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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan hasil data 

Kementrian Dalam Negeri melalui publikasi Badan Pusat Statistik, bahwa 

Indonesia memiliki 17.504 pulau di 32 Provinsi, sebelum terjadi pemekaran di 

daerah Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat. Indonesia juga memiliki wilayah 

yang besar. Jumlah keseluruhan wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 

(katadata.co.id, 2018). Selain merupakan negara dengan wilayah yang besar dan 

salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki penduduk 

yang banyak ke empat di dunia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), jumlah masyarakat Indonesia mencapai 265 juta jiwa 

dengan detail penduduk pria 133,17 juta dan jumlah penduduk wanita 131,88 juta. 

     Faktor penting mengapa jumlah penduduk masyarakat Indonesia mencapai 

265 juta jiwa adalah tingginya tingkat pernikahan di Indonesia. Berdasarkan data 

dari (Badan Pusat Statistik, 2016), jumlah pernikahan di Indonesia adalah 

1.837.185. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi pernikahan 

adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan ajaran agama. Dengan jumlah pernikahan yang tinggi di Indonesia 

tentu terdapat masalah di dalam suatu pernikahan, terutama masalah antara suami 

dan isteri. Faktor-faktor penyebab adanya masalah dalam suatu pernikahan 

bervariasi, diantaranya adalah masalah keuangan (dimana penghasilan suami tidak 
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mencukupi kebutuhan rumah tangga), ketidakhadiran anak dalam kehidupan 

pernikahan suami-isteri, perselingkuhan, masalah kehidupan seksual dalam suatu 

pernikahan, adanya campur tangan mertua dalam kehidupan rumah tangga suami-

isteri, isteri kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, dan adanya 

perbedaan, diantaranya perbedaan pandangan, karakter, latar belakang, sifat, 

kepribadian dan pendidikan (Nuga, 2019). Jika masalah-masalah yang terjadi 

dalam suatu pernikahan tidak segera diatasi dan diselesaikan, maka akan terjadi 

konflik dalam kehidupan rumah tangga suami-isteri, seperti berselisih, kekerasan 

dalam rumah tangga atau KDRT, dan hingga perceraian. Angka perceraian di 

Indonesia sangat tinggi,berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik)  pada tahun 

2016 angka perceraian di Indonesia mencapai 365.633 pasangan suami-istri 

(Jayani, 2019). 

      Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, juga 

memiliki masalah-masalah pernikahan oleh penduduknya. Samarinda memiliki 

total luas wilayah sebesar 718 km2 (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2019). 

Total jumlah penduduk kota Samarinda pada tahun 2019 adalah 872.768, dengan 

jumlah penduduk pria adalah 451.099 dan jumlah penduduk wanita adalah 

421.669 dan diproyeksikan pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Samarinda 

adalah 886.806 (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2018). Jumlah pernikahan 

keseluruhan di Kalimantan Timur pada tahun 2016 mencapai 26.160 pasangan 

suami-istri (Badan Pusat Statistik, 2016). Dengan total penduduk serta pasangan 

suami-istri yang ada di kota Samarinda tentu terdapat masalah-masalah yang 

terjadi dalam kehidupan pernikahan di kota Samarinda. Jika masalah-masalah 
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yang terjadi dalam pernikahan tidak segera diatasi atau tidak menemukan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi tentu akan terjadi kasus dalam suatu pernikahan. 

Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga di Samarinda menduduki peringkat 

satu dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencapai 317 kasus serta 

kasus perceraian di Samarinda juga cukup tinggi, yaitu di tahun 2016 terdapat 

1.674 kasus (Desmawangsa, 2017).  

      Banyaknya permasalahan pernikahan yang dihadapi oleh pasangan suami-

isteri dibutuhkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi permasalahan yang 

dimiliki pasangan suami-isteri untuk mencegah terjadinya konflik dalam 

kehidupan pernikahan. Untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan yang 

dimiliki oleh pasangan suami-isteri, konseling muncul sebagai “alat” untuk 

membantu mengurangi dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi pasangan 

suami-isteri. Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien 

secara tatap muka yang dilaksanakan interaksi secara langsung yang memiliki 

tujuan memahami diri lebih baik, mengontrol perasaan dan emosi yang dimiliki, 

dan memfokuskan diri yang bertujuan untuk pemecahan masalah dan membenahi 

tingkah laku individu di waktu yang akan datang (Ashar, 2014). Tujuan khusus 

dari konseling adalah klien memahami masalah yang dihadapi oleh klien lebih 

mendalam untuk mengetahui pemicu permasalahan dan mencari solusi atas 

masalah yang dihadapi oleh individu tersebut. Pemahaman yang dimaksud 

mengarah kepada dikembangkannya rekognisi, tindakan, serta aktivitas demi 

menyelesaikan masalah spesifik yang dihadapi oleh klien. 
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      Dalam proses konseling antara konselor dan klien terdapat proses komunikasi 

interpersonal. Menurut Suranto Aw (2011), komunikasi interpersonal adalah 

proses pengiriman dan perolehan pesan antara pengirim pesan (sender) dengan 

penerima (receiver) secara lansung maupun tidak lansung. Komunikasi 

berlangsung secara langsung (primer) apabila pihak-pihak yang terlibat 

komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. 

      Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti salah satu gereja yang ada di 

Samarinda, yaitu Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI) Samarinda. Gereja 

Kristen Sangkakala Indonesia ini berdiri pada tanggal 11 November 1999. Jumlah 

total jemaat Gereja Kristen Sangkakala Indonesia terhitung dari bulan Februari 

2019 adalah 188 orang, yaitu sekolah minggu (20 orang), remaja dan pemuda (40 

orang), dewasa (128 orang), dan kepala keluarga (24 kepala keluarga). Dengan 

total keseluruhan jemaat Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, terdapat 

bermacam-macam masalah yang dihadapi oleh masing-masing jemaat Gereja 

Kristen Sangkakala Indonesia, terutama pasangan suami-isteri di Gereja Kristen 

Sangakakala Indonesia seperti perbedaan pendapat, masalah keuangan, masalah 

anak, tidak adanya keterbukaan kepadang pasanganya, dan lain-lain. Dengan 

banyaknya masalah yang dihadapi oleh jemaat Gereja Kristen Sangkakala 

Indonesia terutama pasangan suami-isteri, maka jemaat Gereja Kristen 

Sangkakala Indonesia melakukan konseling dengan gembala sidang Gereja 

Kristen Sangkakala Indonesia untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi 

oleh jemaat dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. 
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      Berhasil atau tidaknya suatu konseling yang dilakukan, ditentukan dari 

komunikasi interpersonal yang dilakukan, baik dari konselor (Gembala Sidang) 

maupun dari klien (jemaat Gereja Kristen Sangkakala Indonesia). Berlandaskan 

latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka judul penelitian ini adalah 

Komunikasi Interpersonal dalam proses Konseling di Gereja Kristen Sangkakala 

Indonesia Samarinda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah yang diajukan berlandaskan latar belakang yang dipaparkan 

dalam penjelasan diatas adalah bagaimana penerapan komunikasi interpersonal 

dalam proses konseling pasangan suami-isteri di Gereja Kristen Sangkakala 

Indonesia Samarinda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk 

memahami penerapan komunikasi interpersonal dalam proses konseling pasangan 

suami-isteri di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Samarinda. Komunikasi 

interpersonal merupakan proses penyampaian serta penerimaan pesan antara yang 

mengirim pesan (sender) dengan yang menerima pesan (receiver) baik langsung 

maupun tidak lansung. 

 

 

 



6 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait komunikasi interpersonal 

dalam proses konseling. 

2) Manfaat Praktis 

 

      Bagi Gereja Kristen Sangkakala Samarinda, penelitian ini sebagai 

tambahan informasi tentang komunikasi interpersonal dan hasil penelitian 

yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi Gereja Kristen Sangkakala 

Samarinda terkait komunikasi interpersonal dalam proses konseling di waktu 

yang akan datang. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

      Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah agar penelitian 

tidak melenceng dari rumusan masalah yang ada. Objek penelitian ini adalah 

komunikasi interpersonal dalam proses konseling pasangan suami-istri ini di 

Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI) di Samarinda. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui penerapan komunikasi interpersonal yang digunakan dalam 

proses konseling di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI) Samarinda. Dan 

periode penelitian ini adalah bulan Desember 2019–Januari 2020, karena pada 

periode tersebut pasangan suami-isteri di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia 
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Samarinda banyak melakukan konseling dengan gembala sidang Gereja Kristen 

Sangkakala Indonesia Samarinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


