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PENDAHULUAN 

Dalam setiap tahap perkembangan, manusia mempunyai tugas 

perkembangan yang berbeda pada masing-masing tahapannya, termasuk pada 

masa dewasa awal. Pada masa tersebut, individu menghadapi berbagai tugas 

perkembangan yang salah satunya adalah memilih seorang teman hidup. Untuk 

memenuhi tugas perkembangan tersebut maka manusia melangsungkan 

perkawinan (Hurlock, 1980). 

Bagi pasangan yang baru membina rumah tangga tentu tidak semudah yang 

dibayangkan karena akan terdapat perbedaan pada saat sebelum menikah dan 

sesudah menikah. Setelah menikah, suami memiliki tanggung jawab yang besar 

untuk mencari nafkah bagi keluarganya begitupun sebaliknya, seorang istri pun 

memiliki kewajiban untuk dapat mengelola hasil yang didapat dari sang suami 

agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi, untuk itu manajemen keuangan 

yang baik sangat dibutuhkan guna mengatur keuangan dalam keluarga. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Archuleta, Britt, Tonn dan Grable 

(2011) menyatakan bahwa pasangan yang puas secara finansial cenderung lebih 

stabil dalam perkawinan mereka. Tuntutan menjadi seorang suami untuk mencari 

nafkah terkadang membuat waktu yang dimiliki bersama pasangan akan 

berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika istri bekerja maka waktu yang digunakan 

bersama pasangan menjadi terbatas yang kemudian dapat berpengaruh pada 

kepuasan dalam kehidupan perkawinan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kusumowardhani (2008) pada tiga orang istri menunjukkan bahwa aspek 

kepuasan perkawinan yang dipandang kurang memuaskan dari ketiga informan 
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utama  adalah  aspek  intimasi, seksual, terutama yang berkaitan dengan masalah 

kesetiaan dalam perkawinan, sedangkan aspek yang dipandang memuaskan bagi 

ketiga informan utama adalah kesetaraan peran. Penelitian lainnya menyebutkan 

bahwa pendapatan keluarga, status pekerjaan dan usia dapat memprediksi 

kebahagiaan perkawinan (dalam, Othman, 2012). 

Hal lain yang dapat berperan penting dalam kehidupan perkawinan adalah 

mengenai keyakinan beragama serta bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama 

memberikan kepuasan tersendiri bagi masing-masing pasangan, sehingga hal ini 

dapat berpengaruh dalam kepuasan perkawinan. Adanya perbedaan keyakinan 

antara pasangan suami dan istri, dapat mengurangi kebersamaan pasangan untuk 

melakukan kegiatan agama secara bersama-sama yang pada akhirnya berdampak 

pada kepuasaan perkawinan juga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nasution (2010) mengenai kepuasan perkawinan pada istri yang 

memiliki pasangan beda agama, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga 

responden merasa puas dan merasa tidak puas pada aspek orientasi keagamaan. 

Sehingga pentingnya kepuasan perkawinan pada masing-masing pasangan sangat 

diperlukan, agar tujuan dalam perkawinan untuk menciptakan kepuasan dalam 

perkawinannya dapat terwujud. 

Seseorang yang memutuskan untuk menikah pastinya akan menghadapi 

kehidupan baru, lingkungan baru dan keluarga baru, semuanya itu membutuhkan 

suatu penyesuaian. Menurut Hurlock (1980), selama tahun pertama dan kedua 

perkawinan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian terhadap 
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satu sama lain, anggota keluarga pasangan serta teman-temannya. Levinson 

(dalam Nina, 2008) menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan (marital 

adjustment) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya 

kepuasan perkawinan. Sedangkan Hurlock (1980) menyebutkan ada empat hal 

yang paling penting bagi terwujudnya kepuasan perkawinan yaitu penyesuaian 

pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan 

pihak keluarga pasangan. 

Dalam kehidupan perkawinannya, secara tidak langsung masing-masing 

pasangan akan mengalami penyesuaian, baik penyesuaian bagi dirinya sendiri 

ataupun penyesuaian dalam perkawinannya. Spanier (1976) menyebutkan bahwa 

penyesuaian dalam perkawinan merefleksikan perasaan dan pertanyaan tentang 

bagaimana interaksi, komunikasi dan konflik yang dialami oleh pasangan suami 

istri. 

Anjani dan Suryanto (2006) menyebutkan bahwa perkawinan kurang dari 10 

tahun merupakan periode awal dalam perkawinan, pasangan akan melakukan 

adaptasi melalui beberapa fase perkawinan seperti fase bulan madu, fase 

pengenalan kenyataan, fase kritis perkawinan, fase menerima kenyataan, dan fase 

kebahagiaan sejati. Selain itu, faktor pendukung keberhasilan penyesuaian 

perkawinan mayoritas subjek terletak dalam hal saling memberi dan menerima 

cinta, ekspresi afeksi, saling menghormati dan menghargai, saling terbuka antara 

suami istri. Sedangkan, faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian 

perkawinan mayoritas subjek terletak dalam hal baik suami maupun istri tidak 

bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan di awal perkawinan, suami maupun 
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istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah, perbedaan budaya dan agama 

diantara suami dan istri, suami maupun istri tidak tahu peran dan tugasnya dalam 

rumah tangga. 

Setelah menikah setiap pasangan setiap pasangan memiliki harapan untuk 

dapat hidup mandiri terpisah dari orang tua, namun pada faktanya saat ini masih 

banyak dijumpai pasangan yang tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka, 

baik itu menantu laki-laki maupun menantu wanita. Fenomena seperti ini pun 

masih sering dijumpai di kota Salatiga, hal ini membuat mereka perlu melakukan 

penyesuaian baik dengan pasangan dan juga keluarga barunya. 

Menurut Subiyanto (2006), alasan pasangan masih tinggal bersama orang 

tua setelah menikah karena belum memiliki tempat tinggal atau alasan lain. 

Menantu wanita yang tinggal bersama mertua sering beranggapan bahwa tinggal 

bersama mertua tidak menyenangkan baginya karena dapat menimbulkan 

perselisihan antara dirinya dengan ibu mertua. Kondisi seperti ini berbeda pada 

menantu pria yang tinggal dengan mertuanya, seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliana (2006), yang menyebutkan bahwa menantu pria dewasa 

awal yang tinggal dengan mertua, memiliki hubungan yang baik dengan mertua 

karena adanya sikap peduli dari mertua dengan adanya pemberian nasehat, adanya 

kebebasan yang diberikan oleh mertua dan adanya hubungan yang terjalin dengan 

dekat. Apabila menantu tidak dapat menciptakan hubungan yang baik maka dapat 

menimbulkan konflik dengan mertua. 

Hal seperti ini dapat menyebabkan menantu merasa tidak nyaman dan pada 

akhirnya dapat memicu terjadinya konflik dengan suami. Permasalahan antara 
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menantu dengan mertua seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik antara 

suami dengan istri atau sebaliknya (Sukriya, dalam Yuliana, 2006). Konflik yang 

terjadi antara suami dengan istri dapat menghambat penyesuaian perkawinan pada 

masing-masing pasangan, yang dapat menyebabkan salah satu dari pasangan tidak 

dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya. 

Hal-hal kecil yang dapat menimbulkan ketegangan antara suami dan istri 

yang dapat menghambat penyesuaian dalam perkawinan sebenarnya dapat diatasi 

dengan cara berkomunikasi diantara pasangan. Penelitian yang dilakukan 

Prabowo (2002) mengenai pernyesuaian perkawinan pada pasangan yang berlatar 

belakang etnis Batak dan etnis Jawa menyebutkan bahwa komunikasi dan 

keterbukaan pada masing-masing pasangan merupakan faktor pendukung 

keberhasilan perkawinan, didalam perkawinan dituntut adanya komunikasi dan 

keterbukaan satu sama lain sehingga masalah yang ada dapat dibicarakan dan 

menemukan solusi yang terbaik bagi masalah tersebut. Apabila dalam kehidupan 

berumah tangga ada komunikasi dan keterbukaan diantara pasangan, maka hal ini 

tidak akan menghambat penyesuaian pada masing-masing pasangan karena 

adanya hubungan yang baik. 

Ketidakpuasan yang dialami oleh salah satu pasangan khususnya kaum istri 

yang tinggal dengan mertua, terkadang membuat mereka menjadi stres sehingga 

mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi sebagian masyarakat istri yang 

menggugat cerai suami masih di anggap tabu, tetapi bila ketidakpuasan pada istri 

yang tinggal dengan mertua tidak pernah dirasakan, hal ini dapat mempengaruhi 

kondisi psikologisnya yang dapat berpangaruh pada berakhirnya sebuah rumah 
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tangga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni dan Indrijati (2011) pada tiga 

orang istri yang menggugat cerai menunjukkan bahwa istri yang menggugat cerai 

disebabkan karena kurangnya pemenuhan dalam aspek-aspek kepuasan 

perkawinan yang meliputi aspek materil, seksual dan psikologis.  

Melihat adanya kesenjangan antara harapan dan fakta yang ada di lapangan 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dengan rumusan 

masalah apakah ada hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan 

perkawinan pada istri yang tinggal dengan mertua?. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan 

kepuasan perkawinan pada istri yang tinggal dengan mertua. 

Kepuasan Perkawinan 

Fowers dan Olson (1993) menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan adalah 

evaluasi menyeluruh mengenai hubungan dalam perkawinan yang dijalani. 

Aspek Kepuasan Perkawinan 

Fowers dan Olson (1989) menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan 

ditunjukkan dengan aspek Isu kepribadian berhubungan dengan persepsi individu 

mengenai pasangan mereka dalam menghargai perilaku-perilaku dan tingkat 

kepuasan yang dirasakan terhadap hal yang berkaitan dengan kepribadian masing-

masing. Komunikasi yaitu melihat bagaimana perasaan dan sikap individu 

terhadap komunikasi dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Penyelesaian 

masalah mengukur persepsi pasangan mengenai keberadaan dan penyelesaian 

terhadap konflik dalam hubungan mereka. Manajemen keuangan fokus pada 

bagaimana cara pasangan mengelola keuangan mereka. Mengisi waktu luang 
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mengukur pada pilihan kegiatan untuk menghabiskan waktu senggang. Hubungan 

seksual mengukur perasaan pasangan mengenai perasaan dan hubungan seksual 

mereka. Pengasuhan anak mengukur sikap dan perasaan terhadap tugas mengasuh 

dan membesarkan anak. Keluarga dan teman menunjukan perasaan dalam 

berhubungan dengan anggota keluarga menjalin hubungan dengan mertua dan 

teman-teman. Peran egalitarian mengukur perasaan dan sikap individu mengenai 

peran perkawinan dan keluarga. Orientasi keagamaan mengukur makna 

kepercayaan agama dan prakteknya dalam perkawinan.  

Faktor-Faktor Kepuasan Perkawinan 

Faulkner (2002), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pernikahan seseorang antara lain Karakteristik demografis (demographic 

characteristic), Proses psikologis (psychological processes), Proses selama 

pernikahan (marital process), Gender, Transisi kehidupan (life transition). 

Hurlock (1980) menyatakan bahwa ada empat pokok yang paling umum dan 

paling penting bagi kebahagiaan perkawinan yaitu penyesuaian pasangan, 

penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga 

dari pihak masing-masing pasangan. Dari keempat hal diatas salah satunya yang 

penting yang dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan adalah penyesuaian 

dengan pasangan. 

Penyesuaian Perkawinan 

Spanier (1976) yang menyebutkan bahwa penyesuaian dalam perkawinan 

yaitu merefleksikan perasaan dan pertanyaan tentang bagaimana interaksi, 

komunikasi dan konflik yang dialami oleh pasangan suami istri. 
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Aspek Penyesuaian Perkawinan 

Aspek penyesuaian perkawinan yang dikemukakan oleh Spanier (dalam 

Hammaci, 2005) yaitu aspek Kepuasan antar pasangan meneliti tingkat 

kebahagiaan dalam hubungan dan juga sebagai frekuensi konflik yang dialami 

dalam hubungan. Konsensus antar pasangan menyangkut tingkat kesepakatan  

antar pasangan suami istri mengenai hal-hal yang penting dalam perkawinan 

seperti penanganan keuangan keluarga atau membuat keputusan besar. 

Kohesivitas antar pasangan mengacu pada seberapa sering pasangan berperan 

serta dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama. Ungkapan afeksi 

menyangkut pada seberapa sering pasangan mengungkapkan atau 

mengekspresikan cinta antara satu sama lain. 

Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kepuasan Perkawinan Istri 

Yang Tinggal Dengan Mertua  

Melakukan penyesuaian perkawinan dengan pasangan dan keluarga 

pasangan tidaklah mudah, terutama bagi mereka yang tinggal satu rumah dengan 

mertua. Hurlock (1980) mengungkapkan bahwa salah satu masalah penyesuaian 

yang penting dalam hidup perkawinan adalah penyesuaian diri dengan keluarga 

dan anggota keluarga pasangan. Setelah menikah setiap pasangan setiap pasangan 

memiliki harapan untuk dapat hidup mandiri terpisah dari orang tua, namun pada 

faktanya saat ini masih banyak dijumpai pasangan yang tinggal dengan salah satu 

dari orang tua mereka, baik itu menantu laki-laki maupun menantu wanita yang 

masih ikut tinggal dengan mertuanya. Memutuskan untuk tinggal bersama dengan 

mertua bukan hal yang diingini setiap pasangan. Terutama bagi istri yang tinggal 
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dengan mertua, istri yang tinggal dengan mertua akan mengalami penyesuaian diri 

yang lebih tinggi dibandingkan bila suami yang ikut dengan mertuanya.Yuliana 

(2006) dalam penelitian menyebutkan bahwa menantu pria dewasa awal yang 

tinggal dengan mertua, memiliki hubungan yang baik dengan mertua karena 

adanya sikap peduli dari mertua dengan adanya pemberian nasehat, adanya 

kebebasan yang diberikan oleh mertua, adanya hubungan yang terjalin dengan 

dekat.  

Apabila menantu tidak dapat menciptakan hubungan yang baik maka dapat 

menimbulkan konflik dengan mertua. Hal seperti ini dapat menyebabkan menantu 

merasa tidak nyaman dan pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik dengan 

suami. Konflik yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan karena mertua 

dapat menyebabkan salah satu dari pasangan tidak dapat merasakan kepuasan 

dalam perkawinannya. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam perkawinan 

dapat dilakukan dengan cara saling memupuk sikap pengertian dan penyesuaian  

antara satu  sama  lain  (Gunarsa,  2003).  

Kehidupan perkawinan yang dijalani tidak sesuai dengan harapan dapat 

menimbulkan perasaan ketidakpuasan dalam perkawinan dan hal tersebut dapat 

menyebabkan terjadinya kegagalan dalam kehidupan perkawinan. Kehidupan 

perkawinan yang bahagia diasosiasikan dengan kepuasan yang diperoleh dari 

kehidupan perkawinan tersebut. Menurut Bowman dan Spanier (dalam Vembry, 

2009), sebuah perkawinan dapat dikatakan mencapai kepuasan apabila kedua 

pasangan dapat sepenuhnya menerima pasangannya dan kepuasan itu dirasakan 

dari waktu ke waktu. Namun pada kenyataan seringkali salah satu dari pasangan 
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merasakan ketidakpuasan dalam perkawinannya. Hal seperti ini biasanya lebih 

banyak dialami pada wanita, berbagai alasan yang dapat menimbulkan rasa 

ketidakpuasan dalam perkawinannya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afni dan Indrijati (2011) pada tiga 

orang istri yang menggugat cerai menunjukkan bahwa istri yang menggugat cerai 

disebabkan karena kurangnya pemenuhan dalam aspek-aspek kepuasan 

perkawinan yang meliputi aspek materil, seksual dan psikologis. Berakhirnya 

kehidupan berumah tangga yang disebabkan karena ketidakpuasan sangat tidak di 

inginkan, sehingga masing-masing dari pasangan harus dapat saling mendukung 

agar tercipta kepuasan dalam perkawinannya. 

Apabila pasangan mampu menyesuaikan diri maka ia akan mengalami 

kepuasan, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan kesalahan yang terjadi 

dalam rumah tangga, begitupun sebaliknya apabila pasangan tidak mampu 

melakukan penyesuaian dengan baik maka salah satu dari pasangan akan 

mengalami ketidakpuasan yang akan menyebabkan perceraian sehingga istri yang 

tinggal dengan mertua diharapkan dapat melakukan penyesuaian perkawinan 

dengan baik agar dapat tercipta kepuasan dalam perkawinannya. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dilihat bahwa penyesuaian perkawinan mempunyai hubungan 

dengan kepuasan perkawinan yaitu apabila istri yang tinggal dengan mertua dapat 

melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik maka individu semakin puas 

dengan perkawinannya, sebaliknya jika penyesuaian perkawinan istri yang tinggal 

dengan mertua buruk maka individu semakin tidak puas dengan perkawinannya. 
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Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah “Ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada istri 

yang tinggal dengan mertua”. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain korelasional. Dengan 

mengkorelasikan variabel penyesuaian perkawinan dengan variabel kepuasan 

perkawinan pada istri yang tinggal dengan mertua. 

Partisipan  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah 

teknik Snowball Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Populasi dalam penelitian ini adalah istri 

yang tinggal dengan mertua di kota Salatiga, Jawa Tengah. Jumlah partisipan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang dengan kriteria antara lain wanita 

yang tinggal dengan mertua, usia perkawinan kurang dari 10 tahun, berusia 18-40 

tahun, berdomisili dikota Salatiga dan sekitarnya. 

Instrumen 

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur yaitu berupa Skala Penyesuaian 

Perkawinan yang dimodifikasi dari Dyadic Ajustment Scale (DAS) (Spanier, 

1976) sebanyak 32 item dan Skala Kepuasan Perkawinan yang dimodifikasi dari 

ENRICH Marrital Satisfactions (Fowers dan Olson, 1989) sebanyak 40 item. 

Item-item tersebut berbentuk favorabel dan unfavorabel. Adapun skor alternatif 
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pilihan jawaban berkisar dari 0-4. Data penelitian dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program Statistical Package For Social Science (SPSS) for Windows 

Release 16.0. Untuk menguji daya diskrimasi diuji dengan menggunakan teknik 

reliabilitas Alpha Cronbach. 

Hasil pengujian diskriminasi item terhadap 32 item skala penyesuaian 

perkawinan istri yang tinggal dengan mertua terdapat 21 item yang baik dan 11 

item yang gugur, berkisar antara 0,314 sampai 0,721. Sedangkan hasil pengujian 

diskriminasi item terhadap 40 item skala kepuasan perkawinan istri yang tinggal 

dengan mertua terdapat 27 item yang baik dan 13 item yang gugur, berkisar antara 

0,317 sampai 0,690. Adapun hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa koefisien 

reliabilitas skala penyesuaian perkawinan adalah 0,875 dan koefisien reliabilitas 

skala kepuasan perkawinan sebesar 0,913. 

Prosedur Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 11-19 Juli 2014. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan try out terpakai. Pengambilan data hanya dilakukan satu 

kali dan digunakan sebagai uji coba skala sekaligus sebagai data penelitian.  

Penulis menyebar skala sebanyak 60 eksemplar, tetapi skala yang dapat 

digunakan sebanyak 50. Empat eksemplar skala tidak kembali dan enam lainnya 

tidak memenuhi syarat untuk di skoring. Setelah semua skala terkumpul, skala 

tersebut kemudian diskor dan ditabulasikan kedalam data kasar untuk diolah 

sebagai data penelitian. 
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Teknik Analisis Data 

Pengujian uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji linearitas menggunakan ANOVA, sedangkan untuk pengujian 

hipotesis korelasi menggunakan Pearson Product Moment. 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi 

Pengujian uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil uji Kolmogorov-

Smirnov. Berdasarkan uji hasil pengujian normalitas pada kedua variabel memiliki 

signifikansi p>0,05. Variabel penyesuaian perkawinan memiliki nilai K-S-Z 

sebesar 0,972 dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,301 (p>0.05). 

Oleh karena nilai signifikansi p>0,05, maka distribusi data penyesuaian 

perkawinan berdistribusi normal. Hal ini juga terjadi pada variabel kepuasan 

perkawinan yang memiliki nilai K-S-Z sebesar 0,968 dengan probabilitas (p) atau 

signifikansi sebesar 0,306. Dengan demikian data kepuasan perkawinan juga 

berdistribusi normal. 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji variabel penyesuaian perkawinan dan 

variabel kepuasan perkawinan. Dari hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikansi 

0,004 (p<0,05) karena signifikansi kurang dari 0,05 jadi hubungan antara 

penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan adalah linear. 
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Hasil Analisis Deskriptif 

Tabel 1 

Kategorisasi Pengukuran  

Skala Penyesuaian Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan  x= penyesuaian perkawinan 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat skor hipotetik penyesuaian perkawinan 

dari 50 subjek diperoleh hasil dengan kategori sangat tinggi sebesar 40%, kategori 

tinggi sebesar 52%, kategori sedang sebesar 6%, kategori rendah sebesar 2% dan 

tidak ada subjek dengan kategori sangat rendah sebesar 0%.  

Berdasarkan rata-rata sebesar 65.64 dapat dikatakan bahwa rata-rata 

penyesuaian perkawinan istri berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil 

pengujian dapat dilihat skor empirik yang diperoleh pada skala penyesuaian 

perkawinan skor paling rendah adalah 31 dan skor paling tinggi adalah 84, rata-

ratanya adalah 65.64 dengan standar deviasi 10. 

No Interval Kategori Mean N Persentase 

1 67,2< x ≤ 84 Sangat Tinggi  20 40% 

2 50,4 <x ≤ 67,2 Tinggi 65.64 26 52% 

3 33,6 < x ≤ 50.4 Sedang  3 6% 

4 16.8< x ≤ 33,6 Rendah   1 2% 

5 0< x ≤ 16,8 Sangat Rendah  0 0% 

Jumlah  50 100% 

SD = 10.417, Min = 31, Max = 84 
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Tabel 1.2 

Kategorisasi Pengukuran  

Skala Kepuasan Perkawinan 

No Interval Kategori Mean N Persentase 

1 86,4< x ≤ 108 Sangat Tinggi  19 38% 

2 64,4<x ≤86,4 Tinggi 80.98 25 50% 

3 43,2< x ≤ 64,4 Sedang  5 10% 

4 21,6< x ≤ 43,2 Rendah   1 2% 

5 0< x ≤ 21,6 Sangat Rendah   0% 

Jumlah  50 100% 

SD = 14.434, Min = 32, Max = 108 

Keterangan: x = kepuasan perkawinan 

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat skor hipotetik kepuasan perkawinan 

dari 50 subjek diperoleh hasil dengan kategori sangat tinggi sebesar 38%, kategori 

tinggi sebesar 50%, kategori sedang sebesar 10%, kategori rendah sebesar 2% dan 

tidak ada subjek dengan kategori sangat rendah sebesar 0%. 

Berdasarkan rata-rata sebesar 80.89 dapat dikatakan bahwa rata-rata 

kepuasan perkawinan istri berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil 

pengujian dapat dilihat skor empirik yang diperoleh pada skala kepuasan 

perkawinan skor paling rendah adalah 32 dan skor paling tinggi adalah 108, rata-

ratanya adalah 80.89 dengan standar deviasi 14.343. 
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Uji Hipotesis 

Tabel 2 

Correlations 

  Penyesuaian

perkawinan 

Kepuasanpe

rkawinan 

penyesuaianperkawina

n 

Pearson Correlation 1 .385
**

 

Sig. (1-tailed)  .003 

N 50 50 

Kepuasanperkawinan Pearson Correlation .385
**

 1 

Sig. (1-tailed) .003  

N 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

Berdasarkan tabel 2, diperoleh hasil perhitungan uji korelasi koefisien 

korelasi antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan sebesar 

0,385 dengan signifikansi sebesar 0,003 (p<0.05) yang berarti antara penyesuaian 

perkawinan dengan kepuasan perkawinan ada hubungan yang positif dan 

signifikan. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi 

antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada istri yang 

tinggal dengan mertua sebesar 0,385 dengan signifikansi sebesar 0,003 (p<0.05) 

yang berarti antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan ada 
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hubungan yang positif dan signifikan. Untuk mewujudkan penyesuaian 

perkawinan yang sesuai dengan harapan tidak mudah kerena masing-masing 

pasangan memiliki kepribadian yang berbeda satu sama lain sehingga untuk 

menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan merupakan sebuah 

proses yang harus dapat dilalui. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dalam 

penelitian ini, diperoleh data bahwa penyesuaian perkawinan pada istri yang 

tinggal dengan mertua sebesar 52% yang berada pada kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar istri yang tinggal dengan mertua memiliki 

penyesuaian perkawinan yang baik dengan pasangannya. Selain itu, penyesuaian 

perkawinan yang tergolong tinggi, kemungkinan bagi pasangan untuk mengalami 

ketidakpuasan dalam perkawinannya sangat sedikit, sehingga untuk dapat 

mencapai keberhasilan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan cara saling 

memupuk sikap pengertian dan penyesuaian antara satu sama lain (Gunarsa, 

2003). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2012) yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan penyesuaian diri antara menantu laki-laki 

dan perempuan usia dewasa awal yang tinggal satu rumah dengan mertua, 

hasilnya menunjukan bahwa menantu perempuan memiliki penyesuaian yang 

tinggi dibandingkan dengan menantu laki-laki. 

Memutuskan untuk tinggal bersama dengan mertua bukan hal yang diingini 

setiap pasangan. Terutama bagi istri yang tinggal dengan mertua, istri yang tinggal 

dengan mertua akan mengalami penyesuaian diri yang lebih tinggi dibandingkan 

bila suami yang ikut dengan mertuanya. Menantu yang tidak dapat menciptakan 

hubungan yang baik maka dapat menimbulkan konflik dengan mertua. Hal seperti 
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ini dapat menyebabkan menantu merasa tidak nyaman dan pada akhirnya dapat 

memicu terjadinya konflik dengan suami. Konflik yang terjadi antara suami dan 

istri yang disebabkan karena mertua dapat menyebabkan salah satu dari pasangan 

tidak dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya. 

Dari hasil yang di peroleh diri akan penyesuaian perkawinan istri yang 

tinggal dengan mertua tergolong tinggi hal ini dapat terjadi karena adanya sikap 

saling terbuka diantara pasangan, sehingga konflik yang terjadi antara menantu 

dengan mertua yang dapat memicu konflik dengan suami dapat diatasi dengan 

baik. 

Kepuasan perkawinan dapat dirasakan pada istri yang tinggal dengan mertua 

karena adanya penyesuaian perkawinan yang baik dengan pasangan dan keluarga 

pasangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Levinson (dalam Nina, 2008) yang menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan 

(marital adjustment) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya 

kepuasan perkawinan. Menurut Bowman dan Spanier (dalam Vembry, 2009), 

sebuah perkawinan dapat dikatakan mencapai kepuasan apabila kedua pasangan 

dapat sepenuhnya menerima pasangannya dan kepuasan itu dirasakan dari waktu 

ke waktu. Laswell dan Laswell (1987) menyebutkan bahwa pasangan suami-istri 

dengan tingkat kepuasaan tinggi lebih mampu menyesuaikan diri dengan 

pasangannya, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan kesalahan serta 

mampu memahami bagaimana proses pesan disampaikan dan  diterima  (dalam 

Putro, 2010). 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian 

perkawinan memberikan kontribusi sebesar 14,8% terhadap kepuasan perkawinan, 

sedangkan sisanya sebesar 85,2% yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti suami 

maupun istri tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan di awal 

perkawinan, suami maupun istri tidak berinisiatif menyelesaikan masalah, adanya 

perbedaan budaya atau agama diantara suami dan istri, suami maupun istri tidak 

tahu peran dan tugasnya dalam rumah tangga yang dapat berpengaruh terhadap 

kepuasan perkawinan. Sehingga nampak jelas bahwa semakin baik penyesuaian 

perkawinannya maka individu semakin puas dengan perkawinannya, sebaliknya 

semakin buruk penyesuaian perkawinannya maka individu semakin tidak puas 

dengan perkawinannya. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyesuaian perkawinan dengan 

kepuasan perkawinan pada istri diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara penyesuaian perkawinan 

dengan kepuasan perkawinan pada istri yang tinggal dengan mertua. 

Artinya semakin baik penyesuaian perkawinannya maka individu semakin 

puas dengan perkawinannya. Hal ini dapat dilihat dari koefisien korelasi 

antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada istri 

yang tinggal dengan mertua sebesar 0,385 dengan signifikansi sebesar 

0,003 (p<0.05). Nilai signifikansi <0.05 tersebut menunjukan bahwa 

hipotesis diterima. 
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2. Penyesuaian perkawinan memberikan kontribusi sebesar 14,8% terhadap 

kepuasan perkawinan, sedangkan sisanya sebesar 85,2% yang dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti suami maupun istri tidak bisa menerima perubahan 

sifat dan kebiasaan di awal perkawinan, suami maupun istri tidak 

berinisiatif menyelesaikan masalah, adanya perbedaan budaya atau agama 

diantara suami dan istri, suami maupun istri tidak tahu peran dan tugasnya 

dalam rumah tangga yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan 

perkawinan. Sehingga nampak jelas bahwa semakin baik penyesuaian 

perkawinannya maka individu semakin puas dengan perkawinannya, 

sebaliknya semakin buruk penyesuaian perkawinannya maka individu 

semakin tidak puas dengan perkawinannya. 

3. Sebagian besar subjek (52%) memiliki penyesuaian perkawinan yang 

berada pada kategori tinggi, dan sebagian besar subjek (50%) memiliki 

tingkat kepuasan perkawinan yang berada pada kategori tinggi juga. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi Istri 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyesuaian perkawinan 

mempengaruhi kepuasan perkawinan terutama pada istri yang tinggal 

dengan mertua. Oleh karena itu, bagi istri yang tinggal dengan mertua 

diharapkan dapat melakukan penyesuaian perkawinan dengan cara 

membina komunikasi yang baik dengan suami dengan mertua, hal ini 
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dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan dalam rumah tangga yang 

dibina. 

2. Bagi Mertua 

Bagi mertua diharapkan dapat mendukung menantu yang tinggal 

bersamanya baik agar dapat melakukan penyesuaian dengan suami 

maupun lingkungannya dengan baik seperti tidak terlalu ikut campur pada 

urusan rumah tangga anak yang baru dibina atau dengan cara memberi 

nasehat dan berbagi pengalaman agar rumah tangga yang dibina dapat 

harmonis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, dapat membuat alat ukur yang tidak 

hanya mengukur hubungan dengan suami saja tetapi dapat membuat alat 

ukur yang juga dapat pula mengukur hubungannya dengan mertua. Selain 

itu dapat pula memilih topik lain yang sesuai dengan fenomena yang ada 

sehingga dapat menjawab fenomena yang terjadi melalui bukti empiris dan 

faktual. 
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