
Me and Marriage: 
READY or NOT?
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SHARING…

Masa berpacaran/ 
berkenalan = saling 

mengenal 

Akad nikah 
teman/saudara = 

menyaksikan 
”perjanjian”

Bayangan Bayangan
Pesta pernikahan 
teman/saudara = 
beragam simbol 

perbedaan

Bayangan



MENIKAH ITU…

45
MENIT

12
JAM

Seumur hidup/
Komitmen 
sepanjang 

waktu

00:45 12:00 --:--



Q1a :
Apa sih, menikah itu? 

Q1b :
Kapan saat tepat untuk menikah? 

“Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai 
suami dan sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

+++peran dan interdependensi

PERNIKAHAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 



Apa konsekuensi menikah?
Q2 :

Setelah menikah, 
maka SAYA menjadi 

Pasangan hidup

Saya

Kita

Anak menantu

Saudara ipar

Cucu
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2
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4
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1. Tugas perkembangan keluarga VS  tugas perkembangan individu
2. Manusia dinamis, bisa mempelajari hal-hal baru, namun perlu

waktu untuk bisa cakap mengaplikasikannya

Q3a :
Apakah menikah itu perlu “dipersiapkan?”

Q3b :
Mengapa?

PERLU



Family Life 
Cycle Phase

Emotional Process of 
Transition: Key 

Prerequisite Attitudes

2nd Order Tasks/changes of The System to Proceed Developmentally

1. Couple 
formation: the 
joining of 
families

Komitmen kepada
sistem yang baru
(anggota baru)

a. Pembentukan sistem suami isteri
b. Perluasan batasan keluarga (memasukkan pasangan & keluarga besar)
c. Penyesuaian hubungan di antara pasangan, orangtua, saudara, 

keluarga besar, kawan-kawan, dan komunitas yang lebih besar.

2. Families with 
young children

Menerima anggota
keluarga baru dalam
sistem

a. Penyesuaian sistem suami isteri untuk memberi ruang bagi anak.
b. Kerjasama dalam pengasuhan anak, serta tugas-tugas finansial dan

rumah tangga.
c. Penyesuaian hubungan dengan keluarga besar untuk mengikutsertakan

dalam tugas pengasuhan anak.

3. Families with
adolescents

Meningkatkan
fleksibilitas batasan
keluarga untuk
menerima
kemandirian remaja & 
kerapuhan kakek-
nenek

a. Perubahan hubungan orangtua-anak untuk mengizinkan anak yang 
beranjak dewasa memiliki aktivitas dan relasi yang lebih bebas; 
bergerak lebih fleksibel keluar masuk sistem.

b. Keluarga membantu anak yang beranjak dewasa untuk memposisikan
dirinya di dalam komunitas.

c. Berfokus kembali kepada relasi pasangan dan isu-isu dalam karier.
d. Memulai perubahan menuju mengasuh/merawat generasi yang lebih

tua.

Family life cycle, emotional process of transition, 
2nd order tasks/changes of the system

(Goldrick, 2016)



Family Life 
Cycle Phase

Emotional Process of 
Transition: Key 

Prerequisite Attitudes

2nd Order Tasks/changes of The System to Proceed Developmentally

4. Launching 
children and 
moving on at 
midlife

Menerima keragaman
hal-hal yang 
masuk/keluar sistem
keluarga

a. Renegosiasi sistem suami isteri sebagai sebagai sebuah “dyad”.
b. Penyesuaian relasi untuk memasukkkan menantu, besan, dan cucu.
c. Eksplorasi minat/karier baru, setelah terbebas dari tanggung jawab

membesarkan anak.

5. Families in 
late middle age

Menerima perubahan
peran generasi

a. Memelihara atau mengubah fungsi sosial dan minat diri
sendiri/pasangan dalam menghadapi fungsi fisik yang menurun; 
eksplorasi atas peran keluarga dan sosial yang baru.

b. Mendukung peran yang lebih besar dari generasi dewasa yang lebih
muda.

c. Mendukung generasi yang lebih tua tanpa terlalu membebani mereka. 
6. Families 
nearing the end 
of life 

Menerima realitas
keterbatasan anggota
keluarga, kematian, 
dan berakhirnya siklus
hidup seseorang

a. Mengatasi kematian pasangan, saudara, dan teman-teman dekat.
b. Mempersiapkan kematian dan warisan.
c. Mengelola peran yang berbalik dalam pengasuhan antara generasi

dewasa muda dengan generasi tua dari mengasuh menjadi diasuh
d. Penyesuaian relasi dengan komunitas dan sistem sosial yang lebih

besar

Family life cycle, emotional process of transition, 
2nd order tasks/changes of the system

(Goldrick, 2016)



Keluarga asal 
suami

Lingkungan kerja 
suami

Komunitas hobi 
suami

Sahabat-
sahabat suami

Keluarga asal istri

Lingkungan kerja 
istri

Komunitas hobi 
istri

Sahabat-
sahabat istri

Lingkungan tetangga 
rumah

Lingkungan sekolah 
anak
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Q4 :
Apa saja persiapan sebelum menikah?

Marital Horizon
(Novianti dkk, 2018)

1114 sampel Indonesia usia 15-30 tahun (rerata 21-22 tahun)

Domisili di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bali, Jambi, 
Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, and Maluku Utara

33% pendidikan menengah; 65.8% pendidikan tinggi; pendidikan dasar 0.3%

Kuesioner Marital Horizon (Carrol, 2007) dalam bahasa Indonesia



Usia yang dianggap responden ideal untuk menikah adalah

25 tahun (33.6%)
24 tahun (14.6%), 23 tahun (13.2%), dan 27 tahun (13.2%)

Q4a :
Kapan saat ideal untuk 
menikah?

MENURUT PEREMPUAN MENURUT LAKI-LAKI

24 tahun 26 tahun



menghindari konsumsi obat-obatan terlarang; menghindari perilaku mabuk-mabukan; tidak 
berhubungan seksual selain dengan pasangan; menghindari berkendara ketika mabuk; menghindari 
melakukan keisengan/kejahatan ringan seperti merusak fasilitas publik/mencuri barang di minimarket.

KEPATUHAN AKAN NILAI DAN NORMA (NORM COMPLIANCE) 

Q4b :
Kriteria yang perlu dimiliki seseorang untuk 
dikatakan siap menikah & sangat penting untuk 
dipersiapkan sebelum menikah 

1

seorang laki-laki menjadi sosok yang mampu menjaga keamanan anggota keluarga; seorang laki-laki 
menjadi sosok yang mampu menyokong atau membantu keuangan keluarga; seorang perempuan 
menjadi sosok yang mampu merawat anak; seorang perempuan menjadi sosok yang mampu 
mengerjakan pekerjaan rumah tangga; seorang laki-laki menjadi sosok yang mampu merawat anak; 
seorang perempuan menjadi sosok yang mampu menjaga keamanan anggota keluarga.

KEMAMPUAN DALAM BERKELUARGA (FAMILY CAPACITIES) 2



telah memiliki karir atau pekerjaan tetap untuk jangka panjang; telah menyelesaikan pendidikan 
(tingkat SMA/perguruan tinggi).

TRANSISI PERAN (ROLE TRANSITION)

Q4b :
Kriteria yang perlu dimiliki seseorang untuk 
dikatakan siap menikah & sangat penting untuk 
dipersiapkan sebelum menikah 

3

bertanggung jawab menerima berbagai konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang dilakukan; 
mandiri secara finansial dari orang tua; memutuskan sesuatu secara mandiri berdasarkan pada 
keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki, tidak dipengaruhi orang tua atau orang lain

KEMANDIRIAN (INDEPENDENCE)4



mampu memelihara pandangan yang positif dalam hidup; menghormati pasangan ketika 
menghadapi perbedaan; mampu menjadi pendengar yang baik bagi pasangan; menghindari perilaku 
agresif maupun kekerasan; mampu mengungkapkan perasaan pada pasangan.

KETERAMPILAN INTERPERSONAL (INTERPERSONAL COMPETENCIES) 

Q4b :
Kriteria yang perlu dimiliki seseorang untuk 
dikatakan siap menikah & sangat penting untuk 
dipersiapkan sebelum menikah 

5

seorang laki-laki secara biologis mampu menjadi seorang ayah untuk anaknya; seorang perempuan 
secara biologis mampu mengandung anak.

TRANSISI BIOLOGIS (BIOLOGICAL TRANSITIONS) 6



telah berusia 25 tahun

TRANSISI KRONOLOGIS (CHRONOLOGICAL TRANSITIONS)

Q4b :
Kriteria yang perlu dimiliki seseorang untuk 
dikatakan siap menikah & sangat penting untuk 
dipersiapkan sebelum menikah 

7

membuat komitmen dengan pasangan untuk bersama sepanjang hidup; belajar untuk selalu memiliki 
kontrol emosi yang baik; berkomitmen pada hubungan jangka panjang; mengurangi sifat yang 
memikirkan diri sendiri dengan mengembangkan atau memberikan perhatian pada pasangan

SALING KEBERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCE)8



PENGALAMAN BERELASI 
(RELATIONSHIP EXPERIENCE)

umumnya responden menilai tidak 
perlu memiliki pengalaman seksual 
yang cukup atau tinggal bersama 

sebelum menikah

Q4b :
Kriteria yang perlu dimiliki seseorang untuk 
dikatakan siap menikah & sangat penting untuk 
dipersiapkan sebelum menikah 

PERSIAPAN MENIKAH
(MARRIAGE PREPARATION)

tak banyak responden yang menilai 
kalau perlu dan penting membiayai 

pernikahan sendiri; dan atau mengikuti 
kelas pranikah



Q5a :
Apa yang saya perlu 
tahu tentang
dia?

Q5b :
Apa yang dia perlu 

tahu tentang 
saya?

MySelfgram & 
MySocialWorld



Design by YPM
MySelfgram

MY NAME IS

RELASI SOSIAL

PERAN-PERAN
RUMAH TANGGA

HARAPAN PERNIKAHAN

PANDANGAN AGAMA
DAN NILAI-NILAI SOSIAL

PERSONALITY

SOSIO - EKONOMIKELUARGA ASAL

MINAT/HOBI

PENGELOLAAN KEUANGAN



Design by YPM
MySocialWorld

MY NAME IS

RING 1

RING 2

RING 3

RING 4

Tuliskanlah siapa saja orang-orang 
yang berperan penting dalam

kehidupan dan atau sangat
mempengaruhi anda.



Q6 :
Apa nasehat untuk bisa 
membangun relasi 
pernikahan yang kuat?

1

3

2

Berhati-hati dalam 
memilih calon pasangan; 

persiapkan 
pernikahanmu; dan 

setelah menikah, selalu-
lah berupaya 

membangun pernikahan 
yang kuat.

Upayakan membangun 
relasi yang kuat 

dengan keluarga 
besar. Nikahilah 1 orang 

lengkap dengan 
keluarga & 

latarbelakangnya. 

Lakukan setiap hari 
hal-hal yang dapat 

membangun 
hubungan pasangan 
dan pernikahan yang 

lebih kuat.

—Olson, 2019



"Menikah adalah sekolah
sepanjang hidup"



"MENIKAH ADALAH SEKOLAH SEPANJANG HIDUP"

• Tiap hari ada materi baru yang kita pelajari. Materi baru itu bisa
jadi benar-benar baru, bisa jadi relevan dengan materi lain 

yang sudah kita pelajari sebelumnya. 

• Seperti sekolah lainnya, kita juga mesti "rajin menambah ilmu" 
agar pada soal-soal latihan yang diberikan, kita makin cakap

mengerjakannya. 

• Ketika ada ujian mendadak, kita mungkin gagap beberapa
saat, namun dengan bekal ilmu yang cukup, kepercayaan diri, 
dukungan orang tercinta, dan pertolongan pencipta, kita akan

melewatinya dengan seksama.



THANKYOU
For your attention



Tambahan:

Pacar yang perlu diwaspadai (Sadarjoen, 2013)

)
a. Pacar yang sering menunda

waktu pernikahan
b. Pacar yang enggan mengenalkan

pasangan pada keluarga besar

Pacar yang bersifat posesif ekstrim, 
cemburuan yang ekstrim

Pacar yang memiliki
kecenderungan membalas dendam, 

untuk hal-hal yang secara tidak
sengaja dilakukan oleh

pasangannya

Pacar yang tidak memiliki
sikap toleransi yang cukup, 
kurang pemaaf, dan kurang

berterima kasih

Pacar yang melakukan tindak 

kekerasan fisik dan mental (laki-

laki), mengancam dengan cara-
cara histerik (perempuan)

Pacar yang (beberapa kali) 
selingkuh/tidak setia dan

sering berbohong

Pacar yang tidak memiliki
etika/gallantry (sikap sopan

dan hormat terhadap wanita)

Pacar yang memiliki
kecenderungan

memanfaatkan pasangannya
baik dalam hal keuangan

atapun fasilitas lainnya

Kecanduan alkohol atau 
obat-obatan terlarang

Ikatan emosi yang (terlalu) 
kuat dengan keluarga

Pacar yang memiliki sikap 
seksual yang negatif

Pacar yang neurotik: banyak
mengeluh, banyak sakit, tidak

bahagia, sering mengkritik, 
depresi, kemarahan tidak

terkendali



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 
Freepik. 

Tambahan :

Apa penyebab konflik perkawinan? (Sadarjoen, 2020)

o Ekspresi emosi yang tidak/kurang antar pasangan 
sehingga menyakitkan hati salah satu pasangan

o Komunikasi interpersonal antarpasangan

o Pengelolaan perolehan finansial keluarga

o Penyesuaian dalam kehidupan psikoseksual

o Pembagian tugas domestik

o Perselingkuhan yang terjadi, baik oleh istri maupun 
suami

o Perbedaan kadar spiritual antarpasangan

o Perbedaan dalam pola asuh anak

SELESAIKANLAH 
KONFLIK DALAM:

30-60 menit

kurang dari 3 hari

selesaikan berdua

pelibatan tenaga
profesional jika perlu

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Tambahan:

Apa yang perlu dilakukan untuk 
sukses/bahagianya (relasi) pernikahan?

o Beri penghargaan/pujian untuk pasangan setiap hari
o Luangkan waktu beraktivitas bersama pasangan, hanya berdua

o Asertif-lah. Terbuka. Sampaikan hal yang diinginkan. Jadi, 
pasangan tidak perlu menduga-duga

o Saling berbagi perasaan dan saling mendengarkan
o Menyelesaikan tiap masalah dalam pernikahan sesegera mungkin
o Temuilah konselor pernikahan, Jika tidak dapat menyelesaikan

konflik pernikahan

BUILDING A STRONGER MARRIAGE 
(OLSON, 2019)

MAGIC WORDS IN 
RELATIONSHIP

TERIMA KASIH

MAAF

TOLONG



(Gottman Institute, 2016)

6 Hours a Week 
to a Better 
Relationship

Cari tahu 1 hal yang 
akan terjadi pada

pasangan di hari itu--2 
menit di pagi hari. 

Lakukan peluk dan
cium yang 

berlangsung selama
setidaknya 6 detik di 

saat bertemu lagi. 
Adakanlah

perbincangan pereda
stress sekitar 20 menit. 

Ekspresikan kasih
sayang melalui
sentuhan fisik. 
Pastikan untuk

memeluk/membelai/ 
mencium satu sama
lain sebelum tidur. 5 

menit sehari.

Sampaikan
penghargaan dan
kekaguman Anda
pada pasangan. 5 

menit per hari.

Weekly date. Luangkan
waktu berdua, quality 

time, aktivitas yang 
menyenangkan dan

romantis, merasa
terkoneksi sebagai
pasangan (ikatan

batin). 2 jam/minggu.

Union meeting. 
Bicarakan hal-hal yang 

menjadi perhatian
dalam hubungan; 

saling bebas
mengungkapkan
kekhawatiran dan

beban pikiran terkait
hubungan; belajar

saling mendengarkan. 1 
jam per minggu.
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Bila setelah mengisi latihan-latihan ini Anda merasa memerlukan bantuan profesional
terkait masalah relasi atau masalah psikologis lainnya, mohon untuk dapat menghubungi:

Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran
Jl. Ir. H. Juanda No 438B Bandung 

(022) 2533431)
www.pipunpad.id / @pip.unpad (Instagram) /@PIPUnpad (twitter)

Layanan konsultasi online dapat menghubungi admin klinik di +62-811-207-4388 
(chat only) pada pukul 08.30-16.00 WIB setiap hari kerja

Terima Kasih


