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A. Komitmen Perkawinan

1. Pengertian Komitmen Perkawinan

Dalam menjalani suatu hubungan, individu tidak lepas dari rasa ketergantungan satu

dengan yang lainnya, sehingga akan muncul keterikatan untuk saling memiliki dan setia

menjaga apa yang telah disepakati bersama. Upaya untuk menjaga dan mempertahankan suatu

hubungan tersebut merupakan suatu komitmen. Johnson (1999) menyatakan bahwa

pengalaman komitmen bukanlah satu kesatuan melainkan adanya tiga jenis yang membedakan

komitmen perkawinan tersebut, masing-masing dengan suatu penyebab yang berbeda yaitu

adanya perbedaan fenomenologi, kognitif yang berbeda, dan konsekuensi emosional dan

perilaku. Tiga jenis komitmen perkawinan tersebut pertama, komitmen peribadi yang mengacu

kepada rasa ingin untuk tetap tinggal dalam hubungan perkawinan. Kedua komitmen moral

yaitu individu merasakan moral berkewajiban untuk tetap tinggal dalam hubungan perkawinan.

Dan ketiga komitmen struktural yaitu individu dibatasi untuk tinggal dalam hubungan

perkawinan terlepas dari tingkat komitmen pribadi maupun moral.

Menurut Rusbult (1998) komitmen perkawinan merupakan suatu keadaan subjektif

individu yang didasari oleh pengalaman kesehariannya. Dalam pengertian ini, komitmen dalam

perkawinan dapat timbul dikarenakan rasa subjektif dari kesetiaan yang dibentuk individu

mengikuti rasa ketergantungan yang dimilikinya. Sehingga komitmen perkawinan bersifat

ketergantungan sebagai akibat dari kepuasan yang tinggi, investasi yang tinggi dalam hubungan

tersebut, dan tidak adanya pilihan yang lain.



Sama halnya dengan pandangan di atas, Sternberg (dalam Berk, 2012) berpendapat

komitmen perkawinan merupakan komponen kognitif yang mengarahkan pasangan

memutuskan bahwa mereka sedang jatuh cinta dan ingin memelihara cinta itu. Tidak jauh

berbeda Cooper dan Makin (dalam Wulandari, 2009) mengatakan komitmen perkawinan

merupakan suatu keadaan batin untuk tetap mempertahankan hubungan yang meliputi

ketergantungan dan rasa percaya bahwa individu tidak akan meninggalkan hubungan tersebut.

Impett dkk (2001) menyebutkan bahwa komitmen perkawinan dapat menjaga stabilitas

hubungan, termasuk hubungan pernikahan. Komitmen perkawinan merupakan sejauh mana

seorang individu mengalami orientasi jangka panjang terhadap hubungan, termasuk keinginan

untuk mempertahankan hubungan untuk lebih baik atau lebih buruk. Sementara Susetyo (2011)

mengatakan komitmen perkawinan merupakan faktor kognitif yang berupa keputusan untuk

mencintai dan membuat komitmen dalam hubungan percintaan.

Mengacu pada pendapat di atas maka dapat disebutkan bahwa komitmen perkawinan

merupakan janji kesetiaan pasangan suami istri yang berorientasi pada hubungan jangka

panjang dalam rangka mempertahankan hubungan untuk lebih baik secara emosi maupun

kognisi.

2. Aspek-Aspek Komitmen Perkawinan

Keberlangsungan dalam pernikahan dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek komitmen,

menurut Johnson (1999) terdapat tiga aspek dalam komitmen pada hubungan perkawinan,

yaitu:

a. Komitmen pribadi



Komitmen pribadi merupakan sejauh mana individu ingin tinggal dalam suatu

hubungan, yang dipengaruhi oleh tiga komponen:

1) Ketertarikan pada pasangannya, yaitu adanya keinginan individu untuk tetap

bertahan dalam suatu hubungan dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap pasangannya

2) Adanya kepuasan dalam perkawinan, yaitu terbentuknya suatu kepercayaan individu

terhadap pasangannya sehingga tidak adanya keinginan individu untuk

meninggalkan hubungan tersebut.

3) Identitas pasangan, yaitu keikutsertaannya individu dalam hubungan sosial dimana

akan tergambarlah identitas yang mempengaruhi diri individu tersebut untuk tetap

tinggal dalam suatu hubungan.

Dalam perkawinan individu akan mempertahankan suatu hubungan yang berasal dari

diri individu tersebut ketika individu tersebut merasakan ketertarikan pada pasangannya,

merasa puas dengan suatu hubungan sehingga timbul rasa kepercayaan dan tergambarnya

identitas dirinya

b. Komitmen moral

Komitmen moral berarti bahwa individu secara moral berkewajiban untuk melanjutkan

hubungan perkawinan tersebut, yang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:

1) Nilai-nilai mengenai moralitas, yaitu mengacu kepada nilai kesusilaan dimana

individu ingin berlasungnya hubungan perkawinan mereka hingga maut yang

memisahkan.



2) Adanya kewajiban moral terhadap pasangan sehingga individu akan merasa

terbebani untuk meninggalkan pasangannya.

3) Adanya nilai konsistensi dalam hubungan, yaitu individu akan menjaga hubungan

tersebut dari waktu ke waktu dan tidak akan berhenti di tengah jalan.

Dalam perkawinan individu akan mempertahankan perkawinannya dikarenakan adanya

rasa bersalah apabila individu tersebut meninggalkan pasangannya dan akan terus

mempertahankan perkawinannya dari waktu ke waktu.

c. Komitmen struktural

Adalah suatu kendala atau hambatan individu untuk meninggalkan suatu hubungan.

Merupakan aspek komitmen yang penting. Dampak komitmen struktural tidak akan terasa

apabila individu memiliki komitmen pribadi dan komitmen moral yang tinggi. Namun apabila

komitmen pribadi dan komitmen moral relative rendah maka komitmen struktural akan

menonjol dengan dipengaruhi oleh empat komponen yaitu:

1) Adanya pilihan-pilihan, yaitu ketergantungan pada suatu hubungan merupakan

sebagian fungsi keadaan alternative yang individu percaya akan muncul jika

hubungan diakhiri.

2) Tekanan sosial, yaitu timbulnya tekanan dari luar diri individu baik teman maupun

keluarga untuk tidak meninggalkan suatu hubungan

3) Prosedur perpisahan, yaitu adanya suatu prosedur rumit yang harus dilalui untuk

dapat melakukan perpisahan seperti adanya keputusan pengadilan mengenai

pembagian harta, pengasuhan anak, dan lain-lain



4) Terhentinya investasi, yaitu individu akan memutuskan untuk tidak meninggalkan

suatu hubungan dikarenakan takut akan kehilangan investasi yang selama ini telah

berlangsung.

Dalam suatu perkawinan selain adanya keinginan individu itu sendiri untuk

mempertahankan suatu hubungan dan adanya perasaan terbebani apabila meninggalkan

pasangannya, adanya hambatan atau sesuatu penghalang yang dapat menjadikan individu

tersebut agar tetap bertahan dalam perkawinannya yaitu dengan adanya tekanan yang berasal

dari luar individu, sulitnya mengurus perpisahan dan tidak adanya investasi yang selama ini

didapat sehingga individu akan terus mempertahankan perkawinannya.

Ketiga komitmen di atas sangat mempengaruhi kehidupan suatu perkawinan, karena

komitmen yang rendah mengakibatkan kemungkinan untuk bercerai lebih tinggi. Sebalikna,

jika ketiga komitmen itu tinggi kemungkinan suatu perkawinan untuk bertahan juga tinggi.

Komitmen perkawinan dari masing-masing individu sangat penting untuk menentukan

kelanggengan dan kebahagiaan dalam perkawinan (Rahmadhany, 2010).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Perkawinan

Komitmen perkawinan itu tidak luput dari faktor-faktor yang mempengaruhinya

Wieselquist, Rusbult, Foster, and Agnew (1999) menyebutkan ada  tiga faktor  yang

mempengaruhi komitmen perkawinan.

a. Tingkat kepuasan tinggi

Komitmen yang tinggi ditandai dengan tingkat kepuasan terhadap pasangan maupun

perkawinan itu sendiri tinggi. Artinya pernikahan memenuhi kebutuhan paling penting

individu, misalnya kebutuhan keintiman, seksualitas dan persahabatan.

b. Mengurangi pilihan-pilihan di luar pernikahan



Pilihan-pilihan lain di luar pernikahan tidak terlalu menarik individu, sehingga individu

tidak akan tertarik untuk memenuhi kebutuhan yang dianggapnya paling penting di luar

pernikahan, misalnya (a) Kecenderungan untuk mengabaikan atau menghina pilihan pasangan;

(b)Kesediaan berkorban atau kecenderungan untuk meninggalkan aktivitas yang dulu-dulu,

yang diinginkan demi kebaikan perkawinan; (c) Perilaku akomodatif yaitu kecenderungan

untuk menerima kekurangan pasangan dengan melakukan penyesuaian perkawinan; (d) Saling

ketergantungan kognitif atau kecenderungan untuk berfikir dalam istilah kami, kita, milik kita,

dari pada saya, aku, punyaku; (e) Ilusi positif atau kecenderungan terhadap evaluasi berlebihan

terhadap pasangan atau hubungan.

c. Meningkatkan investasi

Komitmen terhadap perkawinan dikatakan tinggi jika sejumlah sumber penting secara

langsung maupun tak langsung dihubungkan dengan perkawinan, seperti waktu, usaha, harta,

dan jaringan persahabatan yang dulu merupakan milik pribadi kini meningkat menjadi milik

dan dilakukan bersama pasangan. Dengan kata lain, individu menjadi lebih “kaya” bersama

pasangan, punya teman yang lebih banyak, uang yang lebih banyak, relasi yang lebih luas.

Finkel, Rusbult, Kumashiro, Hanon (2002) menarik kesimpulan yang mempengaruhi

individu untuk mempertahankan perkawinannya, yaitu:

a. Niat untuk tetap bertahan

Komitmen yang paling primitive adalah kecenderungan untuk tetap bertahan atau

keputusan untuk tetap bergantung pada pasangan. Kecenderungan untuk tetap ada adalah

primitive karena tidak dengan cara yang langsung (baik secara teoritis atau operasional)



melibatkan kepentingan temporal yang lebih besar maupun kepentingan interpersonal yang

lebih besar

b. Kelekatan psikologis

Komitmen kedua melibatkan kepentingan pribadi yang lebih besar atau kelekatan

psikologis, tergantung pada persepsi bahwa well-being seseorang dan well-being pasangan

saling berkaitan. Dalam suatu hubungan dengan komitmen, diri sendiri dan pasangan mungkin

bergabung untuk alasan berangkat dari manfaat bahwa kepentingan pribadi pasangan tidak

dirasakan sebagai lawan dari kepentingan diri sendiri. Juga, komitmen mungkin menghasilkan

orientasi komunal, termasuk kecenderungan untuk merespon kebutuhan pasangan dengan cara

yang lebih tanpa syarat/mutlak. Individu yang punya komitmen mungkin mengerahkan usaha

untuk mempertahankan hubungan tanpa memperhitungkan balasan yang akan mereka terima.

Jadi komitmen menginspirasi tindakan sepenuhnya yang lebih berorientasi pada orang lain.

c. Orientasi jangka panjang

Komitmen ketiga ini melibatkan kepentingan temporal yang lebih besar atau orientasi

jangka panjang. Individu-individu dengan orientasi jangka pendek mungkin menerima hasil

yang relatif  bagus dengan berperilaku sesuai dengan kepentingan pribadi langsung. Dengan

adanya orientasi jangka panjang, menyebabkan pasangan mengembangkan pola kerjasama

timbal balik. Artinya jika seseorang berusaha untuk mengerti dan memahami pasangannya,

maka seseorang tersebut berharap pasangan akan berusaha mengerti dan memahami dia juga

sehingga konflik perkawinan bisa diminimalisir.

B. Penyesuaian Perkawinan

1. Pengertian Penyesuaian Perkawinan



Sebelum diuraikan mengenai pengertian penyesuaian perkawinan, terlebih dahulu

diuraikan pengertian dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan pada dasarnya menyatukan dua

pribadi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama (Eoh, 2001). Dengan perkawinan, maka

antar pasangan bisa saling berbagi, memberi-menerima, mencintai-dicintai, menikmati suka-

duka, merasakan kedamaian dalam menjalani hidup di dunia. Setiap pasangan yang melakukan

pernikahan mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ikatan

dalam pernikahan sangat perlu untuk menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar psikis, supaya

kedua individu yang telah mengikatkan diri secara sah pada komitmen untuk hidup bersama

dan anak-anaknya dapat memperoleh perasaan aman dan terlindungi (Eoh, 2001).

Menurut Duval & Miller (dalam Sarlito, 2009) perkawinan adalah hubungan pria dan

wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual,

melegitimasi membesarkan anak dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan.

Menurut Haber & Runyon (dalam Elfida, (2011) menjalani kehidupan perkawinan sama halnya

dengan belajar berjalan, yang akan tersandung dan jatuh. Jika masing-masing pasangan

bertahan untuk berusaha maka pasangannya akan terus mengalami pertumbuhan secara

emosional.

Menurut Bimo (2004) dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti bahwa

dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan secara fisik dan psikologis pada kedua individu.

Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, seperti ikatan fisik pada saat individu melangsungkan

pernikahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan ini adalah nyata, baik yang

mengikat dirinya yaitu suami dan isteri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas.

Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung, atau merupakan



ikatan psikologis. Antara suami dan isteri harus ada ikatan lahir dan batin, harus saling

mencintai satu sama lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan.

Perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk

memenuhi kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang,

rasa aman dan terlindungi, dihargai dan diperhatikan oleh pasangannya. Perkawinan merupakan

ikatan yang terbentuk antara pria dan wanita yang di dalamnya terdapat unsur keintiman,

pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual, dan menjadi lebih matang

(Papalia & Olds, 1998).

Sehingga penyesuaian perkawinan berarti penyesuaian satu sama lain diantara dua

individu terhadap kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan harapan-harapan. Dengan

kata lain, setiap pasangan harus fleksibel dan memiliki keinginan untuk berubah (Atwater &

Duffy, 1999). Penyesuaian perkawinan juga merupakan proses yang berubah-ubah.

Penyesuaian perkawinan dimulai ketika awal berkeluarga, ketika sudah mempunyai anak,

keluarga dengan anak usia sekolah hingga pasangan berusia lanjut (Hurlock, 1980).

Tidak berbeda jauh dengan pandangan di atas Hirning dan Hirning (dalam Yani &

Milla, 2011) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan itu lebih kompleks dibandingkan

yang terlihat. Dua orang memasuki perkawinan harus menyesuaikan satu sama lain dengan

tingkatan yang berbeda-beda. Untuk tingkat organismik mereka harus menyesuaikan diri

dengan sensori, motor, emosional dan kapasitas intelektual dan kebutuhan. Untuk tingkat

kepribadian, masing-masing mereka harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan, keterampilan,

sikap, ketertarikan, nilai-nilai, sifat, konsep ego, dan kepercayaan. Pasangan juga harus



menyesuaikan dengan lingkungan mereka, termasuk rumah tangga yang baru, anak-anak, sanak

keluarga, teman, dan pekerjaan.

Lasswell dan Lasswell (dalam Yani & Milla, 2011) mengatakan bahwa konsep dari

penyesuaian perkawinan adalah bahwa dua individu belajar untuk saling mengakomodasikan

kebutuhan, keinginan, dan harapan. Degennova & Kay (dalam Rini, 2009) mengatakan bahwa

dalam proses penyesuaian, masing-masing individu akan mengubah atau menyesuaikan pola

perilakunya agar dapat terjalin suatu interaksi dengan pasangannya untuk mencapai kepuasan

yang maksimal dalam suatu hubungan perkawinan.

2. Aspek-aspek Penyesuaian Perkawinan

Penyesuaian perkawinan yang berhasil itu memiliki beberapa aspek. Menurut Anjani &

Suryanto (2006) terdapat enam aspek  keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan, yaitu:

a. Kebahagiaan dalam perkawinan

Setiap pasangan menginginkan kebahagiaan suami istri dalam perkawinan mereka

dengan menjaga hubungan baik dalam keluarga terutama anak-anak mereka untuk dapat

menciptakan kebahagiaan dalam perkawinan tersebut.

b. Kesediaan untuk saling memberi dan menerima cinta

Kesediaan masing-masing pasangan untuk saling memberi dan menerima cinta dengan

memberikan perhatian-perhatian kecil, berusaha meluangkan waktu untuk menikmati

kebersamaan dengan keluarga

c. Mengungkapkan ekspresi afeksi pada pasangan

Mampu mengekspresikan afeksinya pada pasangan, entah itu mengungkapkan rasa

sayang secara verbal, mempunyai ‘panggilan khusus’ pada pasangan atau lewat tindakan



seperti membantu mengerjakan tugas rumah tangga. Ekspresi afeksi ini berbeda ketika masa

pacaran. Ketika pacaran, masing-masing pasangan sama-sama segan untuk terbuka mengenai

perasaannya, tetapi setelah menikah mereka akan lebih terbuka untuk mengungkapkan perasaan

d. Menghindari konflik dengan pasangan

Pasangan lebih menanamkan rasa toleransi, kerukunan, menghormati, menghargai serta

memahami pada masing-masing pasangan. Perbedaan dalam pernikahan tidak menjadikan

mereka terlibat dalam konflik yang berkepanjangan. Masing-masing pasangan menyadari

kapasitas dan peran yang harus dijalankan dalam rumah tangga serta tidak memaksakan

kehendak masing-masing

e. Keterbukaan dalam perkawinan

Pasangan menerapkan sikap saling terbuka diantara mereka mengenai hal sekecil

apapun terutama menyangkut anak-anak. Bahkan saling kerja sama dalam rumah tangga

mereka tanamkan, menjaga kualitas kebersamaan dengan anak-anaknya

f. Menanamkan perasaan cinta

Selalu menanamkan rasa cinta. Tidak terpikir oleh pihak istri saat itu bahwa calon

suaminya mempunyai istri selain dirinya. Pasangan ini tetap melangsungkan pernikahan karena

didasari rasa cinta yang dalam.

Sementara itu, Atwater & Duffy (1999) menyimpulkan bahwa terdapat empat area

penting dalam penyesuaian perkawinan, yaitu:

a. Penyesuaian dalam pembagian tanggung jawab perkawinan

Dalam berbagi peran dan tanggung jawab, biasanya yang dibahas adalah mengenai

harapan peran antara suami dan istri yang harus fleksibel dan harus fungsional. Kebanyakan,

isteri berbagi peran dengan ikut mengatasi masalah keuangan di rumah tangga dengan mencari



nafkah di luar rumah, sedangkan suami membantu mengurus menyiapkan berbagai keperluan

harian anak-anak, membantu pekerjaan rumah tangga, dan dukungan. Dalam hal ini, hal yang

penting adalah dalam pengambilan keputusan harus bersifat demokratis dan memikirkan

keuntungan masing-masing pasangan.

b. Penyesuaian dalam komunikasi dan konflik

Sementara itu, untuk masalah penyesuaian dalam komunikasi dan konflik, kegagalan

dalam komunikasi cenderung diakibatkan karena rendahnya kualitas pasangan untuk berbagi

perasaan, berbagi harapan, kurangnya perhatian, serta rendahnya pemahaman mengenai

kebutuhan masing-masing. Agar tercipta komunikasi efektif maka kedua belah pihak harus

mempunyai keterampilan berkomunikasi, seperti pengirim pesan berupaya agar pesan yang

ingin disampaikan dapat dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Dengan

demikian individu dapat memahami apa yang dirasakan pasangan dan membicarakan dengan

tenang perbedaan pendapat antara individu dengan pasangannya. Terkait dengan komunikasi,

intinya pasangan harus dapat mengkomunikasikan perasaan karena komunikasi merupakan

kunci keberhasilan perkawinan (Papalia, Old, & Feldman, 2009).

c. Penyesuaian seksualitas dalam perkawinan

Kehidupan seksual pada pasangan ada hubungannya antara penurunan hubungan fisik

dengan penuaan diri, terutama pada pasangan yang berada diusia dewasa madya dan dewasa

lanjut. Pasangan yang telah memiliki anak akan mengeluhkan mengenai hilangnya privasi.

Semakin lama pasangan hidup bersama dalam perkawinan, maka mereka akan semakin

memperhatikan kualitas dari hubungan seksual dari pada frekuensi hubungan seksual mereka.

Apabila pihak wanita mengalami penurunan seksualitas maka diperbolehkan pihak pasangan

berinisiatif untuk memulai hubungan seksual, begitu juga sebaliknya wanita boleh berinisiatif



dengan tampil seksi di hadapan pasangannya. Bagi sebagian besar pasangan, apabila kehidupan

seksual mereka baik maka kehidupan perkawinan merekapun akan baik.

d. Penyesuaian dalam perubahan yang terjadi sepanjang perkawinan

Adanya perubahan hubungan pada perkawinan menyebabkan pasangan perlu

memonitori atribut yang mereka kenakan selama masa awal hubungan yang mereka jalani.

Apabila seseorang menggunakan atribut tertentu, maka akan menimbulkan akibat pada perilaku

orang lain sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru

pasangan. Jadi, perlu dijelaskan kepada pasangan mengapa seseorang mengenakan atribut

tersebut dan melakukan perubahan.

Empat area penting di atas sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam

melakukan penyesuaian perkawinan, sehingga timbul kebahagiaan dalam perkawinan itu.

Sebaliknya, jika individu tidak mampu melakukan empat area penting tersebut maka individu

akan kesulitan dalam menjalani perkawinannya (Fakhrurrozi, 2011)

C. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Johnson untuk

komitmen perkawinan dan teori dari Atwater & Duffy untuk penyesuaian perkawinan. Peneliti

menggunakan teori tersebut dikarenakan teori tersebut dapat menjelaskan permasalahan yang

ada dalam penelitian ini.

Dalam suatu hubungan perkawinan wanita senantiasa ingin dilindungi dan dicintai oleh

pasangannya sehingga wanita tersebut akan merasakan dirinya aman dan nyaman untuk tetap

bersama dengan pasangannya dan menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Satrock (2003)

wanita lebih dewasa dan lebih matang secara emosional dari pada laki-laki, wanita biasanya

akan mencari pria yang lebih tua daripada dirinya, namun tak jarang pula ada wanita yang



memilih pasangan  yang usianya lebih muda dari dirinya. Umumnya masyarakat cenderung

memberi penilaian negatif kepada wanita yang menikah dengan pria yang lebih muda.

Bermacam persepsi pun dilayangkan kepada hubungan asmara seperti ini.

Kenyamanan untuk tetap bersama dengan pasangan tersebut juga merupakan komitmen

pada perkawinan. Komitmen perkawinan merupakan suatu penjanjian atau tanggung jawab.

Menurut Johnson (1999) pengalaman komitmen bukanlah satu kesatuan melainkan adanya tiga

jenis yang membedakan komitmen perkawinan tersebut, masing-masing dengan suatu

penyebab yang berbeda yaitu adanya perbedaan fenomenologi, kognitif yang berbeda, dan

konsekuensi emosional dan perilaku. Tiga jenis komitmen perkawinan tersebut pertama,

komitmen peribadi yang mengacu kepada rasa ingin untuk tetap tinggal dalam hubungan

perkawinan. Kedua, komitmen moral yaitu individu merasakan moral berkewajiban untuk tetap

tinggal dalam hubungan perkawinan. Ketiga komitmen struktural yaitu individu dibatasi untuk

tinggal dalam hubungan perkawinan terlepas dari tingkat komitmen pribadi maupun moral.

Sejalan dengan pendapat di atas Agnew, Rusbult, Lange & Langston (1998)

menambahkan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan subjektif individu yang didasari

oleh pengalaman kesehariannya. Dalam pengertian ini, komitmen dapat timbul dikarenakan

rasa subjektif dari kesetiaan yang dibentuk individu mengikuti rasa ketergantungan yang

dimilikinya. Sehingga komitmen bersifat ketergantungan sebagai akibat dari kepuasan yang

tinggi, investasi yang tinggi dalam hubungan tersebut, dan tidak adanya pilihan yang lain.

Dengan kata lain apabila seseorang telah melakukan komitmen dan berusaha untuk

mempertahankan komitmen tersebut, maka ia akan memiliki niat untuk tetap bertahan, adanya

kelekatan psikologis dengan pasangannya, dan memiliki orientasi jangka panjang terhadap



perkawinan tersebut (Agnew, Rusbult, Lange & Langston, 1998). Apabila seseorang telah

memiliki ketiga bagian tersebut maka dapat mengurangi terjadinya perceraian.

Tinggi-rendahnya komitmen dalam perkawinan berkaitan erat dengan penyesuaian diri

dalam bidang perkawinan. Penyesuaian diri dalam perkawinan mendorong manusia lebih

banyak mengubah diri dibanding mengubah lingkungannya. Ditambah lagi pasangan yang

berbeda usia dengan wanita yang lebih tua usianya dibandingkan suami akan mengalami

kesulitan penyesuaian diri yang berdampak dalam ketidakbahagiaan dalam perkawinan dan

tingginya tingkat perceraian (Indrawati, 2012). Menurut Fajriyani (2007) pasangan memahami

bahwa kehidupan perkawinan membutuhkan komitmen perkawinan dalam jangka waktu

panjang karena tanpa terjadinya penyesuaian perkawinan yang baik maka sulit untuk individu

dalam mempertahankan komitmen perkawinan yang telah dibuat bersama, mengingat usia

suami yang lebih muda dibandingkan dengan usia istrinya maka wanita harus benar-benar

mampu dan sanggup untuk menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan suami yang lebih

muda tersebut.

Penyesuaian perkawinan merupakan suatu kondisi dimana individu belajar untuk saling

mengisi kekurangan yang dimiliki pasangannya. Atwater & Duffy (1999) mengatakan

penyesuaian perkawinan merupakan penyesuaian satu sama lain diantara dua individu terhadap

kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, dan harapan-harapan. Dengan kata lain, setiap

pasangan harus fleksibel dan memiliki keinginan untuk berubah. Seperti yang disarikan oleh

Degennova & kay, 2005 (dalam Rini, 2009) bahwa dalam proses penyesuaian, masing-masing

individu akan mengubah atau menyesuaikan pola perilakunya agar dapat terjalin suatu interaksi

dengan pasangannya untuk mencapai kepuasan yang maksimal dalam suatu hubungan

perkawinan.



Penyesuaian perkawinan tersebut akan menggiring individu untuk dapat menjalani:

pertama, penyesuaian dalam pembagian tanggung jawab perkawinan, seperti melakukan

pekerjaan rumah tangga, ikut serta dalam mengasuh anak, saling memberikan dukungan, dan

keuangan yang stabil. Kedua, individu akan mampu melakukan penyesuaian komunikasi dan

konflik yang ada. Ketiga, individu mampu melakukan penyesuaian seksualitas dalam

perkawinan. Keempat, individu dapat menerima segala perubahan-perubahan baik perubahan

fisik, tingkah laku, serta pola fikir yang dimiliki oleh pasangan sepanjang waktu (Atwater &

Duffy, 1999).

Individu yang membentuk suatu hubungan perkawinan secara tidak langsung akan

dituntut untuk dapat menerima dan ikut melakukan perubahan yang dimiliki oleh pasangannya.

Sikap menerima dan ikut melakukan perubahan itu merupakan cara individu untuk melakukan

penyesuaian diri. Mampu tidaknya individu untuk melakukan penyesuaian diri di dalam

perkawinan apabila indikator penyesuaian perkawinan itu dapat dimiliki.

Dalam sebuah perkawinan, jika  individu mampu menjalani berbagi tanggung jawab

berkaitan dengan perkawinan itu, seperti dengan senang hati mengerjakan pekerjaan rumah

tangga dan membantu pasangan menyelesaikan masalah pribadinya maka akan timbul

ketertarikan antara individu dengan pasangannya, terbentuknya identitas diri pasangan, dan

terciptanya kepuasan dalam perkawinan tersebut. Dengan timbulnya ketertarikan pada

pasangan, terbentuknya identitas diri pasangan, dan terciptanya kepuasan dalam perkawinan

tersebut maka antara individu dan pasangannya akan saling membutuhkan, saling

ketergantungan dan akhirnya kondisi itu akan menciptakan komitmen untuk mempertahankan

hubungan tersebut. Penyesuaian perkawinan menuntut adanya fleksibelitas dan keinginan

berubah dari masing-masing individu, tidak dari salah satu saja (Fajriyani: 2007).



Ketika individu mampu menciptakan komunikasi efektif dengan pasangannya, maka

kondisi itu akan mampu menyelesaikan perbedaan pendapat serta mampu memahami apa yang

dirasakan pasangannya maka hal itu akan menciptakan nilai konsistensi terhadap hubungan

tersebut, menghindari individu untuk mengajukan prosedur perpisahan dan individu terhindar

dari terhentinya investasi yang selama ini didapat. Kemampuan menciptakan komunikasi

efektif dengan pasangan juga akan menimbulkan rasa kelekatan psikologis diantara pasangan

itu sehingga mereka lebih memegang teguh komitmen yang telah mereka sepakati bersama

(Ningrum, 2010).

Selanjutnya individu dapat dikatakan mampu melakukan penyesuaian perkawinan

apabila individu itu dapat menjalankan kehidupan seksual dengan pasangan. Menurut Rini

(2009) ekspresi cinta, ditunjukkan dengan persetujuan pasangan suami istri dalam

mengungkapkan perasaan cinta dan hubungan seksualitas. Kehidupan seksual merupakan

bagian terpenting dalam kehidupan setelah perkawinan (Larson, 1988). Jika individu mampu

melakukan penyesuaian kehidupan seksual dengan pasangan seperti sama-sama mengerti

keinginan pasangan dan mampu saling melengkapi disaat salah satu mengalami kemunduran

gairah maka hal itu akan mempengaruhi adanya pilihan-pilihan dalam perkawinan dan

memperkuat nilai dan kewajiban mengenai moralitas sehingga individu tidak ingin

meninggalkan pasangannya. Dengan munculnya nilai dan kewajiban moral terkait perkawinan

itu, maka itu berarti telah terjadi komitmen dalam perkawinan (Donna, 2011).

Penyesuaian perkawinan yang terakhir yaitu individu mampu menerima perubahan-

perubahan yang terjadi sepanjang waktu, seperti dapat mempercayai pasangan ketika ia

bertindak tidak sebagaimana biasannya dan dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-



kebiasaan baru pasangan maka individu akan merasa adanya jaminan yang menimbulkan

perasaan dapat mempercayai pasangannya sehingga terbebas dari tekanan sosial yang ada.

Menurut Salim (2010) ketika individu mampu menerima adanya perubahan yang terjadi

sepanjang waktu seperti bersama-sama dengan pasangan mendiskusikan kehidupan perkawinan

yang telah dijalani selama ini maka akan terciptalah komitmen untuk merasa bertanggung

jawab dalam memelihara hubungan tersebut.

Dengan mampunya individu melakukan penyesuaian perkawinan tersebut dengan baik

maka dapat diprediksi individu tersebut berusaha untuk menjaga komitmen yang telah mereka

buat bersama sehingga dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan

mencegah perceraian. Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan

dalam alur sebagai berikut:

Tabel 01. Variable Penelitian



Variable lain yang tidak diteliti

Penyesuaian Perkawinan
(X)

1. Berbagi tanggung
jawab

2. Menciptakan
komunikasi efektif

3. Keharmonisan dalam
aktifitas seksual

4. Menerima perubahan-
perubahan sepanjang
perkawinan

Komitmen Perkawinan
(X)

1. Komitmen Pribadi

2. Komitmen Moral

3. Komitmen

Struktural

Variabel yang diteliti

D. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut ada hubungan yang positif dan signifikan antara

penyesuaian perkawinan terhadap komitmen perkawinan pada wanita yang memiliki suami

yang lebih muda.


