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KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN BEDA USIA 

(Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua) 

 

Abstrak 

 

Pasangan yang menikah pasti mengharapkan kebahagiaan dalam pernikahannya dan 

berharap pernikahannya berjalan memuaskan. Tak terkecuali pada pasangan beda usia 

dimana usia istri lebih tua. Namun, faktanya tidak semua pasangan bisa merasakan 

sebuah pernikahan dengan keadaan bahagia dan memuaskan. Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami dan mendeskripsikan kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia 

(studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua). penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur sebagai teknik utama dan kuesioner terbuka sebagai pendukung. Informan 

dalam penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia 

kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun, informan dipilih secara 

purposive sampling. Untuk kuesioner, disebarkan pada 80 orang responden yang 

merupakan pasangan suami istri dengan usia pernikahan minimal 2 tahun. Hasil 

penelitian dengan kuesioner memperoleh data sebanyak 87,5% pasangan merasa puas 

dengan pernikahan yang dijalani. Selanjutnya, dari data wawancara diperoleh hasil bahwa 

secara umum pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, merasakan 

kepuasan dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia 

(studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri 

dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya 

faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, 

keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan 

faktor eksternal meliputi managemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta 

dukungan dari pasangan. Ketidakpuasan pernikahan pasangan beda usia umumnya 

meliputi cara menghadapi stigma masyarakat, komunikasi, dan keadaan ekonomi. 

 

Kata kunci: Kepuasan pernikahan, pasangan beda usia, istri lebih tua, faktor yang 

mempengaruhi. 

 

Abstract 

 

A married couple would expect happiness in marriage and hoped his marriage work 

satisfactorily. No exception in couples with different age of older wife. However, the fact 

that not all couples can feel a marriage with a state of happiness and satisfaction. This 

study aims to understand and describe marital satisfaction in couples with different age 

(phenomenological study for chronologic age of older wife). This research uses a 

qualitative approach, data collection using semi-structured interview technique as the 

main technique and open questionnaire as a supporter. Informants in this study are 5 

married couples who married with chronologic age of older wife, and have been married 

at least 2 years, informants selected by purposive sampling. For the questionnaire, 

distributed to 80 married couples respondents and have been married at least 2 years. 

The results of the study with the questionnaire obtained data that about 87.5% of couples 

are satisfied with the marriage that is lived. Furthermore from the interview data, 
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according to common of couples with different age who chronologic age of older wife, 

are satisfied with the marriage that is lived. Marital satisfaction in couples with different 

age (phenomenological study for chronologic age of older wife) appear when married 

couple can against every conflict, supported by internal factors are consist of 

cooperation and flexible task distribution, intimacy, and acceptance of personality 

partner. While external factors are finances management, presence children of home, and 

supported from partner. Marital dissatisfaction in couples with different age include 

ways to receive community stigma, communication, and economics. 

 

Keywords: Marital satisfaction, couples with different age, older wife, influencing factors 

 

1. PENDAHULUAN 

Kepuasan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari penyesuaian antara apa 

yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kepuasan pernikahan merupakan 

fenomena yang kompleks dan multidimensi, karena dipengaruhi oleh berbagai 

faktor dan dapat ditinjau dari berbagai sisi (Rebello, Cél, & Junior, 2014). 

Mathews (dalam Sukmawati, 2014) berpendapat bahwa kepuasan pernikahan 

dipengaruhi oleh faktor pendidikan, status sosial ekonomi, cinta, komitmen, 

komunikasi dalam pernikahan, konflik, jenis kelamin, usia pernikahan, kehadiran 

anak, hubungan seksual dan pembagian kerja. 

Konflik dalam pernikahan dapat muncul dari berbagai sebab, sehingga 

memicu ketidakpuasan pernikahan. Salah satunya adalah tradisi yang melekat 

dalam masyarakat. Sudah menjadi tradisi dalam sebuah pernikahan usia laki-laki 

lebih tua daripada istri (Abel & Kruger, 2008). Umumnya masyarakat cenderung 

memberi penilaian negatif kepada wanita yang menikah dengan pria yang lebih 

muda. Pernikahan dengan perbedaan usia istri lebih tua rawan akan konflik, secara 

normatif masyarakat cenderung menerima jika usia istri lebih muda daripada 

suaminya (Tempo.co, 2015). Konflik yang dapat terjadi adalah permasalahan 

ekonomi dan komunikasi. 

Para wanita beranggapan bahwa wanita yang berusia lebih tua kesulitan 

menemukan laki-laki yang lebih tua karena laki-laki yang lebih tua mencari 

wanita yang lebih muda (Gilbert, 2003). Padahal sebelum tahun 1990, umumnya 

dalam pernikahan suami berusia 5 tahun atau lebih di atas usia sang istri di United 

States (Abel & Kruger, 2008). Sehingga hal ini kurang sesuai dengan pandangan 
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psikologi evolusioner yang dikemukakan Cosmides dan Tooby bahwa suami 

umumnya berusia lebih tua dibandingkan istri (Myers, 2002). 

Kepuasan pernikahan berhubungan erat dengan keharmonisan pernikahan. 

Dimana keharmonisan pernikahan adalah keadaan yang sinergis antara suami dan 

istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling 

menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga 

dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat 

melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin (Dewi & 

Sudhana, 2013). Keharmonisan pernikahan berkaitan dengan suasana hubungan 

pernikahan yang bahagia dan serasi (Nancy, 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kepuasan 

pernikahan pada pasangan beda usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri 

Lebih Tua). 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dan 

menggunakan kuesioner terbuka sebagai metode pendukung. Pemilihan informan 

dalam penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Informan dalam 

penelitian ini merupakan 5 pasangan suami istri yang menikah dengan usia 

kronologis istri lebih tua, dan telah menikah minimal 2 tahun. Sedangkan untuk 

kuesioner, disebarkan pada 80 orang responden yang merupakan pasangan suami 

istri dengan usia pernikahan minimal 2 tahun. 

Sistematika teknik analisis data secara manual dengan model interaksi 

yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Herdiansyah, 2015) terdiri 

dari empat tahapan, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil kuesioner, sebanyak 75% responden mengaku baik-baik saja 

terhadap pernikahan yang dijalani. Kemudian, sebanyak 87,5% responden merasa 
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puas dengan pernikahan selama ini, karena tidak ada permasalahan yang besar 

dalam pernikahan, bilapun ada permasalahan maka dapat di selesaikan dengan 

baik, kehadiran anak-anak dalam rumah, serta menerima apapun kondisi pasangan 

dengan rasa syukur yang tinggi. Hasil tersebut tidak lepas dari beberapa faktor, 

menurut Saxton (dalam Larasati, 2012) kepuasan pernikahan merupakan hasil dari 

terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar pernikahan. Tiga kebutuhan tersebut 

adalah, kebutuhan materi, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. kepuasan 

perkawinan belum dapat dicapai apabila aspek kepuasan perkawinan belum 

terpenuhi. 

Dinamika psikologis kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi 

fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika terjadi keselarasan 

baik pada dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik. Struktur kognitif terdiri dari 

pemikiran yang muncul, afektif berhubungan dengan perasaan yang dirasakan, 

sedangkan psikomotorik berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang dilakukan 

seseorang. 

Dukungan pihak keluarga yang setuju dengan pernikahan beda usia 

dimana istri lebih tua akan menimbulkan pemikiran yang positif bagi individu. 

Hasil kuesioner menjelaskan bahwa keluarga dekat merupakan pihak yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Keterlibatan keluarga, khususnya 

orang tua mampu memperkuat maupun memperlemah kualitas relasi pasangan 

suami istri (Lestari, 2014). 

Permasalahan yang dihadapi pasangan beda usia dimana usia kronologis 

istri lebih tua umumnya adalah stigma dari masyarakat, masalah komunikasi dan 

keadaan ekonomi. Biasanya masyarakat memandang bahwa pernikahan dengan 

usia kronologis istri lebih tua merupakan hal tidak biasa karena jarang terjadi di 

masyarakat. Disinilah dukungan pasangan diperlukan. Dukungan tersebut dapat 

dikembangkan melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri (Dewi & 

Sudhana, 2013). Adanya dukungan emosional dari pasangan dapat menimbulkan 

kepuasan pernikahan, terutama pada pasangan beda usia dimana usia kronologis 

istri lebih tua. Kurangnya dukungan emosional dari pasangan memberikan 

dampak pada kurang terpenuhinya aspek psikologis yang dirasakan sehingga 

mempengaruhi kualitas kepuasan pernikahan. 

Adapun dalam hal komunikasi, pasangan yang memiliki komunikasi yang 

bebas dan terbuka, baik dalam berbagi pikiran, perasaan atau pun sudut pandang 

dengan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam pernikahannya. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Najoan (2015) bahwa sikap saling terbuka akan 

menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami istri untuk saling memahami 

satu sama lain. Sebaliknya pasangan yang kurang mampu berkomunikasi secara 

terbuka dengan pasangan, dapat menciptakan rasa ketidakpuasan pernikahan. 
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Pada pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, keadaan 

ekonomi merupakan masalah yang sering terjadi. Hasil kuesioner pun 

menunjukkan bahwa keadaan ekonomi merupakan salah satu jenis konflik yang 

sering muncul dan mampu mempengaruhi kepuasan pernikahan. Dalam 

menghadapi masalah ekonomi umumnya seseorang memiliki lebih dari satu jenis 

pekerjaan, bahkan sebagian memutuskan untuk merantau ke luar kota, disamping 

istri juga ikut bekerja. Penelitian Hakim dkk (2014) menunjukkan bahwa istri 

yang tidak memiliki perencanaan keuangan harus melakukan keputusan keuangan 

yang tidak direncanakan. Sehingga harus dilakukan pemisahan keuangan sesuai 

kegunaannya. Untuk menghadapi keadaan ekonomi diperlukan keseimbangan 

antara pendapatan dan belanja keluarga yang menjadi tanggung jawab bersama. 

Adanya kerja sama dengan pasangan dalam mengerjakan tugas rumah 

tangga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan pernikahan.  

Ketidakpuasan pernikahan yang dirasakan dapat terjadi saat seseorang merasa 

kesulitan dalam pembagian peran dalam rumah tangga (Larasati, 2012). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kerja sama sangat berkaitan erat dengan adanya 

pembagian peran yang fleksibel dalam rumah tangga. 

Keintiman merupakan salah satu emosi dasar dari cinta. Keintiman 

mencakup aspek fisik, emosional dan spiritual. Proses keintiman sesungguhnya 

dimulai ketika salah satu pasangan mengekspresikan diri melalui pikiran dan 

perasaan kepada pihak yang lain (Widjanarko, 2010). Keintiman akan tercipta 

melalui keterlibatan pasangan satu sama lain baik dalam situasi yang 

menyenangkan maupun menyedihkan. Meskipun pasangan memiliki keintiman 

yang sangat tinggi, bukan berarti pasangan selalu melakukan berbagai hal 

bersama. 

Perbedaan karakter pribadi pasangan mampu menimbulkan konflik dalam 

kehidupan pernikahan apabila salah dalam menyikapi. Menurut Burpee & Langer 

dalam Sukmawati (2014) Kepuasan pernikahan dapat ditingkatkan apabila 

pasangan suami istri memiliki banyak kesamaan kepribadian, minat, dan 

kecenderungan. Sedangkan hasil kuesioner mengenai kepuasan pernikahan 

menunjukkan bahwa perbedaan karakter pribadi dengan pasangan merupakan 

faktor resiko ketidakpuasan pernikahan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan 

adanya pengertian dan penerimaan dari kedua belah pihak. Penerimaan  masing-

masing pasangan terhadap faktor kepribadian yang sulit berubah akan berdampak 

positif pada kebahagiaan yang dirasakan dalam pernikahan. 

Setelah pasangan suami istri mempunyai anak maka status, peran, dan 

tugas semakin berkembang. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, mampu 

menciptakan kebahagiaan dalam berumah tangga. Karena umumnya pasangan 

yang menikah mendambakan kehadiran keturunan. Sedangkan pada pasangan 

beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua tidak menutup kemungkinan 
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adanya anak tiri dari salah satu pihak. Pengambilan keputusan secara bersama-

sama terutama mengenai masalah anak dan pengasuhan akan meningkatkan 

kepuasan pernikahan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua, merasakan kepuasan 

dalam pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan dapat dirasakan ketika 

terjadi keselarasan baik pada dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik mengenai 

pernikahan yang dijalani. Kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi 

fenomenologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri dapat 

menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya 

faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, 

keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi managemen keuangan, kehadiran anak dalam 

rumah, serta dukungan dari pasangan. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menuliskan beberapa saran baik saran 

praktis maupun saran teoritis. 

4.1. Saran praktis 

a) Bagi pasangan beda usia dimana usia istri lebih tua, disarankan agar 

memperbaiki pola komunikasi dan mempererat dukungan pada 

pasangan sehingga tercipta kepuasan dalam pernikahan. 

b) Bagi masyarakat, diharapkan tidak memberikan penilaian negatif pada 

pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih tua. Sehingga 

tercipta hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat. 

c) Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan pada 

pasangan beda usia muncul ketika pasangan suami istri dapat 

menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, sehingga dapat 

menjadi masukan untuk pengembangan materi yang diberikan dalam 

konseling pernikahan, terutama bagi pasangan beda usia dimana usia 

istri lebih tua yang mengalami ketidakpuasan dalam pernikahannya. 
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4.2. Saran teoritis 

a) Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan 

pernikahan, terutama pada pasangan beda usia dimana usia kronologis 

istri lebih tua, sebaiknya mencari perbedaan antara kepuasan yang 

dirasakan suami dengan kepuasan yang dirasakan oleh istri. 

b) Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan 

pernikahan pada pasangan beda usia dimana usia kronologis istri lebih 

tua, sebaiknya mamberikan batas minimal rentang usia pasangan 5 

tahun atau lebih, agar hasil penelitian yang diperoleh tidak bias. 
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