiran 

anak juga dapat memberikan dampak positif. Pasangan akan mempunyai 

banyak waktu untuk mempertimbangkan tujuan hidupnya, pasangan akan 
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semakin matang dan lebih mapan dalam karir. Pasangan lebih bebas untuk 

bepergian tanpa harus memikirkan tanggung jawab mereka untuk 

mengurus anak dan menyekolahkan anak. wanita yang tidak memiliki 

anak tidak perlu takut tubuhnya menjadi tidak menarik lagi sebagai efek 

dari hamil dan melahirkan Menurut (Pandanwati & Suprapti, 2012)  

Optimisme adalah cara berfikir yang positif dan realitas dalam 

memandang suatu masalah. Berfikir positif adalah berusaha mencapai hal 

terbaik dari keadaan terburuk. Optimisme dapat membantu meningkatkan 

kesehatan secara psikologis , memiliki perasaan yang baik, melakukan 

penyelesaian masalah dengan cara yang logis sehingga hal ini dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh juga Segerestrom(dalam Ghufron & S, 

2012) 

Menurut Nufus dan Tatar (2017) Optimisme yaitu perbedaan 

individu yang mencerminkan sejauh mana individu menaruh harapan 

terhadap masa depan mereka. Tingginya tingkat optimisme berhubungan 

dengan baiknya kesejahteraan subjektif pada saat menghadapi kesulitan . 

Seligmen (dalam Suwarsi & Handayani, 2017) sudut pandang 

seseorang dalam melihat suatu masalah tergantung bagaimana persepsi 

seseorang tersebut jika dihadapkan pada masalah yang sama. Oleh karena 

itu bisa dirumuskan jika individu yang optimis akan selalu memiliki pola 

pikir bahwa setiap kejadian yang negatif yang terjadi pada dirinya terjadi 

karena faktor dari luar dan sifatnya sementara. Sebaliknya bagi individu 
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yang pesimis akan berpikir jika semua hal negatif yang terjadi pada dirinya 

karena dari dirinya sendiri dan bersifat menetap.  

 Berdasarkan pada latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, serta 

data pemerintahan desa sumampir banyak kasus pasangan suami isteri 

yang sudah menikah lebih dari 10 tahun tetapi belum dikaruniai anak. 

kemudian tidak mengadopsi anak juga. Sehingga saya ingin mengetahui 

optimisme secara internal seperti psikologis dan eksternalnya seperti usaha 

yang telah dilakukan oleh pasangan suami isteri apakah memiliki tingkat 

optimis yang tinggi untuk dapat memiliki anak. nah dari situ saya tertarik 

untuk mengangkat judul optimisme pada pasangan suami isteri untuk 

memiliki anak di desa sumampir.  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah 

bagaimana optimisme pada pasangan suami isteri untuk dikaruniai anak?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji tentang optimisme pada pasangan suami isteri untuk di 

karuniai anak? 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  
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 Diharapkan penelitian ini menambahkan wawasan dan wacana bagi 

perkembangan ilmu psikologi sosial terutama psikologi keluarga pada 

khususnya dan bidang ilmu psikologi positif. Terutama mengenai 

pemahaman terhadap optimisme pada pasangan suami isteri untuk 

memiliki anak.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pasangan suami isteri, secara praktis penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan agar keduanya saling memberikan 

semangat satu dengan yang lainnya untuk tidak menyerah dan tetap 

optimis dalam berusaha mendapatkan keturunan.  

b. Bagi keluarga, agar dapat memberi motivasi dan semangat untuk 

pasangan suami isteri agar memiliki rasa optimis untuk masa 

depannya. 

 

E. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Nurindah et al., 2012) dengan 

judul penelitian meningkatkan optimisme remaja panti sosial dengan 

pelatihan berpikir positif pada penelitian ini membahas tentang pelatihan 

berpikir positif dapat meningkatkan optimisme Selain meningkatkan 

optimisme, latihan berpikir positif juga dapat memberikan motivasi untuk 

menghadapi masa depan.  

Tetapi pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membuat penelitian 

tentang optimisme pada pasangan suami isteri untuk memiliki anak 

Optimisme pada Pasangan…, Fallyh Yandia Ambarwangi, Fakultas Psikologi UMP, 2021




