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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Long Distance Marriage 

1. Pengertian  

Sarwono (2001) mengatakan bahwa long distance marriage adalah 

keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu 

alasan  yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. 

Hampton (2004) menambahkan pengertian mengenai pernikahan jarak 

jauh atau sering disebut dengan long distance marriage adalah dimana 

pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya 

kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih 

untuk menjalani pernikahan long distance marriage banyak tantangan dan 

pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama 

layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya. 

Scott (2002) mendefenisikan pernikahan jarak jauh adalah pola 

hubungan jarak jauh yang ditandai jarangnya pertemuan atau tatap muka 

antara suami istri dan  biasanya pasangan tersebut tinggal di kota yang 

berbeda. Tidak hanya suami yang biasanya tinggal di luar kota untuk 

bekerja memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah namun tidak jarang 

juga ditemui istri yang tinggal di luar kota berbeda dengan berbagai alasan 

seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.   

Berdasarkan hasil penelitian Hotl & Stone (dalam Kidenda, 2002) 

bahwa untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak 
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jauh maka digunakan faktor waktu dan jarak. Berdasarkan informasi 

demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, 

didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 

bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga 

sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 

mil, lebih dari 250 mil). 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa long 

distance marriage merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan 

suami istri dipisahkan oleh jarak yang jauh dalam jangka waktu yang lama 

dengan alasan bekerja atau melanjutkan pendidikan sehingga 

menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu dan menjalin 

kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu. 

2. Faktor Penyebab Long Distance Marriage 

Kaufmann (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh diantaranya, yaitu 

faktor pendidikan dan pekerjaan. 

a. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak 

jauh adalah ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan mereka 

dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. 
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b. Pekerjaan 

Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan 

sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan 

jumlah tenaga kerja ke luar negeri, Johnson & Packer (dalam 

Kaufmann, 2000) dan juga dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat 

ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan 

percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak. 

 Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

penyebab long distance marriage  terdiri dari pendidikan serta pekerjaan. 

B. Kepuasan Pernikahan 

1. Pengertian  

Olson, dkk (2010) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan 

adalah perasaan yang bersifat subjektif dari pasangan suami istri 

mengenai perasaan bahagia, puas, dan menyenangkan terhadap 

pernikahannya secara menyeluruh. Sejalan dengan itu Gullota, Adams 

dan Alexander (dalam Aqmalia, 2009) mengatakan bahwa kepuasan 

pernikahan merupakan perasaan pasangan terhadap pasangannya 

mengenai hubungan pernikahannya. Hal ini berkaitan dengan perasaan 

bahagia yang pasangan rasakan dari hubungan yang dijalani.  

Kepuasan  pernikahan menurut Fauzia dan Nu’man (2008) 

merupakan evaluasi subjektif tentang kualitas pernikahan secara 

keseluruhan dan hal tersebut tergantung persepsi suami atau istri yang 

dilihat dari sikap positif atau negatif terhadap kehidupan 
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pernikahannya. Artinya, kepuasan pernikahan berkaitan dengan 

bagaimana pasangan suami istri mengevaluasi kualitas pernikahannya 

berdasarkan dari apa yang dirasakan pasangan mengenai 

pernikahannya. 

Sadarjoen (2005) menyebutkan kepuasan pernikahan dapat 

tercapai jika kedua pasangan pernikahan mampu memenuhi kebutuhan 

pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan 

yang mereka ciptakan memberi peluang bagi mereka untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan yang mereka bawa 

sebelum pernikahan terlaksana. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan pernikahan adalah perasaan serta evaluasi subjektif 

dari pasangan suami istri terhadap kualitas pernikahan yang 

memuaskan secara menyeluruh yang terlihat dari perasaan bahagia, 

puas, menyenangkan serta sikap dan perilaku yang positif sehingga 

pasangan suami istri mampu memenuhi kebutuhan dan harapan yang 

diinginkan sebelum pernikahan terlaksana. 

2. Aspek-Aspek Kepuasan Pernikahan 

Olson & Fowers (1993), mengemukakan beberapa aspek kepuasan 

pernikahan, antara lain : 
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a. Komunikasi (communication) 

Aspek ini melihat bagaimana perasaan dan sikap individu 

terhadap komunikasi dalam hubungan mereka sebagai suami 

istri. Aspek ini berfokus pada tingkat kenyamanan yang 

dirasakan oleh pasangan dalam membagi dan menerima 

informasi emosional dan kognitif. 

b. Aktivitas bersama (leisure activity) 

Aspek ini mengukur pada pilihan kegiatan untuk 

menghabiskan waktu senggang. Aspek ini merefleksikan 

aktivitas sosial versus aktivitas personal, pilihan untuk saling 

berbagi antar individu dan harapan dalam menghabiskan waktu 

senggang bersama pasangan. 

c. Orientasi keagamaan (religious orientation) 

Aspek ini mengukur makna kepercayaan agama dan 

praktek dalam pernikahan. Nilai yang tinggi menunjukkan 

agama merupakan bagian yang penting dalam pernikahan. 

Penerapan nilai-nilai tersebut akan menciptakan pergaulan 

yang lebih baik antara suami istri serta sebuah keluarga yang 

tentram dan harmonis. Kepercayaan terhadap suatu agama serta 

beribadah cenderung memberikan kesejahteraan secara 

psikologis, norma prososial dan dukungan sosial diantara 

pasangan. 
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d. Pemecahan masalah (conflict resolution) 

Aspek ini mengukur persepsi pasangan mengenai 

eksistensi dan penyelesaian terhadap konflik dalam hubungan 

mereka. Aspek ini berfokus pada keterbukaan pasangan 

terhadap isu-isu pengenalan dan penyelesaian masalah serta 

strategi-strategi yang digunakan untuk menghentikan argumen. 

Selain itu juga, saling mendukung dalam mengatasi masalah 

bersama-sama dan membangun kepercayaan satu sama lain. 

e. Manajemen keuangan (financial management) 

Aspek ini berfokus pada bagaimana cara pasangan 

mengelola keuangan mereka. Aspek ini mengukur pola 

bagaimana pasangan menggunakan uang mereka dan perhatian 

mereka terhadap keputusan finansial mereka. 

f. Orientasi seksual (sexsual orientation) 

Aspek ini mengukur perasaan pasangan mengenai afeksi 

dan hubungan seksual mereka. Aspek ini menunjuk sikap 

mengenai isu-isu seksual, perilaku seksual, kontrol kelahiran, 

dan kesetiaan. 

g. Keluarga dan teman (family and friend) 

Aspek ini menunjukkan perasaan dalam berhubungan 

dengan anggota keluarga dan keluarga dari pasangan, teman-

teman, serta menunjukkan harapan untuk mendapatkan 
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kenyamanan dalam menghabiskan waktu bersama keluarga dan 

teman-teman. 

h. Anak-anak dan pengasuhan (children and parenting) 

Aspek ini mengukur sikap dan perasaan terhadap tugas 

mengasuh dan membesarkan anak. Aspek ini berfokus pada 

keputusan-keputusan yang berhubungan dengan disiplin, masa 

depan anak dan pengaruh anak terhadap hubungan pasangan. 

i. Masalah kepribadian (personality issues) 

Aspek ini mengukur persepsi individu mengenai pasangan 

mereka dalam menghargai perilaku-perilaku dan tingkat 

kepuasan yang dirasakan terhadap masalah mengenai 

kepribadian masing-masing. 

j. Kesamaan peran (equilitarium role) 

Aspek ini mengukur perasaan dan sikap individu 

mengenai peran pernikahan dan keluarga. Aspek ini berfokus 

pada pekerjaan, pekerjaan rumah, seks, dan peran sebagai 

orang tua. Semakin tinggi nilai ini menunjukkan bahwa 

pasangan memilih peran-peran egilatarian. 

 Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa aspek 

kepuasan pernikahan terdiri dari komunikasi (communication), aktivitas 

bersama (leisure activity), orientasi keagamaan (religious orientation), 

pemecahan masalah (conflict resolution), manajemen keuangan (financial 

management), orientasi seksual (sexsual orientation), keluarga dan teman 
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(family and friend), anak-anak dan pengasuhan (children and parenting), 

masalah kepribadian (personality issues), serta kesamaan peran 

(equalitarium role). 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan 

Hurlock (2002) mengemukakan bahwa ada empat faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pernikahan, yaitu : 

a. Penyesuaian dengan pasangan 

Makin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal 

antara pria dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, makin besar 

pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan. 

Semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan 

sesamanya, semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain 

dalam pernikahan. 

b. Penyesuaian seksual 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian seksual, yaitu 

perilaku terhadap seks, pengalaman seks masa lalu, dorongan 

seksual, pengalaman seks marital awal, sikap terhadap penggunaan 

alat kontrasepsi, dan efek vasektomi. 

c. Penyesuaian keuangan 

Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap penyesuaian diri orang dewasa dengan pernikahan. Situasi 

finansial bisa membahayakan penyesuaian pernikahan dalam dua 

area penting. Pertama, jika istri mengharapkan suami untuk berbagi 
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beban kerja karena istri mulai mengalami burn out dalam 

mengurusi rumah tangga. Kedua, jika ada keinginan untuk 

memiliki barang-barang tertentu sebagai simbol kesuksesan, dan 

suami tidak mampu memenuhinya. 

d. Penyesuaian terhadap keluarga besar pasangan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian terhadap 

keluarga besar adalah adanya stereotype mengenai anggota 

keluarga tertentu, keinginan akan independensi, kohesivitas 

keluarga, mobilitas sosial, perawatan terhadap anggota keluarga 

yang lebih tua, serta adanya tanggung jawab finansial terhadap 

keluarga. 

Berdasarkan pemaparan tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan terdiri dari 

penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian 

keuangan, serta penyesuaian terhadap keluarga besar pasangan yang 

artinya semua faktor ini merupakan penyesuaian dalam pernikahan. 

 

C. Penyesuaian Pernikahan 

1. Pengertian Penyesuaian Pernikahan 

Hurlock (2000) mendefinisikan penyesuaian pernikahan 

merupakan suatu proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami 

dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan 

menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. 
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Spanier (1976) mendefenisikan penyesuaian pernikahan sebagai 

suatu proses yang menunjukkan seberapa jauh pasangan suami dan 

istri dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan 

masalah, dapat mengatasi ketegangan interpersonal dan kecemasan 

pribadi, serta dapat mencapai kepuasan dalam hubungan pernikahan, 

kedekatan hubungan dengan pasangan dan kesepakatan-kesepakatan 

penting yang diambil bagi kelangsungan fungsi pernikahan. 

Laswel dan Laswel (dalam Nainggolan, 2003) mengemukakan 

penyesuaian pernikahan adalah dua individu yang belajar untuk 

mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan harapan masing-masing 

untuk mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan 

pernikahan. 

Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penyesuaian pernikahan adalah proses adaptasi 

antara suami dan istri dalam mengatasi perbedaan, mencegah 

terjadinya konflik, mengakomodasikan kebutuhan, keinginan dan 

harapan masing-masing sehingga dapat tercapai kebahagiaan dan 

kepuasan dalam hubungan pernikahan. 
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2. Aspek-Aspek Penyesuaian Pernikahan 

Hurlock (2000) mengatakan bahwa terdapat tujuh aspek dalam 

penyesuaian pernikahan, yaitu : 

a. Kebahagiaan suami istri 

Suami dan istri yang bahagia yang memperoleh kebahagiaan 

bersama akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran 

yang mereka mainkan bersama. Mereka juga mempunyai cinta 

yang matang dan mantap satu dengan lainnya. Mereka juga dapat 

melakukan penyesuaian seksual dengan baik serta dapat menerima 

peran sebagai orang tua. 

b. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua 

Apabila terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang 

tuanya mencerminkan keberhasilan penyesuaian pernikahan 

terhadap masalah tersebut. Jika hubungan antara anak dan orang 

tuanya buruk, maka suasana rumah tangga akan diwarnai oleh 

perselisihan yang menyebabkan penyesuaian pernikahan menjadi 

sulit. 

c. Penyesuaian yang baik dari anak-anak 

Apabila anak dapat menyesuaikan dirinya dengan baik dengan 

teman-temannya, maka ia akan sangat disenangi oleh teman 

sebayanya, ia akan berhasil dalam belajar dan merasa bahagia di 

sekolah. Itu semua merupakan bukti nyata keberhasilan proses 
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penyesuaian kedua orang tuanya terhadap perkawinan dan 

perannya sebagai orang tua. 

d. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat 

Perbedaan pendapat diantara anggota keluarga yang tidak 

dapat dielakkan, biasanya berakhir dengan salah satu dari tiga 

kemungkinan, yaitu adanya ketegangan tanpa pemecahan, salah 

satu mengalah demi perdamaian atau masing-masing keluarga 

mencoba untuk saling mengerti pandangan dan pendapat orang 

lain. Dalam jangka panjang memungkinan ketiga yang dapat 

menimbulkan kepuasan dalam penyesuaian pernikahan, walaupun 

kemungkinan pertama dan kedua dapat mengurangi ketegangan 

yang disebabkan oleh perselisihan yang meningkat. 

e. Kebersamaan  

Jika penyesuaian pernikahan dapat berrhasil dilakukan, maka 

keluarga dapat menikmati waktu yang digunakan untuk berkumpul 

bersama. Apabila hubungan keluarga telah dibentuk dengan baik 

pada awal-awal tahun perkawinan, maka keduanya dapat 

meningkatkan tali persahabatan lebih erat lagi setelah mereka 

dewasa, menikah dan membangun rumah atas usahanya sendiri. 

f. Penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan 

Dalam keluarga pada umumnya salah satu sumber perselisihan 

dan kejengkelan adalah sekitar masalah keuangan. Bagaimanapun 

besarnya pendapatan, keluarga perlu mempelajari cara 
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membelanjakan pendapatannya sehingga mereka dapat 

menghindari hutang yang selalu melilitnya agar disamping itu 

mereka dapat menikmati kepuasan atas usahanya dengan cara yang 

sebaik-baiknya, daripada menjadi seorang istri yang selalu 

mengeluh karena pendapatan suaminya tidak mencukupi. 

g. Penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan 

Apabila suami istri mempunyai hubungan yang baik dengan 

pihak keluarga pasangan, khususnya mertua, ipar laki-laki dan ipar 

perempuan, kecil kemungkinannya untuk terjadi percekcokan dan 

ketegangan hubungan dengan mereka. 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang 

mempengaruhi keberhasilan penyesuaian pernikahan terdiri dari kebahagiaan 

suami istri, hubungan yang baik antara anak dan orang tua, penyesuaian yang 

baik dari anak-anak, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan 

pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, 

serta penyesuaian yang baik dari pihak keluarga. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri yang di dalamnya ada cinta dan tanggung jawab 

terhadap orang yang dicintai. Pernikahan akan mengikat dua orang 

individu yang berbeda dengan pengalaman, memori, dan perilaku yang 

berbeda satu sama lain yang akan menyatu dalam kehidupan pernikahan. 
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Pasangan yang menikah mendambakan terciptanya kepuasan dalam 

kehidupan pernikahan yang dijalaninya. Ketika pasangan mampu 

mempertahankan hubungan pernikahannya, maka hal itu menandakan 

pasangan suami istri telah memperoleh keberhasilan hidup berumah 

tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap kepuasan hidup pernikahan. 

Kepuasan pernikahan merupakan perasaan yang bersifat subjektif 

dari pasangan suami istri mengenai perasaan bahagia, puas dan 

menyenangkan terhadap pernikahannya secara menyeluruh (Olson dkk, 

2010). Kepuasan pernikahan yang dirasakan pasangan suami istri 

tergambar dari adanya kontak timbal balik yang dilakukan oleh keduanya 

sehingga memungkinkan adanya komunikasi yang baik dalam segala 

bidang yang berhubungan dengan rumah tangga, dapat menyelesaikan 

konflik yang terjadi dengan membangun kejujuran, saling mengerti, dan 

bersedia membagi peran dalam rumah tangga tanpa mengesampingkan 

nilai-nilai agama yang diyakini bersama. 

Pasangan suami istri yang telah menikah tentunya menginginkan 

tinggal bersama dengan pasangannya. Namun, pada kenyataannya banyak 

pasangan suami istri yang tinggal terpisah dikarenakan berbagai alasan, 

seperti faktor pekerjaan, karir, ataupun pendidikan, dalam istilah lain hal 

ini dikenal dengan istilah long distance marriage. Sarwono (2001) 

menyebutkan long distance marriage adalah ketika pasangan suami istri 
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dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan 

sulit dan jarang untuk bertemu.  

Menjalin long distance marriage bukanlah persoalan yang mudah 

dibandingkan dengan pasangan suami istri yang tinggal serumah. 

Kaufmann (2000) menyatakan pendidikan adalah salah satu faktor 

penyebab hubungan jarak jauh karena individu berusaha untuk mengejar 

dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hubungan 

mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. Waskito (2011) 

mengatakan suami istri terkadang harus tinggal terpisah karena pekerjaan 

dalam jangka waktu yang cukup lama, mengakibatkan masing-masing 

pihak akan merasakan kesepian. Permasalahan lainnya yang dapat muncul 

pada pasangan yang menjalani long distance marriage berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan Lilitoly & Swastiningsih (2014) diantaranya 

adalah seperti kurangnya dukungan ketika membuat suatu keputusan yang 

besar, kelelahan terhadap peran, pekerjaan yang mengganggu waktu untuk 

bersama, durasi perpisahan dan kurangnya kebersamaan. Hal inilah yang 

dapat memicu terjadinya permasalahan dalam pernikahan. 

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan serta 

perubahan yang muncul ketika menjalani long distance marriage 

menuntut upaya suami dan istri untuk dapat menyesuaikan diri terhadap 

kehidupan pernikahannya terutama istri sebagai pihak yang ditinggalkan. 

Spanier (1976) menjelaskan penyesuaian pernikahan dapat diraih apabila 

pasangan dapat bertukar pikiran dalam artian dapat menjalin komunikasi 
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yang baik secara terbuka, saling mengerti dan memahami antara satu 

dengan yang lain serta mencari solusi bersama terhadap segala situasi dan 

kondisi dalam kehidupan berumah tangga. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Suyatno (2006) 

menyatakan faktor penghambat yang mempersulit penyesuaian pernikahan 

baik suami maupun istri yaitu tidak bisa menerima sifat dan kebiasaan 

seiring berjalannya pernikahan, suami dan istri tidak berinisiatif 

menyelesaikan masalah, perbedaan budaya dan pendapat, suami dan istri 

tidak tahu perannya dalam rumah tangga sehingga hal tersebut dirasa 

kurang membawa kebahagiaan hidup berumah tangga, sehingga masing-

masing pasangan gagal menyesuaikan diri dalam pernikahan yang dijalani.  

Bagi pasangan suami istri yang memilih untuk menjalani long 

distance marriage akan dihadapkan dengan keadaan yang tidak 

memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama dalam waktu periode 

tertentu sehingga tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik, 

komunikasi efektif secara tatap muka, menjalankan aktivitas bersama 

sehingga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam 

menajalani long distance marriage. Hampton (2004) menambahkan bagi 

pasangan yang memilih untuk menjalani long distance marriage banyak 

tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu 

bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada 

umumnya. 



27 
 

Permasalahan dalam long distance marriage tidak dapat 

terselesaikan apabila masing-masing pihak menolak untuk melakukan 

penyesuaian terhadap segala permasalahan serta perubahan yang terjadi. 

Namun kondisi long distance marriage ini dapat diatasi dengan baik jika 

istri mampu melakukan penyesuaian dalam kehidupan pernikahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Rachmawati dan Mastuti (2013), pasangan 

suami istri yang memiliki tingkat penyesuaian pernikahan yang baik 

memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang baik pula. Penyesuaian 

pernikahan akan terus dilakukan dalam kehidupan pernikahan, terlebih 

dimasa awal pada tahun pertama dan kedua pernikahan sangat diperlukan 

penyesuaian antara suami dan istri (Spanier, 1976).  

Dalam hal ini sebagai istri sebagai pihak yang ditinggal karena 

menjalani long distance marriage sangat diperlukan penyesuaian terhadap 

segala kondisi yang terjadi akibat perpisahan dengan suami dalam jangka 

waktu yang lama. Jika istri mampu melakukan penyesuaian maka kondisi 

long distance marriage tidak akan menjadi penghalang untuk menciptakan 

kepuasan dalam pernikahan. Hurlock (2002) menambahkan bahwa 

penyesuaian terhadap pasangan memiliki hubungan yang erat dalam 

memperoleh kebahagiaan, hal ini disebakan karena ditangan keduanyalah 

bagaimana keadaan keluarga terbentuk, interaksi diantara mereka 

berdualah yang paling menentukan apakah sebuah keluarga akan 

berbahagia atau tidak.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istri yang menjalani 

long distance marriage dapat memperoleh kepuasan pernikahan melalui 

penyesuaian yang dilakukan dalam pernikahannya. Hurlock (2000) 

menyatakan dengan penyesuaian yang baik maka akan tercapai kepuasan 

dalam pernikahannya sehingga dapat menambah rasa percaya diri pada 

wanita sebagai istri serta merasa berguna karena telah dapat berbuat 

sesuatu bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.  

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat 

hubungan antara penyesuaian pernikahan dengan kepuasan pernikahan 

pada istri yang menjalani long distance marriage. 


