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Abstrak

Kepuasan pernikahan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam perjalanan
pernikahan. Kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya
tempat tinggal. Setelah menikah suami dituntut untuk mandiri, namun masih banyak
yang tinggal dengan mertua. Ketika suami tinggal bersama mertua, suami merasa
tidak bebas dan tidak leluasa dalam membina rumah tangganya sendiri terutama
dalam membimbing istrinya. Status tinggal dengan mertua membuat mertua terlibat
dalam rumah tangga menantunya, keterlibatan mertua ini dapat memunculkan
masalah. Tinggal di rumah sendiri memiliki banyak kelebihan, baik kontrakan
maupun hak milik bagi pasangan yang telah menikah. Dengan tempat tinggal yang
terpisah dari orangtua maupun mertua suami bisa mengatur sendiri rumah tangga
dalam berbagai hal, dapat belajar secara leluasa untuk saling mengenal, memahami
secara lebih baik pasangan dan membina kepekaan. Suami yang tinggal di rumah
sendiri bebas mengatur rumah tangganya dan bebas berkomunikasi secara terbuka
mengenai rumah tangga dengan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan kepuasan pernikahan pada suami yang tinggal mandiri dengan yang
tinggal bersama mertua. Jumlah subjek dalam penelitian ini sebanyak 128 orang.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini
menggunakan skala kepuasan pernikahan (ENRICH Marital Satisfaction Scale) yang
dikemukakan oleh Olson & Fowers (1989;1993) dengan koefisien reliabilitas sebesar
0,931. Metode analisis data menggunakan teknik independent sample t test, dari hasil
analisa diperoleh nilai F sebesar 0,114, t sebesar 19,536 dan signifikasi (p) sebesar
0,000. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu
ada perbedaan kepuasan pernikanan antara suami yang tinggal mandiri dengan suami
yang tinggal bersama mertua.
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