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BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kepuasan Perkawinan

1. Pengertian Kepuasan Perkawinan

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan kehidupan rumah

tangga yang harmonis dan bahagia atau dengan kata lainmerasakan kepuasan

dalam 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.

Menurut Spanier dan Cole yang dikutip dalam Prasetya (2007)

kepuasan perkawinan adalah evaluasi subjektif mengenai perasaan seseorang

atas pasangannya, atas perkawinannya dan atas hubungannya dengan

pasangannya.Hal ini berkaitan dengan perasaan senang, bahagia dan puas

yangdirasakan pasangan suami istri dari hubungan pernikahan yang mereka

jalani.SelanjutnyaBrockwood (2007) mengatakan kepuasan perkawinan

merupakan evaluasi global mengenai kondisi perkawinan seseorang.

Kepuasan tidak dapat dipisahkan dengan pemenuhan kebutuhan yang

diharapkan oleh individu. Bahr, Chappell, dan Leigh (1983) memandang

bahwa kepuasan perkawinan dapat dirasakan oleh pasangan suami istri

apabila kebutuhan, harapan, dan keinginandapat terpenuhi dalam perkawinan
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mereka. Apabila seseorang 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.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan

perkawinan merupakan suatu perasaan subyektif yang dirasakan oleh

pasangan suami istri di dalam perkawinannya, baik itu perasaan bahagia,

senang dan puas yang dirasakan secara lahir maupun batin dan dapat terwujud

karena telah terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan tujuan yang diinginkan

oleh pasangan suami istri.Kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan

suami istri tergantung bagaimana mereka merasakan perkawinannya dan

bagaimana pasangan tersebut mengevaluasi hubungan perkawinannya dengan

baik.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dalam sebuah

perkawinan.Menurut Duvall dan Miller seperti yang dikutip dalam

Desmayanti (2009) secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi

kepuasan pernikahan, yaitu faktor sebelum perkawinan dan faktor setelah

perkawinan.Faktor-faktor sebelum perkawinan yang dapat mempengaruhi

kepuasan perkawinan antara lain kondisi perkawinan orang tua, kebahagiaan

pada masa kanak-kanak, ketegasan dalam disiplin, pendidikan seks, tingkat
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pendidikan, dan lamanya waktu berkenalan dengan pasangan sebelum

menikah.

Faktor-faktor yang muncul setelah perkawinan antara lain adanya

keterbukaan dalam mengekspresikan cinta pada pasangan, rasa saling percaya,

tidak saling mendominasi dalam pengambilan keputusan, adanya komunikasi

yang baik, perasaan senang kedua belah pihak dalam berhubungan seks,

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan memiliki

tempat tinggal yang relatif menetap, serta saling berpartisipasi dalam

kehidupan sosial pasangan.

Pekerjaan, latar belakang ekonomi serta tingkat pendidikan individu

dapat berpengaruh terhadap kepuasan dalam perkawinan.Jenis pekerjaan

individu berbanding lurus dengan jumlah penghasilan yang akan

diperolehnya, semakin tinggi derajat pekerjaan maka semakin besar pula

jumlah penghasilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratra dan Kaur

(2004) tampak bahwa pasangan dengan tingkat ekonomi yang rendah

memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang rendah pula, bahkan cenderung

sama dengan tingkat kepuasan perkawinan pada pasangan yang baru bercerai.

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan suami istri dengan tingkat

pendidikan yang rendah karena mereka memiliki kemampuan yang terbatas

dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapannya sehingga mereka

lebih rentan untuk mengahadapi berbagai stressor seperti pengangguran dan

tingkat penghasilan rendah. Selain itu individu dengan tingkat pendidikan
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rendah akan memiliki wawasan yang sempit, sehingga akan berpengaruh pada

cara mereka mempersepsikan berbagai hal, termasuk persepsi terhadap diri

sendiri maupun kehidupan pernikahannya. Vaijayanthimala, Kumari, dan

Panda (2004) menemukan bahwa pasangan yang berpendidikan tinggi

cenderung memiliki perkawinan yang stabil dan bahagia, sedangkan pasangan

yang berpendidikan rendah lebih rentan untuk bercerai.

Kehadiran anak selama ini diyakini oleh banyak pihak

dapatmenambah kepuasan dalam perkawinan karena banyak pasangan suami

istri yang memang sudah sejak lama menginginkan kehadiran buah hati.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Twenge, Campbell, dan Foster (2003)

justru menunjukkan hal yang sebaliknya.Dari hasil penelitian tersebut tampak

bahwa kehadiran anak berpengaruh terhadap menurunnya kepuasan

perkawinan terutama pada wanita.Menurut Dew dan Wilcox (2011)

penurunan kepuasan perkawinan ini terjadi karena kehadiran anak berpotensi

untuk menambah stres pasangan suami istri dan mengurangi waktu luang

bersama pasangan.

Selain itu lamanya perkawinan juga dapat mempengaruhi kepuasan

perkawinan.Rhyne (1981) menyatakan bahwa tingkat kepuasan

perkawinantinggi di awalperkawinan, kemudian menurun setelah kehadiran

anak dan kemudian meningkat kembali setelah anak mandiri.Namun Vaillant

dan Vaillant (1993) justru menemukan hal sebaliknya yaitu lamanya

perkawinan memiliki korelasi negatif terhadap kepuasan perkawinan, semakin
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lama usiaperkawinan maka semakin rendah tingkat kepuasan perkawinan

yang dirasakan oleh pasangan suami istri.

Karakteristik kepribadian dan kesamaan nilai-nilai yang dianut oleh

pasangan suami istri (Luo dkk., 2008;Najarpourian dkk., 2012; Golestani,

Tavakoli, dan Tavakoli, 2012) serta kehidupan seksual (Rahmani, Khoei, dan

Gholi, 2009) juga berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dalam

perkawinan.Gaunt (2006) mengatakan bahwa semakin banyak kesamaan yang

dimiliki pasangan suami istri maka semakin tinggi kepuasan perkawinan yang

mereka rasakan.Selain itu menurut Larson dan Holman yang dikutip dari

Nuzullia (2007) kepuasan perkawinan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor

ekologis seperti latar belakang kontekstual (ras, suku bangsa, agama, dan lain-

lain), sifat dan perilaku individu serta proses interaksi pasangan.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang

dapat mempengaruhi kepuasan dalam perkawinan.Faktor-faktor tersebut dapat

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor sebelum perkawinan dan faktor

setelah perkawinan. Faktor sebelum perkawinan antara lain latar belakang

ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, kondisi perkawinan orang tua,

kebahagiaan pada masa kanak-kanak, pendidikan seks, pola interaksi dengan

orang tua, karakteristik kepribadian, serta kedekatan dengan calon pasangan

sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sedangkan faktor setelah

perkawinan antara lain kesamaan nilai-nilai yang di anut oleh kedua pasangan,

pola interaksi dengan pasangan, jenis pekerjaan, kondisi ekonomi keluarga,
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kehadiran anak, kepuasan dalam berhubungan seksual, serta lamanya masa

perkawinan yang telah dijalani oleh pasangan suami istri.

3. Aspek-aspek Kepuasan Perkawinan

Fowers dan Olson (1993)berpendapat ada sepuluh aspek yang dapat

digunakan untuk mengukur kepuasan perkawinan yaitu komunikasi, aktivitas

waktu luang, orientasi keyakinan beragama, pemecahan masalah, pengaturan

keuangan, orientasi seksual, keluarga dan kerabat, peran dalam keluarga,

kepribadian pasangan, serta peran menjadi orang tua. Menurut Roach, Frazier,

dan Bowden (1981) kepuasan perkawinan disusun dari beberapa aspek yaitu

keterbukaan, kepercayaan, kebersamaan, toleransi, pengertian, perasaan cinta

dan afeksi, harapan terhadap perkawinan, kesadaran terhadap peranan

perkawinan, dan komunikasi interpersonal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan

perkawinan adalah segala sesuatu yang merupakan unsur pembentuk

terciptanya kepuasan pernikahan.Hal ini dapat terwujud dalam sikap, pikiran

maupun perbuatan dari suami istri, baik yang dilakukan secara individual

maupun secara bersama-sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

aspek-aspek kepuasan perkawinan yang dikemukakan oleh Fowers dan Olson

(1993) untuk menjadi pedoman dalam pembuatan alat ukur kepuasan

perkawinan, yaitu komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi keyakinan

beragama, pemecahan masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga
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dan kerabat, peran dalam keluarga, kepribadian pasangan, serta peran menjadi

orang tua.

B. Pengungkapan Diri

1. Pengertian pengungkapan diri

Self-disclosure atau pengungkapan diri merupakan jenis komunikasi

dimana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri yang

biasanya iasembunyikan (DeVito, 2011). Lebih lanjut DeVito (2011)

mendefinisikan pengungkapan diri sebagai penyampaian informasi yang

biasanya tidak akan diungkapkan oleh individu dan individu akan secara aktif

menjaga kerahasiaannya. Informasi yang diberikan tersebut dapat mencakup

berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, harapan, emosi, pendapat,

cita-cita, dan lain sebagainya. Pengungkapan diri ini harus dilandasi dengan

kejujuran dan keterbukaan, atau dengan kata lain segala informasi yang

disampaikan kepada pasangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Pathak

(2012) mengatakan pengungkapan diri merupakan interaksi yang terjadi di

antara dua atau beberapa orang, dimana salah satu pihak bertujuan untuk

memberitahukan informasi pribadi kepada pihak lainnya secara sukarela.

Menurut Bhatnagar dan Suman (2012) pengungkapan diri adalah

sebuah proses interpersonal dimana individu menceritakan informasi,

perasaan, dan tindakan pribadi kepada orang lain. Selanjutnya Jourard (dalam

Beebe, Beebe, dan Ivy, 2010) mendefinisikan pengungkapan diri

sebagaitindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi
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pada orang lain secara sukarela, dimana informasi tersebut tidak akan

diketahui oleh orang lain jika kita tidak menyampaikannya. Informasi yang

bersifat pribadi tersebut mencakup aspek sikap atau opini, selera dan minat,

pekerjaan atau pendidikan, fisik, keuangan, dan kepribadian.Sedangkan

Pearson dkk. (2011) mengartikan pengungkapan diri sebagai proses

penyampaian informasi yang bersifat pribadi, sensitif, dan rahasiakepada

orang lain secara sukarela dan disengaja.

Dari beberapa pendapat ahli di atas mengenai definisi pengungkapan

diri dapat disimpulkan bahwa pengungkapan diri adalah sebuah pola

komunikasi dimana individu dengan sengaja dan sukarela menyampaikan

segala sesuatu tentang dirinya kepada orang lain, dimana informasi tersebut

biasanya sangat dijaga kerahasiaannya oleh individu yang bersangkutan.

2. Aspek Pengungkapan Diri

West dan Turner (2008) menyebutkan ada tiga aspek dari

pengungkapan diri, yaitu keluasan (breadth), waktu keluasan (breadth time),

dan kedalaman (depth).Aspek keluasanmengacu pada berbagai topik atau

permasalahan yang didiskusikan dalam suatu hubungan, menurut Jourard

(dalam Chen dan Nakazawa, 2012) ada enam topik yang dapat digunakan

untuk mengukur keluasan pengungkapan diri, yaitu sikap dan opini, minat dan

selera, pekerjaan, fisik, keuangan, dan kepribadian.Aspek waktu keluasan

mengacu pada jenis waktu atau kondisi yang digunakan pasangan dalam

berkomunikasi mengenai berbagai hal, misalnya saat kondisi tubuh sedang
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tidak baik atau saat sedang sedih individu cenderung kurang terbuka dengan

orang lain, sebaliknya saat kondisi tubuh dalam keadaan sehat atau saat

senang individu cenderung terbuka dengan orang lain.

Aspek kedalaman merujuk pada tingkat keintiman yang mengarahkan

diskusi mengenai suatu topik.Kedalaman pengungkapan diriterbagi atas dua

dimensi yakni pengungkapandiri secara dangkal dan pengungkapan dirisecara

mendalam.Pengungkapan diriyang dangkal biasanya diungkapkan kepada

orang yang baru dikenal.Individu biasanya menceritakan aspek-aspek

geografis tentang dirinya kepada orang lain misalnya memberitahu nama,

daerah asal dan alamat. Pengungkapan diriyang lebih mendalam cenderung

dilakukan individu kepada orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan,

misalnya dengan orang tua, pasangan, maupun sahabat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek-aspek yang

dikemukakan oleh West dan Turner (2008) sebagai pedoman dalam

pembuatan alat ukur pengungkapan diri, yaitu keluasan, waktu keluasan, dan

kedalaman.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Perkawinan yang bahagia dan memuaskan merupakan harapan dari

setiap pasangan suami istri. Individu dapat dikatakan merasakan kepuasan

perkawinan jika ia merefleksikan lebih banyak perasaan positif terhadap

perkawinannya sehingga perkawinan dapat terus bertahan (Bradbury,
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Fincham, Frank, dan Beach, 2000). Kepuasan perkawinan dapat diartikan

sebagai taraf yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan, harapan dan

keinginan suami isteri dalam pernikahan (Bahr, Chappell dan Leigh,

1983).Individuakan mencapai kepuasan perkawinan ketika ia beranggapan

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

telah terpenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Salah satu cara yang dapat diupayakan oleh pasangan suami istri untuk

membangun kepuasan perkawinan adalah dengan melakukan pengungkapan

diri pada pasangan.Pada dasarnya perkawinan merupakan penyatuan dua

pribadi yang berbeda, maka untuk dapat menjembatani perbedaan tersebut

perlu diadakan pengungkapan diri yang efektif antara suami dan istri tentang

tujuan dan harapan dari perkawinan mereka sehingga akan membantu mereka

dalam mencapai kepuasan perkawinan.

Pengungkapan diri dapatdiartikan sebagai penyampaian informasi

penting tentang diri sendiri kepada orang lain.Pearson dkk. (2011)

mendefinisikan pengungkapan diri sebagai proses penyampaian informasi

yang bersifat pribadi, sensitif, dan rahasiakepada orang lain secara sukarela

dan disengaja.Informasi yang diberikan tersebut dapat mencakup berbagai hal

seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan lain

sebagainya.

Pengungkapan diri di antara pasangan suami istri dapat membuat

mereka saling mengenal secara pribadi serta saling mengetahui sikap,
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pendapat dan harapan pasangan atas dirinya dan perkawinannya. Jika individu

telah mengetahui harapan dan keinginan pasangan, maka akanlebih mudah

baginya untuk memenuhi harapan tersebut karena ia tidak perlu lagi mengira-

ngira apa yang diharapkan pasangan dari dirinya.Individu dengan kualitas

pengungkapan diri yang baik cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak

perasaan daripada fakta, mengungkapkan diri mengenai berbagai topik,

mengungkapkan diri secara mendalam, dan berfokus pada masa kini.

Pengungkapan diri seperti inilah yang kemudian dapat membantu individu

dalam merasakan kepuasan dalam perkawinannya (De Janasz, Dowd, dan

Schneider,2002).

Jorgensen dan Gaudy (1980) mengatakan bahwa pasangan suami istri

yang melakukan pengungkapan diri diyakini mampu meningkatkan kepuasan

dalam perkawinannya dan mengembangkan teknik pemecahan masalah

interpersonal yang lebih efektif dan efisien sehingga perkawinan mereka akan

stabil dan kepuasan yang mereka rasakan akan terus terjaga. Ada beberapa

aspek yang perlu diperhatikan oleh pasangan suami istri ketika melakukan

pengungkapan diri agar proses tersebut dapat berjalan efektif demi

tercapainya kepuasan dalam perkawinan, yaitu keluasan, waktu keluasan, dan

kedalaman (West dan Turner, 2008).

Pada aspek keluasan, individudiharapkan mampu saling berbagi

informasi mengenai banyak hal dengan pasangannya, misalnya sikap dan

opini, minat dan selera, pekerjaan, kondisi fisik, keuangan, dan kepribadian.
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Sedangkan pada aspek waktu keluasan, individu sebaiknya melakukan

pengungkapan diri dalam kondisi yang bervariasi, baik saat suka maupun

duka. Namun perlu diperhatikan pemilihan waktu yang tepat, misalnya

memilih untuk tidak menceritakan masalah yang sedang dialami saat

pasangan sedang merasa lelah atau sedih karena kemungkinan besar pasangan

akan memberikan respon yang negatif sehingga dapat memicu perselisihan

(Culbert dkk, dalam Gainau, 2009).

Individu yang intens melakukan pengungkapan diri tentang berbagai

hal pada pasangan dapat membuat pasangan merasa dihargai dan diterima

sehingga ia akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Hal ini tentu

saja dapat menciptakan keakraban antara pasangan suami istri (Gardiner

dkk.;Myers, dalam Papalia, Olds, dan Feldman,2008). Individu yang mampu

menjalin keakraban dengan pasangan akan menganggap pasangan sebagai

sahabatnya sehingga mereka dapat mendiskusikan berbagai hal tanpa merasa

sungkan. Selain itu keakraban seperti ini juga membuat pasangan suami istri

merasa nyaman satu sama lain sehingga membuat mereka merasa puas akan

relasinya dengan pasangan yang kemudian dapat berdampak positif pada

kepuasan perkawinan mereka.

Pada aspek kedalaman, individu yangmengungkapkan diri secara

mendalam pada pasangan terkait dengan hal-hal yang bersifat sangat pribadi,

misalnya mengenai perasaan dan harapan dapat membuatpasangan mengerti

isi hati individu sepenuhnya. Pengungkapan diri yang melibatkan sisi
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emosional seperti ini dapat menciptakan kedekatan secara emosional atau

keintiman di antara pasangan suami istri (Sullivan dalam Laurenceau, Barret,

dan Pietromonaco, 1998).

Keintiman dapat membuat individu dan pasangan saling memahami

perasaan dan karakteristik pribadi satu sama lain sehingga mereka dapat

mengetahui dan mengembangkan pola komunikasi yang sesuai dengan

pasangannya, termasuk bagaimana menyampaikan kritik pada pasangan tanpa

membuatnya tersinggung sehingga akan meminimalisir konflik di antara

mereka. Intimnya hubungan individu dengan pasangan serta minimnya

konflik yang terjadi membuat perkawinan yang mereka jalani menjadi

harmonis.Keadaan seperti inilah yang kemudian digambarkan oleh Bahr

dkk.(1983) sebagai perkawinan yang memuaskan.

Sebaliknya pasangan suami istri yang tidak dapat melakukan

pengungkapan diri yang baik dengan pasangan dapat menyebabkan

ketidakpuasan dalam perkawinan. Hal ini dapat terjadi karena pasangan suami

istri tidak saling memahami satu sama lain, sehingga akan sulit bagi mereka

untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan harapan dan tujuan dari

perkawinan yang telah mereka bina. Selain itu keengganan untuk saling

terbuka pada pasangan dapat memicu munculnya berbagai konflik yang bila

tidak segera diselesaikan dapat merenggangkan hubungan bahkan tidak jarang

berujung pada perceraian.
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Dari penjelasan di atas tampak bahwa pengungkapan diri merupakan

salah satu kunci utama dalam komunikasi yang dapat membantu pasangan

suami istri dalam membangun kepuasan perkawinan.Hal ini sejalan dengan

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh

Bogard dan Spilka (dalam Rini, 2009) yang menyatakan terdapat hubungan

yang signifikan antara keterbukaan diri dengan kepuasan dalam berhubungan

pada pasangan yang telah menikah.Selain itu penelitian dari Jorgensen dan

Gaudy (1980) sertaSchumm dkk.(1985)juga menunjukkan bahwa keterbukaan

diri berkorelasi positif pada kepuasan perkawinan baik pada pria maupun

wanita.

2. Hipotesis

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah peneliti paparkan di atas,

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Ada

hubunganantara pengungkapan diri dengan kepuasan perkawinan.


