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ABSTRAK 

 

 

KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI 

YANG MENIKAH MUDA (STUDI KASUS DESA KURIPAN 

KECAMATAN TELUK BETUNG BARAT) 

 

Oleh: Friska Valentina 

Kepuasan pernikahan adalah suatu keinginan yang dicapai 

pada setiap pasangan dalam tali pernikahan, hubungan pernikahan 

juga didasari oleh nilai-nilai, keteraturan yang mana tujuan utama nya 

adalah mencapai kepuasan dalam pernikahan. Kepuasan pernikahan di 

pengaruhi oleh harapan yang dibangun oleh pasangan itu sendiri, 

pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 

sejahtera dan kekal selamannya. Pernikahan di harapkan dapat 

memberikan nilai yang positif dan manfaat bagi orang yang akan 

melakukannya maupun bagi lingkungan sosialnya. Idealnya 

pernikahan dilakukan pada saat orang berada dalam kondisi yang 

mapan, baik secara fisik maupun finansial. Walaupun demikian 

banyak anggota masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia 

yang masih muda tidak terlepas dari presfektif islam dalam tahap awal 

memulainya pernikahan itu sendiri. Penulis tertarik untuk meneliti 

untuk mengetahui gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan 

yang memutuskan untuk menikah diusia muda dengan yang menjadi 

acuan kepada aspek-aspek kepuasan pernikahan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode 

yang digunakan yaitu study khasus dengan desain multi khasus. 

Sumber data menggunakan 1 (satu) pasang suami istri yang 

memutuskan untuk menikah muda yang berumur di bawah 20 tahun.  

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dengan kreteria yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam pengumpulan data tehnik yang digunakan yaitu 

wawancara serta observasi sebagai alat pendukung. Ketika melakukan 

wawancara instrumen yang dilakukan yaitu pedoman wawancara  dan 

lembar observasi.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori Fowers dan Olson yang berdarsarkan aspek-aspek dan landasan 

Kepuasan Pernikahan. 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri 

yang memutuskan untuk menikah muda cukup merasakan kepuasan 

dalam pernikahan, Pemenuhan aspek kepuasan pernikahan dapat 

dikatakan dengan baik apabila jika seseorang sudah memiliki sikap 
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yang dewasa saat atau sebelum memasuki pernikahan dan dapat 

menjalankan tanggung jawab sebagai pemenuhan baik suami maupun 

istri. Namun, walaupun yang memutruskan untuk menikah muda 

cukup merasakan kepuasan dalam pernikahan, orang tua mereka 

memiliki kekhawatiran terkait kestabilan finansial dan jika tidak 

dilangsungkan pernikahan akan berujung pada perzinahan.  Adapun 

saran bagi subyek yaitu Berdasarkan hasil penelitian ini, pasangan 

yang telah menikah diharapkan tetap mempertahankan kemampuan- 

kemampuan dalam mencapai kepuasan pernikahan, seperti mengenali 

satu sama lain baik pada diri sendiri maupun pada pasangan, 

menggunakan hal-hal yang positif, terbuka dengan perasaan baik yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang akan 

menghasilkan pernikahan yang harmonis dan awet. Agar terciptanya 

pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, dapat dilakukan 

dengan menjalankan suami–istri yang sesuai dengan ajaran agama 

islam. 

 

Kata Kunci : Aspek-Aspek, Kepuasan Pernikahan, Pernikahan 

Muda 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

  R ر B ب

 

 ع

‘ 

(Koma 

terbalik di 

atas) 

 N ن

 

 ت
 

T 
 

 ز
 

Z 
 

 و
 

W 

 H ه Gh غ S س Ts ث

  F ف Sy ش J ج

 

 

 

 ع

 

` 

 

(Apostrof, 

tetapi tidak 

dilambang 

kan apabila 

terletak di 

awal kata) 

 Q ق Sh ص H ح

 

 خ
 

 

Kh 

 

 ض
 

 

Dh 

 

 ك
 

 

K 

 Y ي L ل Th ط D د
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2. Vokal 

Vokal 

Pendek 

Contoh Vokal 

Panjang 

Contoh Vokal 

Rangkap 

 

_ 

- - - - 

- 

 

A 

  ا جلد

Ȃ 

 Ai …ي راس

- -- - 

- 

 

I 

  ي سلذ

Ȋ 

 Au …و قيل

 و

- - - - 

- 

 

U 

  و كذر

Ȗ 

   جيور

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta 

marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. Seperti kata :Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na’im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya : al-Markaz, al-Syamsu. 
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MOTTO 

 

 

ةً  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْيهَا َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

لَِك َآليَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ   َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذَٰ

 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu 

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar- benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir..” 

  (Q.S AR-RUM :21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi 

judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan 

adalah KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN 

SUAMI ISTRI YANG 

MENIKAH MUDA (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan 

Teluk Betung Barat). Berikut uraian istilah-istilah yang terkait 

dengan judul penelitian: 

Kepuasan pernikahan adalah kondisi mental yang 

menggambarkan persepsi seseorang tentang kelebihan dan 

kekurangan dari suatu pernikahan (Handayani & Harsanti, 

2017). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Semua manusia ingin melangkah dengan memiliki 

pasangan dihidupnya, memiliki teman hidup untuk masa 

tuanya juga keturunan. pada umumnya sebuah keluarga yang 

utuh terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Seorang lelaki 

berperan sebagi yang mencari nafkah sedangkan seorang 

perempuan berperan sebagai yang mengurus rumah, mengurus 

anak dan melayani suami mereka. Ketika untuk mencapai 

kebahagiaan dalam berkeluarga diperlukan adanya komitmen 

dalam berumah tangga. Kebahagiaan suami dan istri ketika 

dapat menjalankan komitmen pernikahannya dengan baik, 

komitmen tersebut akan menentukan kepuasan dalam 

pernikahan. Kepuasan pernikahan sebagai salah satu yang 

mencangkup terhadap keseluruhan yang ada di dalam 

pernikahan (Rumondor dkk, 2013). 

Pernikahan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan 
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perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan 

seksual dan pengasuh anak yang sah, dan ada pembagian 

hubungan kerja yang jelas antara laki-laki dan perempuan 

(Duval&Miller, 1985). ketika seorang menikah, dia akan 

memiliki tanggung jawab dan tugas baru yang harus dilakukan 

sebagai peran baru antar suami dan istri, banyak rutinitas baru 

setelah berumah tangga yang dimana seorang laki laki harus 

mencari nafkah misalnya dan istri yang mengurus rumah. 

Tugas-tugas ini harus dijalankan oleh kedua belah pihak demi 

keberlangsungan dan keharmonisan sebuah pernikahan. 

Namun tugas dan tanggung jawab ini harus bisa diatasi oleh 

siapa pun yang sudah menikah tanpa memandang usianya, 

termasuk bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah 

muda. 

Perkembangan global saat ini mengakibatkan tingginya 

fenomena pernikahan diusia muda yang terdapat dalam data 

SUSENAS tercatat bahwa pada tahun 2018 setidaknya kira-

kira 39,17 % atau 2 dari 5 anak pernah melakukan pernikahan 

sebelum mereka berumur 15 tahun sedangkan yang menikah 

di umur 17 tahun sekitar 22,92 % (Kemenppa, 2018). Angka 

pernikahan yang ada diNegara Indonesia dalam kategori yang 

sangat tinggi yakni berkisar 457,6 ribu wanita diumur 20-24 

tahun yang menikah sebelum umur 15 tahun. Pernikahan dini 

merupakan menikah dalam keadaan yang masih belum 

menyanggupi dalam melakukan pernikahan (Handayani & 

Harsanti, 2017). Pernikahan dini merupakan sepasang dua 

insan yang masih muda sehingga belum dapat memenuhi 

syarat- syarat yang sudah menjadi penentu dalam pernikahan 

(Riyadi. A., 2016) . 

Pernikahan muda ini terjadi ketika sepasang atau salah 

satu mempelainya masih dalam kategori remaja berumur 19 

tahun kebawah. Terdapat dalam peraturan UU No. 16 tahun 

2019 pasal 7 ayat 1 menerangkan tentang pernikahan akan 

dianggap sah yang termuat dalam hukum Indonesia dan 

memberikan izin kepada kedua calon yang telah berusia 19 

tahun, dikarenakan ikatan pernikahan secara lahiriah dan 
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batiniah yang akan dibentuknya sebuah keluarga yang sesuai 

dengan sila pertama pancasila (UU Pernikahan No. 16, 2019). 

Pernikahan sebagai bentuk persatuan antara pria dan wanita 

yang telah disahkan sesuai hukum dan keagamaan (Arshad, 

2016). Pernikahan bukan sekedar percintaan dari sepasang 

insan yang masih muda, menua dan selalu bersama dalam 

duka dan cita. Pernikahan akan mengalami berbagai macam 

permasalahan dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga 

ketika akan menciptakan keluarga yang harmonis, aman, 

sejahtera, damai, bahagia dunia dan akhirat telah dijelaskan 

dalam Al-Quran sebagai berikut: 

                     

                   

    

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 

ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir. (Qs.Ar-Rum : 21) 

Analisis surah diatas menurut pendapat Sayid Qutb 

menerangkan bahwa Allah SWT telah menciptakan sepasang 

manusia antara pria dan wanita agar dapat memenuhi 

kebutuhan lahir dan batin sehingga akan memberikan rasa 

aman damai dan sejahtera sehingga dijadikan sebagai 

pelengkap untuk cinta rasa kasih dan sayang. Dikarenakan 

antara penyusunan saraf dan kejiwaan yang saling 

berhubungan dalam memberikan pemenuhan pasangan suami 

istri yang akan memulai kehidupan baru (Muslim Arma, 

2018). Bagi setiap manusia yang akan masuk dalam 

kehidupan pernikahan akan memberikan kebutuhan yang telah 

ditentukan. Suami dan istri akan mengharapkan hasil dari 
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pernikahan yang memiliki kebahagiaan dalam keharmonisan 

pernikahaan (K. Soraiya, 2016). Namun dalam mencari 

keharmonisan dalam rumah tangga harus berusaha dengan 

maksimal dapat menerima kekurangan masing-masing setiap 

pasangan dan bersyukur dengan apa yng telah dimiliki. 

Sebab itu saat dalam pernikahan dini harus 

ditumbuhkan kepribadian yang baik dimulai dari menjelang 

masa remaja yang sangat rentan untuk menghadapi berbagai 

macam masalah 

yang timbul baik itu dari dalam maupun luar. Selain itu remaja 

juga harus dihadapkan tentang masalah mandiri ialah 

keterampilan yang mesti bergantung dalam memasuki masa 

remaja dengan membawa berbagai macam tentang sikap 

perasaan yang bergantung dari awal kehidupan sehingga 

sangat mengharapkan bagi remaja agar keluar dari tahapan 

anak dengan memenuhi syarat agar memiliki cara tanggung 

jawab dalam dunia dewasa dikarenakan sekitar awal dari dua 

puluh tahun banyak mengisi kemampuan pengetahuan diri 

serta kepercayaan diri (Batool, S. S., & Khalid, 2017). 

Pernikahan sangat mengedepankan bentuk komitmen, saling 

mendampingi, pemuasan rasa seksual, dan peluang untuk 

mendapatkan asal percaya diri (Eslami et al., 2016). 

Pasangan suami istri tentunya mempunyai dan 

memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk watak, 

kepribadian, kemampuan dalam berpikir dan memecahkan 

masalah. Tidak dapat dipungkiri bila pasangan sering 

mengalami konflik dan perselisihan (Chao, M. M., Takeuchi, 

R., & Farh, 2017). Setiap pasangan suami istri sangat 

menginginkan kebahagiaan atau kepuasan dalam 

pernikahannya. Namun realitanya, dalam mencapai kepuasan 

pernikahan tidaklah mudah. Menurut pendapat (Battersby, 

2015) mengemukakan bahwa laki-laki akan jauh merasa puas 

dengan hubungan pernikahannya dibandingkan dengan 

perempuan. Kepuasan pernikahan tiap individu ditentukan 

oleh tingkatan pemenuhan kebutuhan, pengharapan serta 

keinginan orang lain yang ada sangkut pautnya (Animasahun 
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& Oladeni, 2016). Pemenuhan kebutuhan secara materi, 

pasangan yang memiliki pendapatan jauh lebih besar akan 

merasakan lebih puas dengan pernikahannya, meskipun 

mempunyai pendapatan yang besar tidak berarti bebas dari 

permasalahan ekonomi (Dean, 2018). 

Kepuasan pernikahan dapat dijadikan sebagai penilaian 

subjektif terhadap kebahagiaan individu, kesenangan, agar 

memenuhi pengalaman selama pernikahan antara pasangan 

dan diri sendiri (Rebello, K. et al., 2015). Individu yang 

mempunyai perasaan dalam kepuasan dalam pernikahan 

memiliki umur panjang, sehat secara fisik dan mental, serta 

merasa lebih bahagia dibandingkan individu yang tidak puas 

dengan pernikahanannya. Kepuasan pernikahan dapat 

dijadikan kunci faktor yang kuat untuk memberikan pengaruh 

agar dapat meningkatkan kualitas dan stabilitas Pernikahan 

yang menandakan keberhasilan suatu Pernikahan (Ardhianita 

& Andayani, 2016). Kepuasan pernikahan memiliki kurva 

berbentuk U, yang artinya kepuasan akan menurun setelah 5 

tahun pertama atau setelah memiliki anak, dan akan kembali 

meningkat apabila anak mereka telah menikah. Menurut 

(Hughes, 2016) mengatakan bahwa kepuasan pernikahan 

adalah suatu rasaan yang subyektif akan kebahagiaan, 

kepuasan, dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami 

oleh masing- masing pasangan suami istri dengan 

mepertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan. 

Duval & Miler (Nurpratiwi, 2010) mengatakan bahwa 

kepuasan pernikahan adalah suatu prasaan yang subyektif 

akan kebahagiaan, kepuasaan, dan pengalaman yang 

menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan 

suami dan istri dengan mempertimbangkan semua 

keseluruhan aspek dalam pernikahan itu sendiri. Setiap 

pasangan suami dan istri menginginkan kepuasan dalam 

pernikahannya. Kepuasan pernikahan akan terpenuhi apabila 

keseluruhan dalam aspek tersebut terpenuhi. Aspek tersebut 

adalah komunikasi, kegiatan mengisi waktu luang, orientasi 

seksual, keluarga dan teman, anak dan pengasuh, kepribadian, 
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kesamaan peran. Setiap pasangan harus dapat 

mempertahankan pernikahannya agar bisa kekal dan bahagia, 

sehingga perlu disiapkan persiapan yang matang dari kedua 

calon mempelai, baik dari reproduksiksi maupun mental. 

Dengan demikian, pasangan suami dan istri dapat mecapai 

tujuan yang dicita-citakan dalam sebuah pernikahan. 

Sesuai dengan paparan di atas, peneliti ini akan 

berfokus pada kepuasan pernikahan pada pasangan yang 

memutuskan untuk menikah diusia muda. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan mengingat tingginya tinggat 

pasangan yang menikah 

muda tanpa bekal ilmu baik secara fisik maupun mental 

psikologi. Remaja yang memutuskan menikah di usia muda 

dalam menjalani hidup rumah tangga tidak akan harmonis dan 

akan lebih sering bertengkar karna emosi dan pemikiran yang 

belum siap yang di mana akan berujung pada perceraian. Juga 

tingkat pendidikan yang rendah dapat pula mempengaruhi 

aspek kepuasan pernikahan. Rusmini (2015) mengatakan 

bahwa jika manusia memiliki pendidikan yang tinggi maka ia 

akan mampu menemukan cara menumbuhkembangkan pola 

pikir pada dirinya baik dalam segi jasmani maupun rohani, 

selain itu manusia juga dapat mencapai mencapai kedewasaan 

sehingga 

Pentingnya mengembangkan kesadaran atas kepuasan 

pernikahan pada diri sebelum atau selama pernikahan 

memungkinkan untuk menurunnya permasalahan di masa 

mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul „‟KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN 

SUAMI ISTRI YANG MENIKAH MUDA (Studi Kasus 

Desa Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat)’’. 
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C. Identifikasi Masalah 

Dengan adanya permasalahan yang ditimbulkan 

sehingga peneliti dapat mengidentifikasi adanya kepuasan 

pernikahan pada pasangan yang menikah muda studi kasus 

Desa Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kurun waktu 

tahun 2020-2021. Maka beberapa masalah yang ada di dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apa yang dimaksud dengan Kepuasan Pernikahan? 

2. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada 

pasangan yang menikah muda di desa Kuripan, Teluk 

Betung Barat meliputi aspek-aspek pernikahan? 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran 

kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah muda 

dilihat dari pemenuhan aspek-aspek kepuasan pernikahan?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah kepuasan 

pernikahan pada pasangan yang menikah muda, dilihat dari 

pemenuhan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan 

pernikahan di desa Kuripan, Kecamatan Teluk Betung Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini ialah : 

1. Manfaat Teoritis: 

Hasil riset ini secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan manfaat serta memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan yang berguna dalam bidang 

psikologi, khususnya psikologi keluarga perkembangan dan 

psikologi sosial, terutama mengenai dengan kepuasan 

pernikahan pada pasangan menikah muda. 



 

 

8 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Subjek Penelitian 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegiatan tersendiri kepada calon pengantin, 

yakni sebagai rujukan dalam meningkatkan kepuasan 

pernikahan. 

b. Bagi Masyarakaat 

Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

mereka calon pengantin terkait kepuasan pernikahan pada 

pasangan menikah muda. Setelah teredukasi diharapkan 

masyarakat dapat terbekali untuk memutuskan menikah 

muda. 

c. Bagi Intasi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kepada instansi terkait untuk melakukan 

sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang 

dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan 

muda dan dapat mempertimbangkan usia minimal 

seseorang anak untuk melakukan pernikahan. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi 

bagi penelitian yang akan datang, khususnya yang 

meneliti tentang kepuasan pernikahan.  

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang 

mirip dengan penelitian yang dilakukan diantaranya : 

1. Penelitian skripsi dengan judul dampak pernikahan di 

bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yang 

ditunjukan hasil yang negatif pada pernikahan di bawah 

umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Ainur 

rofiqoh, 2017). 

2. Penelitian skripsi oleh Hasbi tahun 2018 dengan judul 

faktor-faktor penyebab pernikahan dini didapatkan hasil 

bahwa menunjukkan terdapat pengaruh negatif dari 
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pasangan yang memutuskan untuk menikah dini 

3. (Hasbi, 2018). 

4. Penelitian skripsi oleh Ika Wahyu Windarini 2019 

dengan judul kepuasan pernikahan pada pasangan suami 

istri yang menikah muda didapatkan hasil positif pada 

kepuasan pernikahan pasangan suami istri yang bekerja 

(Ika Wahyu Windarini, 2019). 

5. Penelitian jurnal oleh Vonnie Varesty dengan judul 

studi kualitatif pengambilan keputusan menikah muda 

pada mahasiswi S1 (vonnie Veresty i, 2019). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bagian substansi (inti) skripsi 

penelitian kualitatif secara umum sebagaii berikut: 

1. Bab Pertama:   Pendahuluan     yaitu      dimulai      dari 

penegasan/penjelasan judul kemudian menentukan pelataran 

belakang masalah lalu fokus dan sub fokus penelitian yang 

ada, melakukan perumusan terkait masalah memilih

  tujuan diselenggarakan nya penelitian, 

menentukan manfaat dalam melakukan penelitian selanjutnya 

ketika akan mengkaji penelitian terdahulu yang mirip dan 

melakukan penyusunan penulisan skripsi. 

2. Bab ke Dua :    Merupakan     serangkaian      kumpulan 

kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan 

menjelaskan tentang definisi pernikahan secara umum, 

definisi kepuasan 

pernikahan, aspek-aspek kepuasan pernikahan, faktor faktor 

yang memperngaruhi kepuasan pernikahan, dasar hukum 

pernikahan, pernikahan di bawah umur. 

3. Bab ke Tiga:   Merupakan    pembahasan    data    yang 

meliputi gambaran umum tentang Desa Kelurahan Kuripan 

Kecamatan Teluk Betung Barat dan faktor-faktor yang 

menyebabkan pelaku meikah di bawah umur dan adakah 
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kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang menikah 

muda. 

4. Bab ke Empat: Merupakan hasil bahasan yang dikaji 

dengan menggunakan analisa atau kajian teori yang telah 

ditulis didalam bab II yang dianalisis data dan faktor faktor 

adanya kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri yang 

menikah muda diKelurahan Kuripan, Teluk Betun Bandar 

lampung. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu 

mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian. 

5. Bab ke Lima:   Merupakan     BAB      penutup      yang 

merupakan akhir dari sebuah penelitian. Pada BAB ini terdiri 

dari kesimpulan dan rekomendasi 

6. Terakhir: Memuat tentang daftar rujukan beserta 

lampiran skripsi (Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa 

Program Sarjana, 2020) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepuasan Pernikahan 

1. Definisi Pernikahan 

Undang-Undang Pernikahan nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut (Mayer et 

al., 2016) adalah suatu hubungan yang telah diakui secara 

sosial antara pria dan wanita, yang mensahkan hubungan 

seksual dan adanya kesempatan untuk mendapatkan keturunan. 

Pernikahan adalah persatuan yang diakui secara hukum antara 

dua orang, umumya seorang pria dan seorang wanita, di mana 

mereka bersatu secara seksual, bekerja sama, dan mungkin 

melahirkan atau mengadopsi anak (Strong et al., 2017). 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan, 

maka pernikahan dapat disimpulkan sebagai suatu ikatan 

antara pria dan wanita yang memutuskan untuk berkomitmen 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

 

B. Definisi Kepuasan Pernikahan 

Manusia merupakan mahluk sosial yang senantiasa 

melakukan interaksi dengan manusia lainnya, dengan adanya 

interaksi yang terjalin maka akan terbentuk suatu hubungan, 

seperti hubungan pertemanan, hubungan asmara yang 

berlanjut kedalam tahap pernikahan. Setiap pasangan suami 

istri yang menjalani kehidupan rumah tangga akan 

mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan 

memutuskan. Terdapat bermacam-macam alasan bagi 

seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu ingin 

berbagi, membutuhkan cinta dan kedekatan, mendapatkan 

dukungan dari orang lain, memiliki pasangan untuk 
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berhubungan seksual, dan untuk memiliki anak (Olson et al., 

2017). 

Bagi pasangan yang sudah menikah hal utama yang 

harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian diri dengan 

kondisi yang baru, supaya kebahagiaan pernikahan tercapai. 

Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Anjani dan 

Suryanto, bahwa dalam kehidupan pernikahan membutuhkan 

penyesuaian, karena peranan penting dalam pernikahan 

dimainkan oleh hubungan interpersonal antara pasangan yang 

tentunya jauh lebih rumit dari hubungan pertemanan atau 

bisnis. 

Untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan, 

pasangan dapat melakukan berbagai usaha untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan pasangan, penyesuaian seksual, 

penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga 

pasangan (Hirschberger et al., 2019). Remaja merupakan 

bagian dari tahapan perkembangan manusia yang berada di 

rentang usia 12-21 tahun untuk perempuan dan 13-22 untuk 

laki-laki, dimana masa remaja dibagi menjadi remaja awal dan 

remaja akhir dan juga membagi masa remaja menjadi dua 

rentang, yaitu remaja awal (12-17 tahun) dan remaja akhir 

(17-21 tahun), di mana masing-masing fase menunjukan 

karakteristik masing-masing. 

Secara tradisi, pernikahan menuntut merubah gaya 

hidup yang lebih besar bagi perempuan dibanding dengan 

laki- laki. Seorang laki-laki yang sudah menikah, biasanya 

melanjutkan karirnya sedangkan seorang perempuan mungkin 

dituntut untuk melepaskan kebebasan kehidupan lajangnya 

demi berbagai tuntutan peran dan tanggung jawab sebagai istri 

dan ibu. 

 

C. Kareteristik Kepuasan Pernikahan  

Ada beberapa kareteristik dimana pernikahan tersebut 

dapat di katakana puas, seperti halnya yang di sebutkan oleh 

(skolnick, 1995, dalam iqbal, 2018:70), yang mana ada lima 
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kreteria pernikahan yang memiliki kepuasan pernikahan 

antara lain : 

1. Adanya relasi personal yang penuh kasih saying dan 

menyenangkan 

2. Kebersamaan 

3. Peranan orang yang baik 

4. Penerimaan beragam konflik 

5. Kepribadian yang sesuai 

 

D. Aspek-Aspek Kepuasan Pernikahan 

Fowers dan Olson (1989;1993) mengemukakan 

aspek-aspek kepuasan pernikahan sebagai berikut: 

a. Komunikasi. 

Aspek ini berfokus pada tingkat kenyamanan yang 

dirasakan pasangan dalam berbagi dan menerima 

informasi emosional dan kognitif. 

b. Aktivitas waktu luang. 

Aspek ini mengukur mengenai pilihan pasangan suami 

istri untuk menghabiskan waktu luang. 

c. Orientasi agama. 

Aspek ini mengukur makna keyakinan beragama dan 

praktiknya dalam pernikahan. 

d. Resolusi konflik. 

Aspek ini berfokus pada keterbukaan pasangan untuk 

mengenali dan menyelesaikan masalah serta strategi yang 

digunakan untuk mengakhiri perselisihan. 

e. Pengelolaan keuangan. 

Aspek ini fokus pada sikap dan perhatian pasangan 

mengenai cara mengatur keuangan dalam hubungan 

suami istri. 

f. Orientasi seksual. 

Aspek ini mengukur perasaan pasangan mengenai afeksi 
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dan hubungan seksual. Aspek ini menggambarkan sikap 

mengenai masalah seksual, perilaku seksual, kontrol 

kelahiran, dan kesetiaan seksual. 

g. Keluarga dan teman. 

Aspek ini mengukur perasaan dan perhatian mengenai 

hubungan dengan anggota keluarga, mertua, dan teman. 

h. Anak dan pengasuhan. 

Aspek ini berfokus pada keputusan yang berhubungan 

dengan kedisiplinan, masa depan anak, dan pengaruh 

anak terhadap hubungan pasangan suami istri. 

i. Kepribadian. 

Aspek ini mengukur persepsi individu mengenai 

pasangannya berkenaan dengan masalah perilaku dan 

tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap masalah 

mengenai kepribadian masing-masing. 

j. Kesamaan peran. 

Aspek ini mengukur perasaan dan sikap individu 

mengenai berbagai macam peran dalam pernikahan dan 

keluarga. Fokus aspek ini pada pekerjaan, rumah tangga, 

seks, dan peran sebagai orang tua. 

 

E. Faktor-Faktor Kepuasan Pernikahan 

Menurut Duvall dan Miller (2002), rumah tangga 

keluarga merupakan lingkungan pendidik yang pertama dan 

utama bagi seorang anak akan mampu mencapai tingkat 

kematangan. Kematangan di sini bisa dikatakan sebagai 

seorang individu di mana seseorang menguasai lingkungannya 

secara aktif. Menurut faktor yang mempengaruhi kepuasan 

Pernikahan antara lain: 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan Pernikahan 

adalah sebagai berikut: 

e. Adanya Kebijaksanaan 

Merupakan suatu kepandaian dalam menggunakan 

akal budinya dalam menghadapi setiap permasalahan yang 
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muncul yaitu selalu memakai pengalaman, pengetahuan dan 

selalu berhati-hati serta teliti. 

f. Saling Pengertian 

Suami istri berusaha untuk saling memahami keadaan 

kedua belah pihak baik secara fisik maupun psikologis 

sehingga setiap ada permasalahan yang muncul dapat diatasi 

dengan baik. 

g. Kerjasama yang Baik 

Kerjasama yang baik dapat dilakukan melalui sikap 

tolong menolong antar suami istri sehingga segala 

permasalahan yang ada dapat diatasi bersama sehingga 

kemungkinan tercapainya kepuasan pernikahan akan lebih 

besar. 

h. Kemampuan Komunikasi 

Komunikasi merupakan kunci untuk saling mengerti 

keadaan masing-masing pribadi, sehingga apabila 

komunikasinya lancar maka dalam menghadapi semua 

permasalahan akan berjalan dengan lancar juga. 

i. Kesamaan Latar Belakang (baik dalam pendidikan, sosial 

ekonomi dan suku bangsa) 

Semakin sama latar belakang yang dimiliki suami istri 

maka dalam membina kehidupan pernikahan akan lebih 

mudah karena sudah mempunyai pandangan yang sama.  

j. Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Dengan adanya kemampuan menyesuaikan diri yang 

baik antar suami istri akan mempengaruhi terciptanya 

kepuasan dalam pernikahan. 

k. Tekad yang Sama dalam Pernikahan 

Suami istri yang sudah memiliki tekad yang sama 

dalam pernikahan maka dalam mencapai kepuasan pernikahan 

akan lebih mudah karena sudah mempunyai arah atau 

keinginan arah yang sama. 
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F. Kepuasan Pernikahan dalam Prespektif Islam 

Hakikat pernikahan menurut syara‟ menikah adalah 

sebuah ikatan seseorang wanita dengan seorang laki-laki 

dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang 

mengetahui syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Sayuti 

Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang 

wanita” (Tadrib, 2016). Adapun arti pernikahan dalam Islam 

adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki 

dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warohmah untuk dapat mempertahankan 

hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan 

sesuai dengan syariat Islam seperti dalam  QS. An-Nissa ayat 

1: 

                   

                           

                    

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan 

(Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan 

dari keduanya Allah memperkembangbiak kan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 

dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 

hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasimu. 

Yang dimaksud dalam potongan ayat 1 QS. An-Nissa 

ialah manusia tetap harus berbaik sangka kepada Allah terkait 

takdir-takdir yang ditetapkan bawasanya Allah telah 

menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan cara 

yang baik menurut agama Islam, kemudian ayat ini juga 

memerintahkan hubungan yang baik dengan tujuan 

memuliakan umat-Nya karena pernikahan adalah setengah 

ibadah dari kehidupan dan jodoh adalah cerminan diri 
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sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. 

Dalam Islam juga mengatur hukum pernikahan, yaitu 

pernikahan adalah sunah, yaitu jika laki-laki atau perempuan 

yang mempunyai niat untuk menikah dan telah mampu (baik 

jasmani maupun rohani), sedang ia masih dapat 

mengendalikan keinginan (hawa nafsu) tersebut. Namun 

hukum sunah ini masih bisa berubah menjadi wajib, makruh, 

mubah, dan haram, sesuai dengan kondisi dan keadaan dari 

masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. 

Seperti yang dipaparkan berikut: 

a. Wajib 

Hukum akan berubah menjadi wajib apabila laki- laki 

dan perempuan (baik menikah dini maupun secara umum) jika 

keadaan nya sudah tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan 

khawatir melakukan perzinaan. 

b. Mubah 

Hukum materi pernikahan akan menjadi mubah jika 

laki-laki mempunyai niat tetapi belum mampu mendirikan 

rumah tangga atau yang belum punya niat tapi secara materi 

mampu tetapi perempuan belum memiliki niat untuk menikah. 

c. Makruh 

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila 

pada pihak laki-laki mapun pihak perempuan belum 

mempunyai niat untuk menikah dan belum mampu 

mendirikan rumah tangga atau sudah punya niat tapi ragu- 

ragu untuk melaksanakannya. 

d. Haram 

Menikah juga bisa berubah menjadi haram, apabila pihak 

laki-laki dan pihak perempuan hendak melangsungkan hanya 

mempunyai maksud untuk menyakiti salah satu pihak dan 

tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sesuai 

dengan kaidah syara‟ yang menyatakan : „Al-wasilah ila al 

haram muharammah” (segala perantara yang haram akan 

kembali ke haram) (Toyota, 2017). 
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G. Kerangka Berfikir 

     Ketika seseorang memutuskan untuk melakukan 

pernikahan di usia muda. Tetapi bisa saja setatus penikahan 

bagi pasangan muda mempengaruhi pandangan yang negatif 

dalam masyarakat terutama pasangan yang menikah dalam 

usia yang di tetapkan oleh undang-undang yang ada 

diindonesia. Usia tidak lah mengubah pandangan yang positif 

dalam islam, menjadi SAH pernikahan apabila pasangan 

tersebut sudah baligh dan rukun islam yang mencukupi. 

Kepuasan pernikahan merupakan perasaan perasaan subyektif 

yang diperoleh pasangan yang menikah terhadap  kualitas 

pernikahannya, sehingga kepuasan pernikahan dirasakan 

berbeda-brda pada setiap pasangan. Sementra itu, kepuasan 

pernikahan yang ingin dicapai oleh seseorang tidak muncul 

dengan sendirinya, juga harus di usahakan dan di ciptakan 

oleh setiap individu.  

     Beragam pernyataan yang melatar belakangi seseorang 

memutuskan menikah muda. Kepuasan pernikahan pun yang 

di rasakan berbeda-beda adapun didalam penelitian ini aspek-

aspek yang mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan yaitu 

komunikasi, aktifitas waktu luang, orientasi agama, resolusi 

konflik, pengelolaan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan 

teman, anak dan pengasuhan, kepribadian, kesamaan peran.  

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pasangan suami-istri 

 Kepuasan Pernikahan 

Puas Tidak puas 
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