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Abstrak

Dewasa ini peran wanita menjadi sangat penting untuk diperhatikan, wanita berperan sebagai ibu

dan istri memiliki tugas yang tidak hanya berfokus pada pekerjaan rumah tangga saja, melainkan

juga terdapat wanita yang bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk itu

peneliti tertarik melihat perbedaan kepuasan pernikahan pada kedua kelompok tersebut. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan kepuasan pernikahan

antara wanita bekerja dan tidak bekerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan adaptasi skala

Enrich Marital Scale (EMS) dengan item asli 15 kemudian digandakan menjadi 51 item, gugur

sebanyak 4 item sehingga menyisakan 47 item. Partisipan penelitian ini adalah 37 wanita tidak

bekerja,dan 38 wanita bekerja. Hasil penelitian ialah terdapat perbedaan kepuasan pernikahan

yang signifikan antara wanita bekerja dan tidak bekerja (t =2,026 ; p< 0,05).

Kata kunci   :  kepuasan pernikahan, wanita bekerja, wanita tidak bekerja.



Abstract

Nowadays, the role of women is very important to note, the role of women as mothers and wives

have a duty not only to focus on household chores, but also there are women who work outside

the home to make ends meet. To the researchers were interested in seeing the difference marital

satisfaction in both groups. The purpose of this study was to determine how significant difference

between the marital satisfaction of women's work and not bekerja. this reserch using quantitative

methods with purposive sampling technique. This study uses Enrich Marital scale adaptation

Scale (EMS) with original items 15 and then doubled to 51 items, fall as much as 4 items thereby

leaving 47 items. Participants of this study were 37 women did not work, and 38 women

working. The results of the study there was a significant difference in marital satisfaction among

women working and not working (t = 2.026 ;p <0.05).

Keywords: marital satisfaction, working women, women do not work
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PENDAHULUAN

Kepuasan pernikahan adalah salah satu karakteristik utama dari sebuah keluarga

yang sehat, dan dikenal sebagai prediktor penting dari kualitas hidup secara

keseluruhan.Kepuasan perkawinan dapat memengaruhi tidak hanya kesehatan fisik dan

mental kedua pasangan (Holt-Lunstad et al., 2008; Le Poire, 2005) tetapi juga

perkembangan anak-anak mereka, kesejahteraan, fungsi biologis, prestasi akademik,

keterampilan sosial  danhubungan relasi (Cummings & Davies, 2010; Hetherington &

Kelly, 2002). Fatima dan Ajmal (dalam Adisty, 2014) menyatakan bahwa perasaan tidak

puas terhadap pernikahan yang dirasakan suami maupun istri, dapat memicu timbulnya

perasaan tidak bahagia serta ketidakmampuan menikmati hidup. Individu dikatakan puas

terhadap pernikahannya bila harapannya mengenai pernikahan sesuai dengan apa yang

dialami ketika sudah menikah (Bahr, Chappell & Leigh, 1983). Demikian juga Lewis dan

Spanier, mengatakan bahwa kepuasan perkawinan bisa didapat apabila masing-masing

pasangan dapat mengerti dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pasangannya (dalam

Agustina, 2007). Kepuasan pernikahan adalah sebuah evaluasi menyeluruh mengenai

hubungan pernikahan yang dijalani (Olson & Defrain, 2006). Namun tidak semua

pasangan yang menikah mengalami atau memiliki kepuasan pernikahan.

Olson & Fowers (1989) mengungkap bahwa ada beberapa area dalam pernikahan

yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pernikahan yaitu; komunikasi, aktivitas

waktu senggang, orientasi keagamaan, pemecahan masalah, manajemen keuangan,

hubungan seksual, keluarga dan teman, kehadiran anak dan menjadi orang tua,

kepribadian, dan peran egalitier.

Sejalan dengan pernyataan di atas, adapun  sejumlah faktor yang memengaruhi

kepuasan perkawinan antara lain adalah adanya keterbukaan dalam mengekspresikan
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perasaan, adanya rasa saling percaya, adanya kemampuan untuk membuat keputusan

dalam menyelesaikan permasalahan, serta adanya keterbukaan dalam berkomunikasi,

baik masalah yang berhubungan dengan emosi, sosial, maupun seksual (Duvall dan

Miller, 1985). Hicks dan Plat (dalam Suryani, 2008)  mengungkapkan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan, antara lain adalah lamanya usia

perkawinan, kehadiran anak, kesetaraan sosial dan ekonomi, kemauan untuk saling

berbagi harapan, mengenai sikap dan kebiasaan yang cocok dalam kehidupan

perkawinan, dan adanya keseimbangan dalam menjalankan peran suami istri dalam

perkawinan.

Seorang suami biasanya berperan untuk bekerja, menghidupi, dan melindungi

keluarga sedangkan istri berperan sebagai pengelola rumah tangga (Kim, 1992). Adanya

kemajuan teknologi, pendidikan, dan informasi  membuka kesempatan yang luas kepada

wanita, tidak terkecuali wanita yang sudah menikah, untuk bekerja, sehingga seorang istri

tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga (Suryani, 2008). Alasan yang

mendorong wanita memilih berkarier ialah bertambahnya sumber finansial, meluasnya

network, terbukanya kesempatan untuk mewujudkan citra diri yang positif, dan secara

status sosial lebih dipandang. Hal ini mendorong pengambilan keputusan seorang wanita

atau istri bekerja di luar rumah (Paputungan, 2012). Bekerja di luar rumah dapat

membuat wanita lebih mandiri yang kemudian mampu memiliki konsep diri,

kesejahteraan psikologis (Soomro, 2013).

Namun tidak hanya itu dengan bekerja di luar rumah membuat berkurangnya

kualitas peran perkawinan dan waktu untuk bersama yang dapat memengaruhi kualitas

perkawinan seseorang. Hal itu karena istri yang bekerja di luar rumah, baik yang

mendapat dukungan atau tidak, lebih rentan mengalami konflik dalam perkawinan
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(Strong & Vault dalam Suryani, 2008). Kepuasan perkawinan pada wanita yang bekerja

akan terganggu karena peran ganda mereka, adanya tekanan, kesibukan memicu

kecemasan dalam penyelesaian tugas rumah tangga dan pekerjaan membuat wanita

bekerja lebih merasa kurang puas terhadap pernikahanya (Aleem, 2008). Hal ini juga

dapat dipengaruhi oleh status sosial (Pujiastuti, 2004) misal ketika status ekonomi yang

dimiliki oleh wanita lebih tinggi dibanding pria sebagai suami maka istri tersebut

cenderung kurang puas sehingga banyak istri yang menjadi kurang hormat pada suami

dan cenderung menyepelekan pekerjaan suami, ini merupakan salah satu bentuk sikap

yang menggambarkan ketidakpuasan pernikahan pada istri terhadap suami mereka.

Banyak istri yang bekerja memiliki kecenderungan untuk bercerai dibandingkan dengan

yang tidak bekerja (Splitze, 1988).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya wanita bertugas untuk

merawat dan mengurus rumah tangga. Istri yang tidak bekerja memilih bekerja tanpa

upah dengan hanya mengurus rumah tangga mereka, mereka lebih memiliki kedekatan

yang dalam secara emosi dan fisik pada suami dan anaknya, karena waktu yang dimiliki

sepenuhnya tercurah untuk keluarga (Larasati, 2012), sehingga komunikasi yang tercipta

dalam pernikahan dan keluarga lebih intens karena banyaknya waktu luang yang dapat

diberikan untuk suami serta anak. Olson (1989) mengungkapkan komunikasi merupakan

hal yang penting untuk melihat bagaimana perasaan dan sikap individu dalam

berkomunikasi dengan pasangannya. Wanita yang memilih sebagai ibu rumah tangga

juga lebih bebas dalam mengatur waktu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan

dibanding dengan wanita yang bekerja (Suryani, 2008). Dengan lebih banyaknya waktu

yang dimiliki oleh ibu rumah tangga mereka juga tidak membagi pikiran  mereka antara

mengurus rumah tangga dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat merefleksikan
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perasaan mereka tanpa terganggu dengan kesibukan lain. Namun Menurut Lewis (1986)

wanita yang tidak bekerja dapat memiliki ketergantungan terhadap suami, kurang

stimulasi sosial dan intelektual, kurang penghargaan sebagai individu dan merasakan

ketidakpuasan dalam berbagai hal.

Perbedaan lainnya antara istri bekerja dan tidak bekerja terlihat pada kuantitas

meluangkan waktu dan melakukan tugas peran dalam keluarga yaitu  istri yang bekerja

hanya menggunakan sekitar 28 jam seminggu dan istri yang mengurus rumah tangga

memiliki sekitar 53 jam seminggu untuk melakukan pekerjaan wanita pada umumnya,

yaitu mengurus serta merawat suami dan anak (Sears, 1987). Terlihat dari intensitas

waktu yang dimiliki membuat wanita bekerja harus lebih pandai dalam mengatur waktu

karena sedikitnya waktu yang dimiliki untuk berkomunikasi, dan menikmati waktu

senggang bersama pasangan mereka.

Dalam penelitian sebelumnya tentang perbedaan kepuasan pernikahan pada istri

yang bekerja dan tidak bekerja menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara

kepuasan perkawinan perempuan bekerja dan perempuan tidak bekerja di Jakarta. Wanita

yang bekerja merasa puas dengan pernikahan mereka dibandingkan dengan wanita yang

tidak bekerja (Setyoningtyas, 2005). Istri yang bekerja pada umumnya merasa lebih

bahagia dan puas terhadap pernikahannya, karena ia dapat melepaskan diri dari

ketergantungan yang berlebihan pada suami, mampu berpenghasilan sendiri (meski lebih

kecil jumlahnya), serta memiliki lingkup pergaulan yang lebih luas dan bervariasi. Selain

itu ia merasa lebih berarti dan memiliki harga diri yang lebih tinggi (Abbort, 1992).

Sedangkan Suryani (2008) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antara wanita bekerja dan tidak bekerja. Berdasarkan faktor keuangan wanita

yang tidak bekerja juga memiliki kepuasan pernikahan yang tinggi jika pasangan mereka
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berpenghasilan yang tinggi, demikian juga wanita bekerja yang memiliki penghasilan

tinggi akan merasa puas (Nye, 1984). Sedangkan menurut penelitian lain tidak terdapat

perbedaan antara wanita yang bekerja dengan tidak, jika adanya pembagian peran

household antara suami istri dapat saling mengisi (Larasati, 2012).

Berdasarkan perbedaan pandangan diatas mengenai dampak dari wanita bekerja

dan tidak bekerja, penulis tertarik untuk meneliti kepuasan perkawinan kedua kelompok

tersebut. Peneliti menganggap kondisi wanita saat ini masih memiliki beberapa stereotip

yang dapat berpengaruh bagi kondisi perkawinan mereka, bahkan kesehatan keluarga

mereka. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan

kepuasan pernikahan pada wanita bekerja dan tidak bekerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepuasan pernikahan

Olson dan Fowers (1989) mendefinisikan kepuasan pernikahan sebagai sebuah

evaluasi menyeluruh mengenai kepuasan yang meliputi sepuluh areapada pasangan yang

menikah yaitu komunikasi, leisure activity, resolusi konflik, financial management,

aktifitas waktu senggang, orientasi seksual, kehadiran anak dan menjadi orang tua,

hubungan keluarga dan kerabat, personality issue, orientasi keagamaan, dan peran

egalitarian.

Aspek- Aspek Kepuasan Pernikahan

Aspek yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang

dikemukakan Olson dan Fowers (1989), ada beberapa area dalam pernikahan yang dapat

digunakan untuk mengukur kepuasan pernikahan. Area-area tersebut antara lain:
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1. Communication (Komunikasi)

Area ini melihat bagaimana perasaan dan sikap individu dalam berkomunikasi

dengan pasangannya. Area ini berfokus pada rasa nyaman yang dirasakan pasangan

suami-istri dalam berkomunikasi, dimana mereka saling berbagi dan menerima informasi

tentang perasaan dan pikirannya.

2.Leisure Activity ( Aktivitas waktu senggang)

Area ini menilai pilihan kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang

yang merefleksikan aktivitas yang dilakukan secara personal atau bersama. Area ini juga

melihat apakah suatu kegiatan dilakukan sebagai pilihan individu atau pilihan bersama

serta harapan-harapan dalam mengisi waktu luang bersama pasangan.

3.Religious Orientation (Orientasi keagamaan)

Area ini menilai makna keyakinan beragama serta bagaimana pelaksanaannya

dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang memiliki keyakinan beragama, dapat dilihat

dari sikapnya yang peduli terhadap hal-hal keagamaan dan mau beribadah. Umumnya,

setelah menikah  individu akan lebih memperhatikan kehidupan beragama. Orang tua

akan mengajarkan dasar-dasar dan nilai-nilai agama yang dianut kepada anaknya. Mereka

juga akan menjadi teladan yang baik dengan membiasakan diri beribadah dan

melaksanakan ajaran agama yang mereka anut.

4.Conflict Resolution (Pemecahan masalah)

Area ini berfokus untuk menilai persepsi suami istri terhadap suatu masalah serta

bagaimana pemecahannya. Diperlukan adanya keterbukaan pasangan untuk mengenal

dan memecahkan masalah yang muncul serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan

solusi terbaik. Area ini juga menilai bagaimana anggota keluarga saling mendukung

dalam mengatasi masalah bersama-sama serta membangun kepercayaan satu sama lain.
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5.Financial Management (Manajemen keuangan)

Area ini menilai sikap dan cara pasangan mengatur keuangan, bentuk-bentuk

pengeluaran dan pembuatan keputusan tentang keuangan. Konsep yang tidak realistis,

yaitu harapan-harapan yang melebihi kemampuan keuangan, harapan untuk memliki

barang yang diinginkan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat

menjadi masalah dalam pernikahan (Hurlock, 1999).Konflik dapat muncul jika salah satu

pihak menunjukkan otoritas terhadap pasangannya juga tidak percaya terhadap

kemampuan pasangan dalam mengelola keuangan.

6.Seksual Orientation (Hubungan seksual)

Area ini berfokus pada refleksi sikap yang berhubungan dengan masalah seksual,

serta kesetiaan terhadap pasangan.Penyesuaian seksual dapat menjadi penyebab

pertengkarandan ketidakbahagiaan apabila tidak dicapai kesepakatan yang

memuaskan.Kepuasan seksual dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini

bisa terjadi karena kedua pasangan telah memahami dan mengetahui kebutuhan mereka

satu sama lain, mampu mengungkapkan hasrat dan cinta mereka, juga membaca tanda-

tanda yang diberikan pasangan sehingga dapat tercipta kepuasan bagi pasangan suami-

istri.

7.Family and Friends (Keluarga dan Teman)

Area ini dapat melihat bagaimana  perasaan dan perhatian pasangan terhadap

hubungan kerabat, mertua serta teman-teman. Area ini merefleksikan harapan dan

perasaan senang mengabiskan waktu bersama keluarga besar dan teman-teman.

Pernikahan akan cenderung lebih sulit jika salah satu pasangan menggunakan sebagian
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waktunya bersama keluarganya sendiri, jika ia juga mudah dipengaruhi oleh keluarganya

dan jika ada keluarga yang datang dan tinggal dalam waktu lama (Hurlock, 1999).

8.Children and Parenting (Kehadiran anak dan menjadi orang tua)

Area ini menilai sikap dan perasaan tentang memiliki dan membesarkan anak.

Fokusnya adalah bagaimana orang tua menerapkan keputusan mengenai disiplin anak,

cita-cita terhadap anak serta bagaimana pengaruh kehadiran anak terhadap hubungan

dengan pasangan. Kesepakatan antara pasangan dalam hal mengasuh dan mendidik anak

penting halnya dalam pernikahan. Orangtua biasanya memiliki cita-cita pribadi terhadap

anaknya yang dapat menimbulkan kepuasan bila itu dapat terwujud.

9.Personality Issue (Kepribadian)

Area ini melihat penyesuian diri dengan tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan serta

kepribadian pasangan. Biasanya sebelum menikah individu berusaha menjadi pribadi

yang menarik untuk mencari perhatian pasangannya bahkan dengan berpura-pura

menjadi orang lain. Setelah menikah, kepribadian yang sebenarnya akan muncul. Setelah

menikah perbedaan ini dapat memunculkan masalah. Persoalan tingkah laku pasangan

yang tidak sesuai harapan dapat menimbulkan kekecewaan, sebaliknya jika tingkah laku

pasangan sesuai yang diinginkan maka akan menimbulkan perasaan senang dan bahagia.

10.Egalitarian Role (Peran egalitarian)

Area ini menilai perasaan dan sikap individu terhadap peran yang beragam dalam

kehidupan pernikahan. Fokusnya adalah pada pekerjaan, tugas rumah tangga, peran

sesuai jenis kelamin dan peran sebagai orang tua.Suatu peran harus mendatangkan

kepuasan pribadi. Pria dapat bekerja sama dengan wanita sebagai rekan yang baik di

dalam maupun diluar rumah. Suami tidak merasa malu jika penghasilan istri lebih besar

juga memiliki jabatan yang lebih tinggi. Wanita mendapatkan kesempatan untuk
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mengembangkan potensi yang dimilikinya serta memanfaatkan kemampuan dan

pendidikan yang dimiliki untuk mendapatkan kepuasan pribadi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pernikahan

Ada beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan dalam pernikahan yakni faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan harapan, keinginan,dan

kebutuhan seperti apa yang diungkapkan oleh Abraham Maslow mengenai hierarki

kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta dan keberadaan, penghargaan, dan

aktualisasi diri yang ada dalam diri individu, mampu menunjukan taraf kepuasan

seseorang dalam berbagai hal, dalam hal ini ialah pernikahan (Permatasari, 2014).

sedangkan faktor eksternal adalah kehadiran anak sangat berpengaruh terhadap

menurunnya kepuasan pernikahan terutama pada wanita (Bee & Mitchell, 1984). lama

usia pernikahan, dimana dikemukakan oleh Duvall (1985) bahwa kepuasan pernikahan

tinggi diawal pernikahan kemudian menurun setelah kehadiran anak dan kemudian

meningkat kembali setelah anak mandiri. Kepuasan pernikahan pada wanita bekerja dan

tidak bekerja lebih dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam individu tersebut.

Kepuasan pernikahan pada wanita bekerja dan wanita tidak bekerja

Di jaman teknologi informasi sekarang ini, sosok wanita bekerja dengan karir

yang sukses merupakan fenomena umum dikota- kota besar. Bekerja memiliki nilai dan

dapat menjadikan hidup wanita lebih sejahtera dan bahagia (Lewis, 1986). Dampak istri

bekerja dapat dirasakan oleh seluruh keluarga dan hubungannya dengan pasangan. Secara

materi, wanita bekerja dapat membantu menaikan taraf ekonomi keluarga namun disisi

lain, waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang (Nugroho, 2010).

Sebagian dari wanita bekerja ada yang dapat menikmati perannya ada yang tidak, dalam

kondisi keduanya ini diduga berdampak terhadap kepuasan perkawinan (Suryani, 2008).
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Kebalikannya pada wanita tidak bekerja, secara ekonomi mereka bergantung kepada

suami namun mereka memiliki waktu lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga

Sama halnya dengan wanita bekerja sebagian dari mereka ada yang dapat menikmati

perannya, ada yang tidak, dan kedua kondisi tersebut juga dapat memiliki dampak

terhadap kepuasan perkawinan.

Hipotesa

Menurut penjelasan di atas, dalam penelitian ini muncul hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak ada perbedaan kepuasan pernikahan  yang signifikan antara wanita bekerja

dan tidak bekerja

H1 : Ada perbedaan kepuasan pernikahan yang signifikan antara wanita bekerja dan tidak

bekerja

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian komparasi (uji beda).Dengan

membandingkan variabel kepuasan pernikahan pada istri bekerja dengan variabel

kepuasan pernikahan pada istri tidak bekerja.

Variabel tergantung : Kepuasan pernikahan

Variabel bebas : Wanita bekerja dan tidak bekerja

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi wanita yang tinggal di kabupaten Ponorogo

bersama suami.Sampelpenelitian ini adalah sebanyak 75 orang, tidak menikah beda

agama, berusia 20-40 tahun,  sebanyak 37wanita tidak bekerja dan 38 wanita bekerja

formal.
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Instrumen

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari Enrich

Marital Scale (EMS) oleh Olson & Fowers (1993). EMS merupakan alat ukur gabungan

dari Skala kepuasan pernikahan dan skala Idealistic Distortion. EMS (1993) terdiri dari10

dimensi yaitu personality issues, peran egalitier, komunikasi, resolusi konflik, pengaturan

keuangan, aktivitas waktu senggang, hubungan seksual,  kehadiran anak dan menjadi

orang tua, keluarga dan teman, orientasi agama. Sedangkan Idealistic Distortion sendiri

digunakan untuk mengukur tendensi pasangan dalam menjawab pertanyaan dengan cara

yang diinginkan secara sosial, skala ini digunakan untuk mengoreksi bias yang diperoleh.

Peneliti memodifikasi EMS dari item asli sebanyak 15 item menjadi 51 item soal yang

digunakan dalam penelitian ini.

Pengujian EMS menyisakan 47 item dengan koefisien korelasi item total antara

0,303-0,718. Hasil perhitungan reliabilitas didapatkan  koefisien alpha cronbach 0,942

berarti bahwa alat ukur dikatakan sangat reliabel.

Prosedur

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 2-25 Januari 2015.  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 100 eksemplar, tetapi skala yang dapat

digunakan sebanyak 75. Wanita bekerja sebanyak 38 orang, dan wanita tidak bekerja 37

orang. Lima belas eksemplar tidak memenuhi syarat untuk diskoring karena pada

keseluruhan item hubungan seksual tidak diisi, dan data demografi tidak diisi, sedangkan

sepuluh lainnya tidak kembali. 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

Metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah

dengan Independent sample t-test, yaitu untuk mengamati perbedaan rata-rata dua

kelompok sampel yang tidak berhubungan satu sama lain (Purwanto, 2008). Uji ini

khususnya digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan diantara

kedua kelompok yang diteliti. Namun sebelum melakukan uji t, peneliti melakukan uji

normalitas dengan melihat hasil uji Kolmogorov- Smirnov. Uji homogenitas

menggunakan ANOVA.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Pengujian uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil uji kolmogorov-smirnov.

Berdasarkan uji hasil pengujian normalitas pada kedua variabel memiliki signifikasi

p>0,05. Variabel ibu tidak bekerja memiliki nilai K-S-Z sebesar 1,167dengan probabilitas

(p) atau signifikansi sebesar 0,131( p>0,05). Oleh karena itu signifikansi p>0,05maka

data kepuasan pernikahan ibu tidak bekerja berdistribusi normal. Hal ini juga terjadi pada

variabel kepuasan pernikahan pada ibu bekerja yang memiliki K-S-Z sebesar

0,636dengan probabilitas (p) atau signifikansi sebesar 0,814(p>0,05). Dengan demikian

data kepuasan perkawinan ibu bekerja juga berdistribusi normal.

Uji homogenitas

Selanjutnya adalah uji homogenitas yang bertujuan untuk melihat apakah sampel-

sampel dalam penelitian berasal dari populasi yang sama. Data dapat dikatakan homogen

jika nilai probabilitas p > 0,05. Dari hasil uji homogenitas menunjukan nilai koefisien

levene  test sebesar 0,012 dengan signifikansi sebesar 0,915 (p> 0,05). Maka dapat

disimpulkan bahwa data tersebut homogen.
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Analisis Deskriptif

Untuk menentukan tinggi rendahnya variabel kepuasan pernikahan pada wanita

bekerja dan wanita tidak bekerja, maka digunakan 5 kategori pengelompokan, yaitu

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Variabel kepuasan

pernikahanmemiliki item yang baik sebanyak 47 item, dengan skor berjenjang antara skor

0 hingga skor 5 berdasarkan jenis item favorabel dan unfavorabel.

Tabel 1

Kategori Skor kepuasan pernikahan pada wanita bekerja dan tidak bekerja.

No Interval Kategori

Frekuensi

Wanita

Bekerja

% Mean

Frekuensi

Wanita

tidak

bekerja

% Mean

1. 197,8≤ x <235 Sangat Tinggi 19 50%

193

9 24,3%

1822. 160,1≤ x < 197,7 Tinggi 17 44,7% 23 62,2%

3. 122,4 ≤ x < 160 Sedang 2 5,3% 4 10,8%

4. 84,7 ≤ x <122,3 Rendah 0 0 1 2,7%

5. 47 ≤ x  < 84,6 Sangat Rendah 0 0 0 0

Total 38 100% 37 100%

SD  = 24,003 , Min= 98  Max= 233

Data tersebut menunjukan bahwa pada kategori kepuasan pernikahan dari 75

subjek pada wanita bekerja sebanyak 19 (50%) tergolong kategori sangat tinggi.

Sebanyak 17 (44,7%) wanita bekerja tergolong kategori tinggi, dan 2 (5,3%) wanita

bekerja tergolong kategorisedang.
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Sedangkan pada wanita tidak bekerja terdapat 9 (24,3%) tergolong kategori

tinggi, 23 (63,2%) wanita tidak bekerja lainnya tergolong kategori sangat tinggi,  dan 4

(10,8%) wanita tidak bekerja tergolong dalam kategori sedang, dan 1 (2,7%) wanita tidak

bekerja  tergolong kategori yang rendah.

Berdasarkan rata-rata sebesar 193 pada kepuasan pernikahan wanita bekerja

berada padakategori sangat tinggi, sedangkan pada wanita tidak bekerja rata-rata

182dapat dikatakan bahwa rata-rata kepuasan pernikahan berada pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat skor empirik keseluruhan yang diperoleh pada

skala kepuasan pernikahan skor paling rendah ialah 98  pada wanita tidak bekerja dan

skor paling tinggi ialah 233 pada kepuasan pernikahan wanita bekerja.

Tabel 2

Kategori skor kepuasan pernikahan keseluruhan

kepuasan pernikahan dari wanita bekerja dan tidak bekerja secara keseluruhan

memiliki rata –rata 187,48 termasuk dalam kategori tinggi.

No Interval Kategori Frekuensi

keseluruhan

% Mean

1. 197,8 ≤ x≤ 235 Sangat Tinggi 28 37,3%

187,482. 160,1 ≤ x <197,7 Tinggi 40 53,3%

3. 122,4 ≤ x < 160 Sedang 6 8%

4. 84,7 ≤ x <122,3 Rendah 1 1,3%

5. 47 ≤ x <84,6 Sangat Rendah 0 0%

Total 75 100%
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Uji Beda

Tabel 3.

Perbedaan Kepuasan Perkawinan antara wanita bekerja dan tidak bekerja

Kelompok N Mean t Sig (2-tailed)

(p)

Keterangan

Wanita Bekerja 38 193,05

2,026 0,046 SignifikanWanita Tidak

Bekerja

37 182,05

Hasil perhitungan Independent sample test pada di atas menunjukkan bahwa nilai

signifikansi untuk perbedaan kepuasan pernikahan wanita tidak bekerja dan wanita

bekerja (equal variance assumed) memiliki t sebesar 2,026 dengan signifikansi 0,046

atau p < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan kepuasan pernikahan yang signifikan pada

wanita dewasa muda ditinjau dari bekerja dan tidak bekerja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan kepuasan pernikahan antara

wanita bekerja dan tidak bekerja pada wanita dewasa muda di kabupaten Ponorogo.

Didapatkan hasil perhitungan Independent sample test sebesar 2,026 dengan signifikansi

0,046 (p< 0,05). Hal ini menunjukan bahwa hipotesis awal diterima, artinya ada

perbedaaan yang signifikan antara kepuasan pernikahan wanita bekerja dan tidak bekerja.

adapun kepuasan pernikahan pada wanita bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan

kepuasan pernikahan pada wanita tidak bekerja. Hal ini dikarenakan wanita bekerja pada

umumnya mereka memiliki pandangan yang lebih terbuka dengan lingkungan sekitarnya,

dan lebih mandiri sehingga  tidak membuat wanita bekerja hanya terfokus pada rutinitas

didalam rumah saja melainkan mereka lebih mampu untuk bertukar pikiran dengan
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pasangan mengenai hal- hal dalam pekerjaan, sehingga komunikasi pasangan dapat lebih

bervariasi karena pengetahuan yang dimiliki wanita bekerja lebih terbuka.

Sedangkan menurut Lewis (1986) wanita yang tidak bekerja dapat memiliki

ketergantungan terhadap suami, kurang stimulasi sosial dan intelektual, kurang

penghargaan sebagai individu dan merasakan ketidakpuasan dalam berbagai hal. Pada

wanita bekerja pada umumnya merasa lebih bahagia dan puas terhadap pernikahannya,

karena ia dapat melepaskan diri dari ketergantungan yang berlebihan pada suami, mampu

berpenghasilan sendiri (meski lebih kecil jumlahnya), serta memiliki lingkup pergaulan

yang lebih luas dan bervariasi. Selain itu ia merasa lebih berarti dan memiliki harga diri

yang lebih tinggi (Abbort, 1992). Dengan bekerjanya seorang wanita dalam keluarga

mampu meringankan beban keluarga secara financial dan juga mampu meningkatkan

kualitas hidup seorang wanita menjadi lebih sejahtera karena dapat membangun diri lebih

produktif dan sejahtera.

Menurut Schoen, dkk (2002) Hal positif lain yang terjadi saat wanita bekerja

adalah dalam rumah tangga cenderung terjadi equal marital power yang merupakan

salah satu faktor dalam kepuasan pernikahan, dimana dalam equal marital

power cenderung terjadi pola komunikasi yang efektif pada pasangan suami istri dan

meningkatkan prinsip saling berbagi, misalnya dalam kerjasama pengasuhan anak, saling

berbagi ketertarikan, dan saling berkontribusi. Hal-hal diatas menjadikan bahwa

kebahagiaan pernikahan justru terjadi saat istri turut berkontribusi di perekonomian

membantu suami karena menimbulkan equal marital power dan kesejahteraan yang

lebih baik. Dalam pernikahan diasosiasikan dengan kerjasama dalam pengasuhan anak,

saling berbagi ketertarikan, semakin besar munculnya ketertarikan satu sama lain yang

berkontribusi pada kebahagiaan pernikahan.
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Scanzoni (1978, dalam Rogers & DeBoer, 2001) kontribusi wanita dalam

ekonomi dapat menjadi hal fundamental dalam kebahagiaan pernikahan karena

menciptakan equal marital power yang membantu meningkatkan interaksi yang efektif

antara pasangan suami istri. Wanita yang bekerja dalam rumah tangganya cenderung

menjadi salah satu faktor naiknya kepuasan pernikahan. Equal marital power, wanita

yang bekerja justru dapat membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga.

karena wanita yang bekerja, apabila ia mengalami kenaikan gaji maka rasa senang

tersebut bisa menjadi reward baginya yang justru membuat kesehatan psikologis dan

fisiknya lebih baik, dibandingkan dengan istri yang tidak bekerja. Bagi pasangan wanita

yang bekerja juga bisa meningkatkan kesejahteraan dirinya karena tekanan ekonomi

dalam keluarga juga berkurang, dan penambahan waktu kerja pada pasangan wanita

bekerja juga berkolerasi dengan penurunan kemungkinan bercerai.

Selain hal diatas Papalia (2007) juga menyebutkan bahwa pada umumnya wanita

yang bekerja memiliki pikiran yang lebih terbuka. Sehingga kemungkinan untuk

bertoleransi dengan pasangan karena kesibukan pasangan pun akan jauh lebih tinggi.

Dalam penelitian Atta (2013) juga menyebutkan bahwa pada wanita bekerja mereka lebih

memiliki kepercayaan pada pasangan karena sudah terbiasa bergaul dengan lawan jenis

dalam pekerjaan, sehingga lebih mampu memahami situasi pekerjaan suami dibanding

dengan wanita yang tidak bekerja mereka lebih sering merasakan kecemasan dan

cenderung memiliki kepercayaan yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh

Orden dan Bradburn (dalam Hofman, 1984) juga menyebutkan bahwa istri bekerja

memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi karena mereka memiliki kebebasan dalam

memilih.
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Kesimpulan dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang perbedaan kepuasan

pernikahanantara wanita bekerja dan wanita tidak bekerja diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Ada perbedaan yang signifikan antara kepuasan pernikahan wanita bekerja

dan tidak bekerja, artinya semakin produktif wanita yang bekerja maka

individu tersebut akan semakin puas dalam pernikahannya.

2. Sebagian besar subjek wanita bekerja (50%)  memiliki kepuasan pernikahan

yang berada pada kategori sangat tinggi, sebagian besar subjek wanita tidak

bekerja (62,2%) memiliki kepuasan pernikahan yang berada pada kategori

tinggi.

3. Wanita bekerja pada umumnya mereka memiliki pandangan yang lebih

terbuka dengan lingkungan sekitarnya, dan lebih mandiri sehingga  tidak

membuat wanita bekerja hanya terfokus pada rutinitas di dalam rumah saja

melainkan mereka lebih mampu untuk bertukar pikiran dengan pasangan

mengenai hal- hal dalam pekerjaan, sehingga komunikasi pasangan dapat

lebih bervariasi karena pengetahuan yang dimiliki wanita bekerja lebih

terbuka. Hal tersebut terjadi karena Wanita bekerja memiliki Equal marital

power yaitu kekuatan pernikahan pada pasangan yang sama- sama bekerja

yang merupakan salah satu faktor kepuasan pernikahan yang berpengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan

hal-hal sebagai berikut:
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1. Wanita

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan pernikahan pada

wanita bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak bekerja. Oleh

karena itu bagi wanita yang bekerja diharapkan dapat mempertahankan

pekerjaannya, dan untuk wanita tidak bekerja diharapkan mampu untuk

mengembangkan potensi diri lebih lagi agar mampu lebih mandiri, sehingga

mengurangi ketegangan dalam pernikahannya dengan melakukan usaha sesuai

dengan minatnya masing- masing, dan mampu meluangkan waktu untuk

wanita bekerja agar memiliki intensitas pertemuan dengan orang - orang

terdekat agar intensitas waktu yang dimiliki lebih berkualitas sehingga

mendukung terciptanya kepuasan dalam pernikahan.

2. Penelitian selanjutnya

Dalam pelaksanaan penelitian, ada 15 angket gugur pada kelompok

ibu bekerja yang tidak mengisi seluruh angket yang berhubungan dengan

dimensi orientasi seksual karena topik hubungan seksual yang masih dianggap

tabu. Untuk itu bagi penelitian selanjutnya agar dapat mendampingi subjek

dalam mengisi angket secara personal.

Selain itu penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat

mempengaruhi kepuasan pernikahan  yaitu usia saat menikah, dan latar

belakang pendidikan.
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