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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Subjective Well-Being 

1. Pengertian Subjective Well-Being 

Subjective Well-Being merupakan konsep yang sangat luas, meliputi emosi 

pengalaman yang menyenangkan, rendahnya tingkat mood negatif, dan kepuasan 

hidup yang tinggi (Diener, Lucas, & Oishi, 2005). Menurut Veenhoven (2008), 

subjective well-being adalah suatu perbedaan antara penilaian kognitif dan afektif 

pada kehidupan. 

Diener (2000) menyebutkan bahwa subjective well-being merupakan 

evaluasi afektif dan kognitif seseorang mengenai kehidupannya. Menurut Keyes 

(2002) subjective well-being adalah evaluasi kehidupan dalam kepuasan dan 

keseimbangan antara afek positif dan afek negatif yang mempengaruhi 

psychological well-being dengan melibatkan persepsi. Afek positif seperti suka 

cita, kegembiraan, kebanggaan, kasih sayang. Afek negatif seperti, rasa bersalah, 

malu sedih, cemas, khawatir, marah, stress dan frustasi (Diener, Lucas, & Oishi, 

2005). 

Diener (2006) subjective well-being adalah teori evaluasi akan kejadian 

yang telah terjadi atau dialami dalam kehidupan. Yang ini melibatkan proses 

afektif dan kognitif yang aktif karena menentukan bagaimana informasi tersebut 

akan diatur. Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi 

secara sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara keseluruhan 

atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam kehidupan, seperti 



16 

 

 

 

kepuasan kerja, minat, dan hubungan. Reaksi afektif dalam subjective well-being 

(SWB) yang dimaksud adalah reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam 

hidup yang meliputi emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak 

menyenangkan. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

subjective well-being adalah penilaian subjektif individu mengenai perasaan 

bahagia dari peristiwa yang dialami dalam kehidupan yang melibatkan proses 

kognitif dan afektif. 

2. Komponen Subjective Well-Being 

Menurut Diener & Oishi (2005) terdapat dua komponen dasar subjective 

well-being yaitu komponen kognitif dan komponen afektif.  

a. Komponen Kognitif 

Kepuasan didalam hidup termasuk dalam komponen kognitif karena 

keduanya didasarkan pada keyakinan tentang kehidupan seseorang. 

Evaluasi kognitif dilakukan saat seseorang memberikan evaluasi secara 

sadar dan menilai kepuasan mereka terhadap kehidupan secara 

keseluruhan atau penilaian evaluatif mengenai aspek-aspek khusus dalam 

kehidupan, seperti kepuasan kerja, minat, dan hubungan (Diener & Oishi, 

2005). 

b. Komponen Afektif 

Komponen afektif dalam subjective well being yang dimaksud adalah 

reaksi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup yang meliputi 
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emosi (afek) yang menyenangkan dan emosi (afek) yang tidak 

menyenangkan. 

1. Afek Positif 

Afek positif atau emosi yang menyenangkan merupakan bagian dari 

Subjective Well Being yang dialami individu sebagai reaksi yang 

muncul pada diri individu karena hidupnya berjalan sesuai dengan apa 

yang diinginkan. (Diener & Oishi, 2005). 

2. Afek Negatif 

Afek negatif termasuk suasana hati dan emosi yang tidak menyenangkan 

yang muncul sebagai reaksi negatif dari kejadian yang dialami oleh 

individu dalam hidup mereka, kesehatan serta lingkungan mereka (Diener 

& Oishi, 2005). Emosi negatif yang paling umum dirasakan adalah 

kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, stres, frustrasi, rasa 

malu dan bersalah serta iri hati. 

Subjective well-being memiliki dua komponen, yaitu komponen kognitif 

menggambarkan kepuasan hidup yang bersifat subjective. Komponen afektif yang 

menggambarkan pengalaman emosi berdasarkan kesenangan, kegembiraan, dan 

emosi tidak menyenangkan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Subjective Well-Being 

 Diener,  Suh,  Lucas  &  Smith (1999) mengemukakan bahwa terdapat enam 

hal yang mempengaruhi subjective well-being: 

a. Harga Diri (self-esteem) 

 Self-esteem yang positif merupakan variabel yang terpenting dalam 

 Subjective well-being karena evaluasi terhadap diri akan mempengaruhi 
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 bagaimanaseseorang  menilai kepuasan dalam hidup dan kebahagiaan 

 yang merekarasakan. Seseorang yang memiliki self esteem rendah 

 cenderung tidak akanmerasa puas dengan hidupnya dan tidak akan merasa 

 bahagia. Self esteem yangpositif berasosiasi dengan fungsi adaptif dalam 

 setiap aspek kehidupan. 

b. Arti kontrol kesadaran 

 Kontrol pribadi merupakan keyakinan individu bahwa ia dapat 

memaksimalkan hasil yang bagus dan atau meminimalkan hasil yang jelek. 

Dengan keyakinan ini maka seseorang dapat mempengaruhi 

peristiwaperistiwa yang terjadi dalam hidupnya, memilih hasil yang 

diinginkan, menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan memahami serta 

menginterpretasikan hasil dari pilihannya. Jadi kontrol pribadi dapat 

membantu seseorang untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, yang 

kemudian dapat membawa kepuasan akan hidupnya. 

c. Ekstrovert 

 Individu dengan kepribadian ekstrovert (sifat terbuka) akan tertarik pada 

 hal-hal yang terjadi di luar dirinya, seperti lingkungan fisik dan sosialnya. 

 Kepribadian ekstrovert secara signifikan akan memprediksi terjadinya 

 kesejahteraan individual. Orang-orang dengan kepribadian ekstrovert 

 biasanya memiliki teman dan relasi sosial yang lebih banyak, merekapun 

 memiliki sensitifitas yang lebih besar mengenai penghargaan positif pada 

 orang lain. 
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d. Optimis 

 Orang yang optimis mengenai masa depan merasa lebih bahagia dan puas 

 dengan kehidupannya. Individu yang mengevaluasi dirinya dalam cara 

 yang positif, akan memiliki kontrol yang baik terhadap hidupnya, sehingga 

 memiiki impian dan harapan yang positif tentnag masa depan.  

e. Hubungan positif 

 Hubungan yang positif akan tercipta bila adanya dukungan sosial dan 

keintiman emosional. Hubungan yang didalamnya ada dukungan dan 

keintiman akan membuat individu mampu mengembangkan harga diri, 

meminimalkan masalah-masalah psikologis, kemampuan pemecahan 

masalah yang adaptif, dan membuat individu menjadi sehat secara fisik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Seligman (2005) menunjukan bahwa 

semua orang yang paling bahagia memiliki kualitas hubungan sosial yang 

dinilai baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai perkawinan 

dan kebahagiaan, baik segi baik maupun segi buruknya. Perkawinan 

sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan. dalam penelitian Seligman 

dan Dienermenemukan bahwa hubungan romantis membuat orang bahagia 

(dalam Seligman, 2005). 

f. Makna dan tujuan hidup 

 Memiliki makna dan tujuan dalam hidup merupakan faktor penting dari 

subjective well-being, karena individu akan merasakan kepuasan maupun 

kebahagiaan dalam  hidupnya. Dalam berbagai penelitian subjective 

well-being merupakan salah satu variabel yang sering diukur sebagai 
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religiusitas. Religiusitas akan berpengaruh terhadap subjective well-being 

karena memberikan makna dan arah dalam kehidupan seseorang. Dengan 

adanya makna dan arah dalam hidup akan menimbulkan kepuasan dalam 

hidup dan kebahagiaan. 

 Selain faktor diatas, faktor SWB menurut Diener dipengaruhi oleh faktor 

demografis (misalnya pendapatan, pengangguran, status pernikahan, umur, jenis 

kelamin, pendidikan, ada tidaknya anak). Diener, Lucas, & Oishi (2005) 

menjelaskan bahwa sejauh mana faktor demografis tertentu dapat meningkatkan 

SWB tergantung dari nilai dan tujuan yang dimiliki seseorang, kepribadian, dan 

kultur.  

   Berikut ini adalah rangkuman pengaruh faktor demografis terhadap SWB: 

1. Pendapatan 

Pendapatan secara konsisten berhubungan dengan SWB dalama analisis 

pada tingkat dalam suatu negara dan antar negara, namun dalam analisis di 

dalam inidividu itu sendiri dan dalam tingkat nasional, perbedaan 

pendapatan di dalam selang waktu tertentu mempunyai efek yang kecil 

pada SWB (Diener, Lucas, & Oishi, 2005). 

2. Pengangguran 

Adanya periode pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya SWB, 

walaupun pada akhirnya orang tersebut bekerja kembali (Clark, 

Georgellis, Lucas, & Diener). 
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3. Status pernikahan 

Efek dari status opernikahan ditentukan oleh kultur. Pasangan dalam 

kultur individualis yang tidak menikah tapi tinggal bersama (cohabiting) 

lebih bahagia daripada pasangan yang menikah atau seseorang yang tidak 

mempunyai pasangan. Namun, pada pasangan yang tinggal di dalam 

kultur kolektivis, pasangan yang menikah lebih bahagia daripada pasangan 

yang belum menikah tapi tinggal bersama atau seseorang yang tidak 

mempunyai pasangan (Diener, Gohn, Suh, & Oishi, 2004). 

4. Umur dan Jenis Kelamin 

Umur dan jenis kelamin berhubungan dengan SWB, namun efek tersebut 

juga kecil, dan tergantung kepada komponen mana dari SWB yang diukur 

(Diener dkk. Lucas, & Oishi 2005). 

5. Pendidikan  

Korelasi pendidikan dengan SWB umumnya kecil, pendidikan 

berhubungan dengan SWB apabila ditengahi oleh status di dalam 

pekerjaannya. 

Selain faktor-faktor diatas, menurut Newman & Newman (2006) subjective 

well being juga dipengaruhi oleh kepuasan pernikahan daripada hal lain dalam 

kehidupan dewasa, seperti pekerjaan, persahabatan, hobi dan aktivitas 

komunikasi. 

 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan faktor yang mempengaruhi 

subjective well-being adalah individu yang memiliki harga diri yang tinggi, 

adanya kontrol kesadaran dalam diri, sifat terbuka atau ekstrovert, perasaan 
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optimis terhadap akan hidup, memiliki hubungan positif, dan memiliki tujuan 

dalam hidup maka akan terbentuklah subjective well-being yang tinggi dari dalam 

diri individu. Faktor yang paling mempengaruhi subjective well being adalah 

faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti harga 

diri, kontrol kesadaran, sifat ekstrovert, optimis, dan Makna dan tujuan hidup. 

Sedangkan, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu 

yaituhubungan positif. Selain itu faktor demografis (misalnya pendapatan, 

pengangguran, status pernikahan, umur, jenis kelamin, pendidikan) juga dapat 

mempengaruhi subjective well-being. Selain itu, kepuasan perkawinan 

mempengaruhi subjective well being lebih banyak dibanding dengan aktivitas 

dewasa lainnya.  

B. Kepuasan Perkawinan 

1. Pengertian Kepuasan Perkawinan 

 Bradbury, Fincham, dan Beach (2000) mengatakan kepuasan perkawinan 

adalah refleksi dari perasaan positif yang dirasakan pasangan lebih banyak 

daripada perasaan negatif terhadap hubungan mereka sehingga pernikahan dapat 

terus bertahan. Walgito (2004) mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan 

merupakan keadaan individu yang ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, 

rasa aman dan dihargai sehingga individu akan merasa tenang, dapat melindungi 

dan dilindungi serta dapat mencurahkan segala isi hatinya kepada pasangan. 

 Bahr, Chappell, dan Leigh (1983) memandang bahwa kepuasan 

perkawinan dapat dirasakan oleh pasangan suami istri apabila kebutuhan, harapan, 

dan keinginandapat terpenuhi dalam perkawinan mereka. Apabila seseorang 
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merasa puas terhadap pernikahan yang telah dijalani, maka ia beranggapan bahwa 

harapan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai pada saat ia menikah telah 

terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya. 

 Menurut Fower dan Olson (1993) kepuasan perkawinan adalah evaluasi 

terhadap area-area dalam perkawinan yang mencakup isu kepribadian, kesetaraan 

peran, komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, waktu luang, 

hubungan seksual, pengasuhan anak, keluarga dan teman serta orientasi 

keagamaan.  

 Berdasarkan pengertian dari para tokoh diatas, kesimpulan dari pengertian 

kepuasan perkawinan adalah evaluasi subjektif suami istri mengenai 

perkawinannya mengenai perasaan bahagia terhadap pernikahan yang dijalani 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasangan suami istri. 

2. Aspek- Aspek Kepuasan Pernikahan  

 Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Olson dan Fowers (1993), 

aspek-aspek kepuasan perkawinan terdiri dari : 

a. Komunikasi  

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 Waktu Luang 

Aspek ini mengukur pada pilihan kegiatan yang dipilih untuk 

menghabiskan waktu senggang. Aspek ini merefleksikan aktivitas sosial 
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versus aktivitas personal, pilihan untuk saling berbagi antarindividu, dan 

harapan dalam menghabiskan waktu senggang bersama pasangan.  

c. Orientasi Keyakinan Beragama 

Aspek ini mengukur makna kepercayaan agama dan praktiknya dalam 

perkawinan. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama merupakan bagian 

yang terpenting dalam perkawinan. Nilai-nilai moralitas, interaksi suami 

isteri, pengasuhan anak, serta urusan rumah tangga lainnya diatur oleh 

agama untuk kehidupan perkawinan. Pengimplementasian nilai-nilai 

tersebut akan menciptakan pergaulan yang baik antara suami isteri serta 

sebuah keluarga yang tenteram dan harmonis. Kepercayaan terhadap suatu 

agama serta beribadah cenderung memberikan kesejahteraan secara 

psikologis, norma prososial dan dukungan sosial diantara pasangan.  

d. Pemecahan Masalah  

Aspek ini mengukur persepsi pasangan mengenai eksistensi dan resolusi 

terhadap konflik dalam hubungan mereka. Aspek ini berfokus pada 

keterbukaan pasangan terhadap isu-isu pengenalan dan penyelesaian, dan 

strategi-strategi yang digunakan untuk menghentikan argumen, serta saling 

mendukung dalam mengatasi masalah bersama-sama dan membangun 

kepercayaan satu sama lain. 

e. Pengaturan Keuangan 

Aspek ini berfokus pada sikap yang berhubungan dengan bagaimana cara 

pasangan mengelola keuangan. Aspek ini mengukur pola bagaimana 

pasangan membelanjakan uang yamg dimiliki dan perhatian pasangan 
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terhadap keputusan finansial rumah tangga. Konsep yang tidak realistis, 

yaitu harapan-harapan yang melebihi kemampuan keuangan, harapan 

untuk memiliki barang yang diinginkan, serta ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dapat menjadi masalah dalam perkawinan. 

Konflik dapat muncul jika salah satu pihak menunjukkan otoritas terhadap 

pasangannya dan tidak percaya terhadap kemampuan pasanagan dalam 

mengelola keuangan. 

f.  Orientasi Seksual 

Aspek ini mengukur perasaan pasangan mengenai afeksi dan hubungan 

seksual mereka. Orientasi seksual menunjukkan sikap mengenai isu-isu 

seksual, perilaku seksual, kontrol kelahiran, dan kesetiaan. Penyesuaiam 

seksual dapat menjadi penyebab pertengkaran dan ketidakbahagiaan 

apabila tidak dicapai kesepakatan yang memuaskan. Kepuasan seksual 

dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat 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. 

g. Keluarga dan Kerabat 

Aspek ini menunjukkan perasaan-perasan yang berhubungan denga relasi 

dengan anggota keluarga, keluarga dari pasangan, dan teman-teman. 

Aspek ini menunjukkan harapan-harapan dan kenyamanan dalam 

menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. 
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h. Peran menjadi orang tua 

Aspek ini mengukur sikap dan perasaan mengenai peran sebagai orang tua, 

 kepemilikan, dan pengasuhan anak. Aspek ini berfokus pada keputusan-

keputusan yang berhubungan dengan anak-anak dan pengaruh hadirnya 

anak terhadap hubungan pasangan. Kesepakatan antara pasangan dalam 

hal mengasuh dan mendidik anak penting halnya dalam perkawinan. 

Orangtua biasanya memiliki cita-cita pribadi terhadap anaknya yang dapat 

menimbulkan kepuasan bila hal tersebut dapat terwujud. 

i. Kepribadian pasangan 

Aspek ini mengukur persepsi individu mengenai karakter pribadi pasangan 

yang ditunjukkan dari tingkah laku. Apabila individu menyenangi karakter 

pribadi dan kebiasan pasangannya maka hal ini dapat mendukung 

kepuasan perkawinannya.  

j. Peran dalam Keluarga 

Aspek ini mengukur perasaan-perasaan dan sikap-sikap individu mengenai 

peran-peran perkawinan dan keluarga. Aspek ini berfokus pada pekerjaan, 

pekerjaan rumah, dan seks. Semakin tinggi nilai ini menunjukkan bahwa 

pasangan memilih peran-peran egalitarian. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan 

Kepuasan pernikahan tidak serta merta dapat diperoleh pasangan suami istri 

dalam sebuah rumah tangga. Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2008) ada lima 

faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan antara lain: 
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a. Komunikasi 

Kepuasan Pernikahan dalam kehidupan berumah tangga sangat berkaitan 

dengan cara pasangan suami-istri dalam berkomunikasi, membuat 

keputusan dan mengatasi konflik.  

b. Usia saat menikah 

Usia saat menikah merupakan salah satu predikator utama. Remaja 

memiliki rating perceraian yang tinggi, sementara orang-orang yang 

menikah pada usia dua puluhan memiliki kesempatan lebih sukses dalam 

pernikahan. 

c. Latar belakang pendidikan dan penghasilan 

Pendidikan dan penghasilan merupakan dua hal yang saling berhubungan, 

mereka yang berpendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih 

tinggi dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka serta cenderung 

bertahan lama dalam pernikahannya daripada mereka yang berpendidikan 

dan berpendapatan rendah.  

d.  Agama  

Orang yang memandang agama sebagai hal yang penting, relatif jarang 

mengalami masalah pernikahan dibandingkan orang yang memandang 

agama sebagai hal yang tidakpenting.  

e. Dukungan emosional 

Kegagalan dalam pernikahan ada kemungkinan terjadi karena 

ketidakcocokan serta kurangnya dukungan emosional termasuk kekerasan 

pada pasangan. 
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pernikahan antara lain komunikasi, agama, usia saat 

menikah, latar belakang pendidikan dan pendapatan, dan dukungan emosional.  

C. Istri Bekerja dan Suami Bekerja 

1. Definisi Istri Bekerja 

 Perempuan pekerja adalah para perempuan dewasa atau para istri yang 

mengurusi masalah keistrian dan masalah rumah tangga yang menggunakan 

tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik 

jasmani atau rohani, dengan carabekerja dan beraktivitas di luar rumah sesuai 

dengan kemampuan dan keahliannya (Novita, 2013). Menurut Paputungan (2013) 

istri bekerja adalah wanita yang mengaktualisasikan dirinya diluar perannya 

sebagai ibu rumah tangga dalam bidang tertentu. 

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istri bekerja 

adalah wanita yang memiliki pekerjaan di luar rumah selain perannya menjadi ibu 

rumah tangga dalam bidang tertentu dan mendapatkan pendapatan atau upah dari 

pekerjaan tersebut. 

2. Suami Bekerja 

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa suami adalah pria yang 

menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yg telah menikah. Suami 

adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu 

tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai 

peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari 
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nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan 

di putuskan termasuk merencanakan keluarga (Ginting, 2015). 

D. Kerangka Berpikir 

Banyak model keluarga yang dijumpai saat ini adalah model dual career 

family dimana suami dan istri sama-sama bekerja. Dalam model ini jika suami 

istri tidak pandai dalam menyeimbangkan waktunya akan sering terjadi konflik 

antara suami istri. Suami yang memiliki istri bekerja menginginkan agar istri tetap 

dapat menyeimbangkan tugas dalam rumah tangga, bekerja tidak akan menjadi 

masalah sebaliknya dapat membantu suami dalam hal finansial dan dapat 

membantu perekonomian keluarga. Jika istri tidak pandai dalam mengatur waktu, 

mengabaikan tugas rumah dan tidak melayani suami dengan baik maka akan 

menjadi pemicu terjadinya permasalahan yang berujung pada konflik dalam 

keluarga sehingga akan menyebabkan menyebabkan suami tidak merasa bahagia, 

dengan keadaan tersebut memiliki istri bekerja tidak selamanya membawa 

dampak positif pada peningkatan kesejahteraan anggota keluarga. 

Menurut Hurlock (1998) istri bekerja menjadi sumber perselisihan dalam 

perkawinan. Apabila istri bekerja karena perlu tambahan keuangan guna 

menunjang keuangan keluarga, maka suaminya akan merasa lebih rendah dan 

kurang enak, suami sering menunjukkan rasa marah terhadap isteri. Apabila istri 

bekerja karena mempunyai keinginan mengembangkan kariernya atau ingin 

mencari simbol status demi diri dan keluarganya, sebagai akibatnya suami 

mungkin akan marah, karena ia merasa tidak dapat memuaskan keinginan istrinya. 

Bisa juga suami marah karena ia harus bertanggungjawab terhadap sebagian dari 
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pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat ia hindari karena sementara itu istri 

bekerja di luar rumah. Dapat dikatan bahwa, suami yang memiliki istri bekerja 

menjadi lebih sensitif dalam hubungan rumag tangganya. Hal ini, membuat 

pengalaman-pengalaman emosi yang dimiliki suami menjadi buruk dan 

menurunkan kesejahteraan atau kebahagiaan pada suami. Sebaliknya, jika suami 

merasa nyaman dengan kondisi tersebut tentu tidak masalah bagi kesejahteraan 

atau kebahagiaan pada suami (dalam Daeng, 2010). 

Kebahagiaan atau subjective well-being merupakan konsep yang sangat 

luas, meliputi emosi pengalaman yang menyenangkan, rendahnya tingkat mood 

negatif, dan kepuasan hidup yang tinggi (Diener, Lucas, Oishi, 2005). Lebih 

tinggi atau banyaknya emosi pengalaman yang menyenangkan atau afek positif 

daripada negatif memberikan perasaan yang gembira, sehingga pemaknaan 

individu akan hidupnya akan semakin positif. Suami dan istri yang menjalani 

kehidupan yang meyenangkan bersama maka akan memberikan kualitas hidup 

yang baik. 

Kebahagiaan pada suami yang memiliki istri bekerja perlu diperhatikan oleh 

istri dan keluarga. Berdasarkan riset Rosenfield (1992) suami yang memiliki istri 

bekerja lebih distres dibanding suami dengan istri yang tidak bekerja (Nelson & 

Burke, 2002). Walaupun wanita menunjukkan lebih berafek negatif dibanding 

laki-laki tetapi dalam kasus perkawninan ketika seorang suami memiliki seorang 

istri bekerja ternyata mempengaruhi kesejahteraan psikologis suami. 

Subjective well-being dipengaruhi oleh beberapa faktor, Newman & 

Newman (2006) mengatakan bahwa bagi kebanyakan individu dewasa, 
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kebahagiaan hidup lebih banyak dipengaruhi oleh kepuasan perkawinan daripada 

hal lain dalam kehidupan dewasa, seperti pekerjaan, persahabatan, hobi dan 

aktivitas komunikasi. Kepuasan dalam pernikahan menjadi prediktor yang penting 

dalam subjective well-being, sehingga pasangan suami istri harus tahu apakah 

perkawinan yang dijalani sudah tercapai kata puas, terutama untuk suami yang 

memiliki istri yang bekerja. Perkawinan melibatkan dua orang antara laki-laki dan 

perempuan yang hidup bersama, memiliki visi dan misi yang sama setelah bersatu 

dalam perkawinan, menyelesaikan masalah bersama dan berbagi kasih sayang 

antara suami dan istri. Dalam perkawinan seorang yang akhirnya menjadi 

pasangan akan menjalani kehidupan sosial yang memuaskan. 

Kepuasan perkawinan yang dirasakan setiap pasangan suami istri akan 

mempengaruhi kebahagiaan pasangan suami istri. Kepuasan pernikahan dapat 

tergambar dari aspek-aspek kepuasan pernikahan,yaitu komunikasi yang baik, 

aktivitas waktu luang, orientasi keyakinan beragama yang sama, pemecahan 

masalah yang baik, pengaturan keuangan bersama, orientasis seksual, keluarga 

dan kerabat, peran menjadi orang tua, dan kepribadian pasangan yang baik. 

Komunikasi yang baik dengan pasangan yang terjalin intensif membuat 

perasaan nyaman antara suami dan istri, seperti memberi kabar ketika berada di 

luar rumah, menelepon ketika berada di tempat kerja, sharing tentang 

perkembangan dan membicarakan permasalahan-persamalahan lain dalam rumah 

tangga. Komuikasi yang lancar suami atau istri merasa bahwa mereka 

didengarkan, dihormati dan menjadi bagian penting dalam kehidupan pasangan.  



32 

 

 

 

Istri yang bekerja yang menghabiskan waktu di luar rumah berkomunikasi 

yang lancar dengan suami yang bekerja menjadi hal yang penting agar tidak 

terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Sehingga suami tetap merasa 

dianggap sebagai suami dan menjadi bagian penting bagi istri. Kenyamanan yang 

disebabkan oleh komunikasi yang lancar memberikan afek positif bagi suami dan 

istri yaitu perasaan yang sifatnya menyenangkan. 

Kepuasan dalam hubungan pernikahan dapat ditentukan oleh sikap masing-

masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik. Penyelesaian 

konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu antara lain meningkatkan 

interpersonal distres, menurunkannya rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas 

hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu 

meningkatkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan perkawinan serta dapat 

menyebabkan perceraian (Killis, 2006 dalam Utami, 2015). Dapat dikatakan 

bahwa penyelesaian konflik yang efektif memberikan dapat memberikan efek 

yang positif pada kualitas perkawinan. Salah satu yang menjadikan kualitas 

pernikahan adalah penyelesaian konflik yang tidak efektif. 

Kerjasama yang baik antara pasangan suami istri dalam mengelola konflik 

dalam rumah tangga menjadi tugas penting untuk pasangan suami istri terutama 

pasangan dual career. Pengelolaan konflik yang baik akan menciptakan dampak 

yang positif seperti menurunnya stres dan terciptanya kualitas pernikahan yang 

baik bagi pasangan suami istri terutama suami yang memiliki istri bekerja karena 

sempitnya waktu istri bersama suami akibat dari mengurusi pekerjaan dan 

mengurus anak jika pasangan sudah memiliki anak. Jika konflik dapat diatasi 
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dengan baik terciptanya kepuasan perkawinan yang dirasakan suami maka akan 

menimbulkan kebahagiaan yang dirasakan oleh suami. 

Selanjutnya, Pasangan yang mampu mengembangkan aspek-aspek 

persahabatan bersama pasangannya, seperti bertukar pikiran, berkeluh kesah 

kepada pasangan sekaligus respon positif dari pasangan, sikap humor bersama 

pasangan dan terkadang mengisi waktu luang bersama pasangan (Fatimah & 

Cahyono, 2013). Meluangkan waktu untuk membangun hubungan romantis antara 

suami dan istri menjadi waktu yang berharga bagi suami istri yang sama-sama 

bekerja, menikmati masa-masa berdua tanpa anak-anak  akan memberikan 

kepuasan bagi suami maupun istri. Melupakan pekerjaan sejenak dan fokus 

dengan pasangan menyebabkan kualitas hubungan menjadi semakin baik sehingga 

kualitas hidup pun berpengaruh menjadi lebih baik.  

Kemudian pengelolaan keuangan bagi suami dan istri yang bekerja menjadi 

penting, karena masing-masing memiliki pengeluaran dan memiliki keinginan 

sendiri untuk membelanjakan pendapatan. Pengaturan keuangan yang baik, seperti 

membelanjakan hal-hal yang penting dalam rumah tangga, menabung untuk biaya 

masa depan anak, ini merupakan tugas penting bagi seorang istri. Istri yang 

bijaksana akan menggunakan keuangan keluarga dengan bijaksana pula, sehingga 

akan muncul saling kepercayaan satu sama lain, tidak adanya konflik dan akan 

memberikan kebahagiaa pada suami dalam berumah tangga karena afek yang 

positif. 

Selanjutnya, pasangan yang menikah harus siap ketika berubah peran dari 

seorang istri menjadi ibu, seorang suami menjadi seorang ayah. Peran antara 
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suami dan istri yang setara dalam hubungan perkawinan merupakan prediktor 

yang berpengaruh dalam kepuasan perkawinan. Survei nasional di Amerika 

Serikat yang dilakukan oleh Olson dan Olson (2000) secara jelas menunjukkan 

bahwa semakin setara hubungan dalam perkawinan, maka kepuasan perkawinan 

tersebut akan semakin tinggi (dalam Kusumowardhani, 2012). Pasangan yang 

menikmati peran menjadi orang tua, memahami pengasuhan anak, dan memiliki 

keputuasan-keputusan yang bijaksana akan menjadikan suami dan istri menilai 

kondisi kehidupan yang berkualitas dan merasakan kepuasan. 

Anisa dan Handayani (2012)  mengemukakan bahwa dalam perkawinan 

pada umumnya masing-masing individu telah mempunyai pribadi sendiri, dimana 

pribadi tersebut telah terbentuk, karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan 

yang lain perlu adanya pengorbanan, pengertian, kematangan emosi, dan hal 

tersebut harus disadari oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Suami istri 

yang sedang menjalani kehidupan perkawinan harusnya mengenal setiap 

kepribadian pasangan, dengan mengenal maka akan menerima setiap karakter dari 

pasangan suami dan istri. Mengenal dan menerima karakter dan keperibadian 

pasangan sama dengan menghargai pasangan. Kondisi ini akan membuat 

pasangan lebih puas dan menilai hidupnya berkualitas dan menyenangkan. 

Setelah aspek-aspek dari kepuasan perkawinan terpenuhi dijalankan dengan 

baik, suami yang memiliki istri bekerja akan puas dalam perkawinan, tidak 

merasakan kecurigaan, kecemburuan dan perasaan yang tidak menyenangkan 

lainnya, sehingga yang dirasakan suami adalah perasaan-perasaan yang bahagia 

dan menyenangkan dan menciptakan kesejahteraan pada diri suami yang memiliki 
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istri bekerja. Artinya, suami yang memiliki istri bekerja memiliki subjective well-

being. 

Lavenson, dkk. (1994) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan 

perkawinan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Dapat dikatakan 

bahwa, jika pasangan dalam penelitian ini adalah suami merasakan kepuasan 

dalam perkawinan maka tercapainya kesehatan mental dan fisik. 

Aryati (2010) mengemukakan bahwa kepuasan perkawinan memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap subjective well being. Semakin tinggi 

kepuasan perkawinan maka subjective well-being akan tinggi. sebaliknya, jika 

kepuasan perkawinan rendah maka subjective well-being akan rendah. 

Terpenuhinya aspek-aspek perkawinan dalam hubungan perkawinan yang 

dirasakan oleh suami maka akan mempengaruhi subjective well being suami, 

karena setiap aspek saling berkaitan satu sama lain. Jika aspek-aspek kepuasan 

perkawinan dalam perkawinan tersebut hanya terpenuhi satu atau dua aspek maka 

akan menyebabkan hancurnya sebuah kehidupan perkawinan yang ditandai 

dengan perceraian (Afni & Indrijati, 2011). Dapat dikatan bahwa, ketika kepuasan 

perkawinan tidak didapatkan maka akan mempengaruhi subjective well being 

pada suami. Jelas dari pemaparan yang telah dijelaskan menunjukkan betapa 

pentingnya kepuasan perkawinan dalam mempengaruhi subjective well being. 

E. Hipotesis 

Beradasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kepuasan 

perkawinan dengan subjective well-being pada suami yang memiliki istri yang 
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bekerja di luar rumah. Jika kepuasan perkawinan tinggi maka subjective well-

being akan tinggi. Sebaliknya, jika kepuasan perkawinan rendah maka subjective 

well-being akan rendah. 

 

 


