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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan yang bahagia merupakan idaman bagi pasangan suami dan istri. 

dalam pernikahan suami dan istri memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan 

dan tidak mudah untuk meninggalkan pasangannya. Pernikahan menjadikan 

suami dan istri berusaha untuk saling mementingkan kewajiban rumah tangga dan 

saling membangun kesejahteraan dan ketenangan lahir dan batin bagi yang 

menjalankannya. 

Di Indonesia, syarat untuk setiap orang dapat melakukan pernikahan tertera 

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal 7 yang mensyaratkan 

bahwa pernikahan dapat dilakukan jika seseorang telah berusia 21 tahun dan telah 

memiliki kematangan psikologis. Menurut teori perkembangan yang dikemukakan 

oleh Papalia (Papalia, Olds, & Feldman, 2008) masa usia menikah adalah usia 

dewasa awal yaitu antara 20-40 tahun. Hal ini dapat diartikan sebagaimana fungsi 

perkembangan dewasa awal untuk memasuki dunia pernikahan dan membina 

bahtera rumah tangga. 

 Konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran 

suami istri. konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga 

dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas 

mencari nafkah. Namun tuntutan-tuntutan perkembangan kini telah mengaburkan 

semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut. Meningkatnya 

kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan 
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pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk 

urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik (Lestari, 2014). 

Banyak dijumpai dalam rumah tangga yang suami dan istri sama-sama 

bekerja baik yang istri bekerja sebelum pernikahan maupun bekerja setelah 

pernikahan suami meminta untuk istri berhenti bekerja, karena suami merasa 

dengan istri bekerja urusan dalam rumah tangga menjadi tidak teratur, komunikasi 

antara suami istri menjadi tidak intensif, sering munculnya kecurigaan-kecurigaan 

suami pada istri yang bekerja, istri yang jauh lebih mandiri karena memiliki 

pendapatan sendiri. Di sisi lain, ada pula suami yang tidak merasa keberatan 

dengan istri bekerja dan bahkan mendukung istri untuk bekerja, selama istrinya 

tetap dapat memenuhi dan melayani kebutuhan suami dan anak, dan tetap 

menghargai keberadaan suami sebagai kepala rumah tangga. 

Sejalan dengan Dalimunte (2013) yang mengatakan bahwa suami yang 

merasa terancam, tersaingi, dan cemburu dengan status “bekerja” istrinya, 

umumnya tidak mampu bersikap toleran terhadap keberadaan istri yang bekerja. 

Ada pula suami yang tidak menganggap pekerjaan istri menjadi suatu masalah, 

selama istrinya tetap dapat memenuhi dan melayani kebutuhan suami dan anak. 

Namun, ada pula suami justru mendukung karir istrinya bahkan ikut membantu 

dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga sehari-hari (Dalimunte, 2013). 

Kehidupan rumah tangga di dalamnya dituntut sebuah tanggung jawab dari 

pasangan suami istri. Kerjasama dan pengertian yang baik antara suami dan istri 

dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga  sangat 

diperlukan, sehingga memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga seperti 
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suami mencari nafkah sedangkan istri menjaga di rumah. Namun, dikarena 

kebutuhan hidup yang semakin tinggi menuntut istri untuk bekerja dengan tujuan 

meningkatkan ekonomi keluarga (Gopur, 2010). 

Setiap individu yang memutuskan menikah, tentu menginginkan pernikahan 

yang bahagia, begitupun dengan para suami. Tidak jarang dijumpai para suami 

setuju untuk istri bekerja di luar rumah, dengan alasan dapat menambah sumber 

financial keluarga, namun tidak sedikit pula suami yang tidak setuju dengan istri 

bekerja di luar rumah karena berbagai alasan, misalnya segala pekerjaan rumah 

menjadi terabaikan atau pengasuhan istri terhadap anak menjadi tidak maksimal. 

Hal inilah yang menjadi pertimbangan segelintir suami untuk tidak menginginkan 

istri bekerja diluar rumah (Paputungan, dkk., 2008). Istilah untuk istri yang 

bekerja di luar rumah adalah istri dual career. 

Dual career family, ketegangan-ketegangan yang dirasakan oleh suami 

maupun isteri akan lebih sering muncul dibandingkan dengan keluarga tradisional 

dimana hanya suami saja yang bekerja sementara isteri menjaga keluarga di 

rumah. Ketegangan-ketegangan berasal dari peran yang menjadi tidak jelas serta 

adanya tuntutan peran dari lingkungan. Seorang isteri yang memutuskan untuk 

bekerja, peran yang dipikulnya pasti semakin bertambah, yaitu peran sebagai 

isteri, orang tua, dan peran sebagai pekerja (Hurlock,1998). 

Ketika isteri bekerja, peran suami juga bertambah dikarenakan adanya 

pembagian tugas rumah tangga. Suami telah menggandakan waktu untuk 

pekerjaan rumah tangga mulai dari di bawah 5 jam per minggu menjadi di atas 5 

jam per minggu bahkan mencapai 14,5 jam per minggu (DeGenova, dalam Daeng 
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2010). Artinya, waktu suami menjadi bertambah dalam pekerjaan rumah karena  

kesibukan istri bekerja, jika suami tidak merasa keberatan kemungkinan 

terjadinya konflik sedikit, tetapi jika suami merasa keberatan akan memicu 

konflik dalam rumah tangga. Selanjutnya, Papalia, Olds, & Feldman (2008) 

mengatakan bahwa adanya kesibukan isteri bekerja maka suami akan merasakan 

kehilangan pelayanan dari seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus 

rumah tangga, seperti seseorang yang seharusnya berada di rumah pada saat 

mereka pulang, seseorang yang menyediakan makanan, dan seseorang yang 

mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Hal inilah yang menimbulkan 

permasalahan pada diri suami. 

Sampai saat ini, mayoritas suami mengharapkan istri bertanggung jawab 

atas urusan rumah tangga dan anak-anak, baik istri yang bekerja atau sebagai ibu 

rumah tangga. Suami menganggap dirinya harus mengembangkan karier dan 

mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga hampir semua waktunya, 

dicurahkan untuk pengembangan karier dan mencari uang. Tidak jarang suami 

tidak ada waktu lagi untuk istri dan anak, apalagi urusan rumah tangga. Sebab itu, 

bila istri bekerja baik penuh waktu atau paruh waktu, istri tetap diharapkan 

mengerjakan tanggung jawab rumah tangga, memperhatikan anak dan suami. 

Dengan kata lain, bila istri bekerja, suami dituntut juga ikut mengerjakan dua jenis 

pekerjaan, yaitu pekerjaan yang sesuai dengan profesinya serta pekerjaan rumah 

tangga dan pengasuhan anak (Dalimunte, 2013). 

Ketika istri bekerja, suami tentu mengharap istri tetap menjaga diri dan 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagaimana yang telah 
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diperintahkan di dalam Alqur-an kepada wanita muslimah untuk tetap menjaga 

aurat, menjaga kehormatannya sebagai muslimah dan tidak berdandan berlebihan 

seperti orang-orang jahiliyah dulu. Ketika istri yang bekerja menjalankan perintah 

tersebut tentu suami mempercayai istri dan merasa dihargai oleh istri, sehingga 

tidak menjadi pemicu konflik ketika istri bekerja di luar rumah. Sebagaimana 

firman Allah Ta’ala: 

َج اْلَجاِهلِيَِّة اْْلُولَى ْجَن تَبَرُّ  َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوََل تَبَرَّ

Artinya: “Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah 

kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliah terdahulu” (QS Al 

Ahzab: 33). 

 

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, firman Allah SWT,( َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكن) “Dan 

hendaklah kamu tetap di rumahmu.” Yaitu, istiqamahlah di rumah-rumah kalian 

dan jangan keluar tanpa hajat. Maksudnya, isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah, 

dan keluar rumah hanyalah jika ada keperluan yang dibenarkan syara'. Perintah ini 

juga meliputi segenap wanita mukminah.  

Firman Allah SWT, (َج اْلَجاِهلِيَِّة اْْلُولَى ْجَن تَبَرُّ  Dan janganlah kamu“ (َوََل تَبَرَّ

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.” 

Mujahid berkata: “Dahulu wanita keluar berjalan di antara laki-laki dan itulah 

tabaruj jahiliyyah.” Qatadah berkata: (َج اْلَجاِهلِيَِّة اْْلُولَى ْجَن تَبَرُّ  Dan janganlah“ (َوََل تَبَرَّ

kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu,” 

jika kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Dahulu mereka bersikap lenggak-

lenggok, manja dan bertingkah. Lalu Allah Ta’ala melarang hal tersebut (dalam 

Abdullah, 2003). 
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Penjelasan lebih lanjut dari Ahli fiqh Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibn 

‘Abidin seorang ahli fiqih mahzab hanafi mengatakan bahwa larangan terhadap 

istri untuk bekerja ialah apabila pekerjaannya itu berakibat mengurangi hak 

suami, menimbulkan kekhawatiran atau mengharuskan seorang istri itu keluar 

rumah. Akan tetapi, apabila pekerjaan itu tidak menimbulkan kekhawatiran bagi 

seorang suami, maka tidak ada alasan bagi suami untuk melarang istri, dan tidak 

pula seorang suami berhak melarang istri keluar rumah apabila pekerjaannya 

termasuk fardu kifayah yang khusus bagi wanita, seperti profesi sebagai bidan, 

dokter, dan lain-lain (Bagir, 2008).  

Di dalam sunnah diterangkan bahwa pembagian aktifitas rumah tangga 

antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Allah SWT memuliakan suami yang 

memiliki kekuatan fisik dan akal. Dengan dua keutamaan itu, suami lebih mampu 

berusaha, menjaga dan mempertahankan keluarga, serta umat. Karena itu Allah 

SWT mewajibkan nafkah keluarga pada seorang suami. Dengan itu pula, kaum 

laki-laki memimpin kaum wanita. Seorang istri yang baik adalah istri yang taat 

kepada seorang suami. Berdasarkan Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa 

(4:34). 

اُموَن عَ  َجاُل قَوَّ الَِحاُت الرِّ ُ بَْعَضُهْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم  فَالصَّ َل َّللاَّ لَى النَِّساِء بَِما فَضَّ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِي ا ُ  َوالَّلَّ ْلَمَضاِجِع قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيِب بَِما َحفِظَ َّللاَّ

اوَ  َ َكاَن َعلِي اا َكبِيرا اْضِربُوُهنَّ  فَإِْن أَطَْعنَُكْم فَََّل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسبِيَّلا  إِنَّ َّللاَّ  

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, Maka wanita yang saleh, 

ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri  ketika suaminya tidak 

ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang 
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kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha besar.” 

  

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir (dalam Abdullah, 2003) Allah SWT 

berfirman, ( ِاُموَن َعلَى النَِّساء َجاُل قَوَّ  Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi“ (الرِّ

kaum wanita.” Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti 

pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang,  ( ُ َل َّللاَّ بَِما فَضَّ

َعلَٰى بَْعضٍ  بَْعَضُهمْ  ) “Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-

laki) atas sebahagiaan yang lain (wanita).” Yaitu karena laki-laki lebih utama 

dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian 

dikhususkan untu laki-laki.  

Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat di atas, dalam islam sangat menjaga 

dan memuliakan wanita. Sehingga, ketika istri bekerja di luar rumah tetap harus 

memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang paling penting adalah mendapatkan 

ijin dari suami, berpakaian secara syar’i, menjaga kehormatan diri dan suami,  dan 

ketika berpergian jauh bersama mahram yaitu suami atau kerabat dekat 

(Asyawabikah, 2010). Suami tentu akan merasa nyaman dan bahagia jika istri 

yang bekerja dapat memenuhi syarat-syarat tersebut. 

Peran ganda seperti yang harus dijalankan oleh suami dalam dual career 

family yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan stres psikologis, turunnya 

kualitas hubungan suami isteri, peran orangtua yang kurang efektif, menimbulkan 

masalah pada perilaku anak, hasil pekerjaan yang selalu buruk, dan kehilangan 
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kontrol dalam mengurus rumah tangga (Berk, 2007). Artinya, suami mengalami 

banyak afektif-afektif negatif atau perasaan dan pengalaman yang tidak 

menyenangkan dan sedikitnya afektif positif atau perasaan dan pengalaman yang 

menyenangkan yang artinya subjective well-being suami bermasalah atau rendah.  

Newman dan Newman (2006) mengatakan bahwa individu pada masa 

dewasa mengalami multi peran (peran ganda) yang dapat menjadi sarana untuk 

mengekspresikan diri dan berhubungan dengan tuntutan sosial baru. Wanita  

dewasa kini memainkan beberapa peran sekaligus seperti peran sebagai pekerja, 

peran sebagai istri dan peran sebagai ibu.  

Bagi kebanyakan individu dewasa, kebahagiaan hidup lebih banyak 

dipengaruhi oleh kepuasan pernikahan daripada hal lain dalam kehidupan dewasa, 

seperti pekerjaan, persahabatan, hobi dan aktivitas komunikasi (Newman & 

Newman, 2006). Kepuasan pernikahan menjadi salah satu faktor terpenting untuk 

mencapai keluarga yang bahagia. Menurut Lemme (1995) kepuasan pernikahan 

merupakan evaluasi suami istri terhadap hubungan pernikahan yang cenderung 

berubah sepanjang perjalanan pernikahan (dalam Daeng, 2010). 

Hurlock (1998) menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan tidak bersifat 

stabil tetapi berubah-ubah selama siklus kehidupan pernikahan. Tahun-tahun 

pertama perkawinan merupakan masa rawan, yang disebut masa penyesuaian diri 

karena pengalaman hidup bersama belum terlalu banyak dan krisis muncul saat 

pertama kali memasuki jenjang perkawinan. Ketika masa penyesuaian diri, 

terkadang pasangan suami istri sering mengalami suatu permasalahan yang dapat 

menimbulkan ketegangan emosi (Daeng, 2010). Lasswell & Lasswell (1987) 
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menyimpulkan berdasarkan data empiris, terdapat dua masa kritis dalam 

perkawinan, yang pertama adalah tujuh tahun pertama, dan yang kedua adalah 

sekitar tahun keenam belas. Pada kedua titik tahun tersebut perceraian paling 

sering terjadi. Sejalan dengan pendapat Zainab, Nasir, Hashim, dan Yusof (2012) 

bahwa pasangan suami istri yang memiliki usia perkawinan lebih dari 10 tahun 

akan merasa lebih puas dibandingkan dengan pasangan yang usia perkawinannya 

di bawah 10 tahun (dalam Retni, 2014) 

Kepuasan pernikahan yang dapat mencapai subjective well-being dari 

penjelasan yang telah dipaparkan adalah pernikahan yang sesuai dengan keinginan 

pasangan yang telah menikah, sehingga jika tercapai setiap yang diinginkan 

pasangan tercapailah kepuasan pernikahan yang akan mampu membuat pasangan 

memiliki kesejahteraan atau kebahagiaan. Dalam penelitian ini dikhususkan pada 

suami yang memiliki istri bekerja apakah dengan kesibukan istri yang bekerja di 

luar rumah akan tercipta pernikahan yang sesuai dengan harapan yang membuat 

suami merasa puas sehingga tercapainya subjective well-being.  

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara kepuasan perkawinan dengan 

subjective well-being pada suami yang memiliki istri yang bekerja (dual career). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 

maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah ada 

Hubungan antara Kepuasan Perkawinan dengan Subjective Well-Being Pada 

Suami yang memiliki Istri yang bekerja di luar rumah”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antara Kepuasan 

Perkawinan dengan Subjective Well-Being Pada Suami yang memiliki Istri yang 

bekerja di luar rumah. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian lain yang 

pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Dewi Aryati (2010) dengan judul 

“Hubungan Antara Kepuasan Perkawinan dengan Subjective Well-Being 

(SWB) Pada Wanita Dual Career” menunjukkan bahwa adanya hubungan 

positif yang signifikan antara variabel kepuasan perkawinan dengan 

subjective well-being pada wanita dual career. Persamaan dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah variabel bebas dan terikat yang sama yaitu 

kepuasan perkawinan dan subjective well-being. Menggunakan metode 

analisis data yang sama yaitu teknik korelasi product moment. Dan sama-

sama menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah 

subjek dalam penelitian yang dilakukan oleh Ajeng adalah wanita dual career 

dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada suami yang memiliki 

istri bekerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila Paputungan, dkk (2012) dengan judul 

“Kepuasan Pernikahan Suami Yang Memiliki Istri Berkarir” dimana hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam suatu pernikahan, 

mampu menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain itu, keluarga 
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dengan pendapatan istri yang lebih tinggi daripada pendapatan suami, akan 

menimbulkan ketidaknyamanan oleh suami berupa rasa malu dan minder baik 

pada istri maupun pada keluarga istri sehingga menimbulkan kekakuan 

komunikasi antara suami dan istri. Dalam penelitian ini pun menunjukkan 

bahwa komunikasi memang menjadi faktor mendasar dalam menciptakan 

kepuasan pernikahan, selain itu dengan komunikasi terbuka antar pasangan 

dapat meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga. Persamaan dengan 

penelitian ini dalam hal variabel bebas dan subjek yang digunakan. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alpenia Larasati dengan judul “Kepuasan 

Perkawinan pada Istri Ditinjau Dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi 

Tuntutan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga” 

menunjukkan hasil penelitian bahwa kurangnya dukungan suami dalam 

membantu meringankan beban ekonomi keluarga dapat memberikan dampak 

pada pemenuhan materiil. Suami yang belum dapat melaksanakan perannya 

dengan baik dan tidak dapat bekersama melakukan pekerjaan rumah tangga, 

memberikan dampak pada kurang terpenuhimya aspek psikologis.  Dukungan 

yang diberikan suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan 

mengerjakan tugas rumah tangga dengan baik, memberikan dampak pada 

tercapainya kepuasan perkawinan. Persamaan dengan penelitian ini dalam hal 

variabel bebas yaitu kepuasan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah 
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penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dan penelitian sebelumnya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Shofia Rahmatika dan Muryantinah 

Mulyo Handayani (2012) dengan judul “Hubungan antara Bentuk Strategi 

Coping dengan Komitmen Perkawinan pada Pasangan Dewasa Madya Dual 

Karir” menunjukkan bahwa adanya hubungan antara emotion-focused coping 

dengan komitmen personal dan komitmen moral membuktikan bahwa 

penggunaan strategi coping akan menjadikan hasil yang berbeda jika 

diaplikasikan dalam konteks perkawinan. Persamaan penelitian dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dan pengumpulan data menggunakan jenis penskalaan respon skala likert. 

Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmatika ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan 

nonprobabilitas atau pengambilan sampel secara tidak acak dengan cara 

snowball sampling. Selain itu, teknik korelasi dalam penelitian Rahmatika 

menggunakan teknik korelasi Spearman’s Rho. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Trisni Utami dan Lely Ika Mariyati (2015) 

dengan judul “Persepsi terhadap Resolusi Konflik Suami dan Kepuasan 

Pernikahan pada Istri Bekerja di Kelurahan Bligo memiliki hasil bahwa 

adanya hubungan yang positif antara variabel persepsi terhadap resolusi 

konflik suami dengan variabel kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja. 

Nilai koefisien bertanda positif yang artinya persepsi positif pada istri yang 

bekerja terhadap resolusi konflik yang dilakukan oleh suami, menunjukkan 
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kepuasan pernikahan yang tinggi dan sebaliknya persepsinegatif pada istri 

yang bekerja terhadap resolusi konflik yang dilakukan oleh suami, 

menunjukkan kepuasan pernikahan yang rendah. Persamaan yang dimiliki 

penelitian ini denga penelitian yang akan dilakukan adalah variabel terikat 

yang sama yaitu kepuasan pernikahan. Menggunakan metode penelitian yang 

sama yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan menggunakan teknik 

yang sama yaitu teknik analisis product moment Pearson Perbedaan nya 

adalah pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobanility sampling 

yakni insidental sampling. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

khazanah perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi positif dan 

psikologi perkembangan terutama yang berhubungan dengan kepuasan 

perkawinan dan subjective well-being pada suami yang memiliki istri bekerja 

di luar rumah.  

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukkan dan informasi, kepada istri bahwa dalam pernikahan pentingnya 

memenuhi segala aspek psikologis yang mempengaruhi kepuasan pernikahan 

sehingga akan memberikan kebahagiaan pada suami dan istri. Selain itu, istri 

yang bekerja tetap menyeimbangkan tugasnya baik dirumah maupun di luar 

rumah dan jika memiliki anak tetap fokus pada perkembangan anak agar 
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tercapainya kepuasan pernikahan dan kebahagian pada suami maupun istri.  

Diharapkan agar masyarakat tahu bahwa dengan adanya kepuasan 

perkawinan pada suami yang memiliki istri bekerja akan mencapai 

kesejahteraan atau kebahagian diri pada suami. Dan agar dapat memberi 

pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat tentang kepuasan 

perkawinan dengan subjective well-being pada suami yang memiliki istri 

bekerja di luar rumah. 

 

 


