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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepuasan Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 (UUP) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan 

KeTuhanan yang Maha Esa (Pasal 1) (Jehani, 2008, h. 1).  

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria 

dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang 

tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling 

mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga 

dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak 

mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian 

(Anonim, 2014, h.34). 

Subekti (Jehani, 2008, h 2) mengatakan bahwa perkawinan 

merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan untuk waktu yang lama. Prodjodikoro (Jehani, 

2008, h. 2) berpendapat, perkawinan adalah suatu hidup bersama  
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dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi 

syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Saleh (Jehani, 2008, h. 2) 

yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (Jehani, 

2008, h. 2). 

Akinade, 1997 (dalam Dabone, 2014, h.50) mengatakan 

bahwa perkawinan merupakan persatuan dan hidup bersama dua 

orang lawan jenis yang saling berkomitmen selamanya satu sama 

lain dan anak-anak mereka ketika mereka lahir serta bergantung 

kepada mereka. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk 

membentuk sebuah keluarga serta sebuah perkawinan tidak dapat 

dipisahkan oleh siapapun kecuali kematian. 

2. Pengertian Kepuasan Perkawinan 

Menurut Kamus Besar Indonesia (Fedora, 2013, h. 10) 

kepuasan perihal (yang bersifat) puas, kesenangan, kelegaan. Kata 

puas sendiri berarti merasa senang, lega, gembira, kenyang, dan 

sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat hatinya lebih cukup. 
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Lewis dan Spainer (Sari, Indriana, dan Ariati, 2012, h. 171) 

menyatakan bahwa, kepuasan perkawinan merupakan evaluasi 

subjektif dari hubungan perkawinan yang merujuk pada keadaan 

baik, bahagia, dan puas. Secara umum kepuasan perkawinan 

ditunjukan dengan bagaimana suami dan istri menggambarkan 

dan mengevaluasi kualitas dari hubungan perkawinannya. 

Kepuasan perkawinan merupakan evaluasi subjektif terhadap 

kualitas perkawinan secara keseluruhan (Pujiastuti dan  

Retnowati, 2004, h. 2). Kepuasan perkawinan merupakan evaluasi 

secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan 

kondisi perkawinan (Sari, Indriana, dan Ariati, 2012, h. 168). 

Hawkins (Rachmawati dan Mastuti, 2013, h. 74) berpendapat 

bahwa kepuasan perkawinan adalah perasaan yang dirasakan 

secara subjektif oleh pasangan suami istri seperti perasaan 

bahagia, kepuasan dan kegembiraan  yang terlibat dalam 

perkawinan sehubungan dengan aspek-aspek yang terdapat dalam 

perkawinannya. 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

perkawinan adalah sebuah evaluasi yang bersifat subjektif dalam 

kualitas hubungan perkawinan suami istri yang ditandai dengan 

perasaan senang, lega dan gembira. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan 

Papalia dkk (dalam Wismanto, 2012) berpendapat bahwa 

faktor – faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan antara 

lain: 

a. Usia Saat Menikah. Orang yang menikah pada usia dua puluhan 

memiliki kesempatan lebih sukses dalam perkawinan, daripada 

yang menikah pada usia yang lebih muda. 

b. Latar Belakang Pendidikan dan Penghasilan. Pendidikan dan 

penghasilan adalah saling berhubungan, mereka yang 

berpendidikan tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi 

dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka. 

c. Agama. Orang yang memandang agama sebagai hal yang 

penting, relatif jarang mengalami masalah perkawinan 

dibandingkan orang yang memandang agama sebagai hal yang 

tidak penting. 

d. Dukungan Emosional. Kegagalan dalam perkawinan, ada 

kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan 

tidak adanya dukungan emosional dari lingkungan. 

e. Perbedaan Harapan. Perempuan cenderung lebih mementingkan 

ekspresi emosional dalam pernikahan, disisi lain suami cenderung 

puas jika istri mereka menyenangkan. 



 
12 

 

Duvall dan Miller (Fedora, 2013, h. 15-21) mengungkapkan 

bahwa kepuasan perkawinan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:  

a. Faktor – Faktor Latar Belakang (background characteristic):  

1)   Perkawinan Orang Tua. Kebahagiaan pada perkawinan orang 

tua merupakan salah satu karakteristik yang mendukung 

terciptanya kepuasan perkawinan yang tinggi. Pada faktor ini,  

perkawinan orang tua dapat menjadi model dalam menjalani 

perkawinan anak. 

2)  Masa Kanak – Kanak. Kebahagiaan yang diperoleh pada masa 

kanak-kanak memiliki peran dalam kepuasan kelak. Rasa bahagia 

masa kanak-kanak diperoleh melalui orang tua dan juga 

lingkungan sosialnya. Hubungan yang harmonis antara orang tua 

dengan anak memicu kelekatan sehingga dapat mempengaruhi 

proses penyesuaian diri mereka dalam perkawinannya kelak.  

3) Pendidikan Seks. Pendidikan seks ini diberikan dalam porsi 

yang benar, dalam waktu yang tepat, serta sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. 

4) Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan pasangan dalam suatu 

perkawinan akan semakin mempermudah proses penyesuaian diri 

mereka dalam kehidupan perkawinan. 

5) Kedekatan. Adanya waktu pendekatan sebelum memasuki 

perkawinan untuk mendalami pasangannya. 



 
13 

 

b. Faktor Keadaan Sekarang (current characteristic): 

1)   Ekspresi Kasih Sayang. Ekspresi kasih sayang yang nyata 

pada suami maupun istri akan mencapai kepuasan perkawinan. 

2)  Kepercayaan. Rasa saling percaya antara suami istri 

merupakan hal yang penting karena kecurigaan yang timbul akan 

memunculkan konflik dalam perkawinan. 

3)  Tingkat Kesetaraan. Dalam sebuah perkawinan keputusan 

yang diambil adalah keputusan bersama, tidak ada yang lebih 

mendominasi baik istri maupun suami. 

4) Komunikasi. Komunikasi ini bersifat terbuka dan positif dari 

suami maupun istri. 

5) Kehidupan Seksual. Baik suami istri menikmati kehidupan 

seksual yang mereka jalankan. 

6) Pendapatan. Pemasukan pendapatan yang mencukupi 

kebutuhan pokok keluarga dapat meminimalisasi timbulnya 

konflik dalam keluarga. 

Menurut BP4 (dalam Fedora, 2013, h. 19) perkawinan 

banyak dipengaruhi faktor-faktor individual yang berperan 

sebagai pendukung maupun penghambat, yaitu: 

a. Faktor Pendukung Kepuasan Perkawinan: 

1) Rasa tertarik pada pasangannya baik dari fisik, psikologis, 

maupun sosial. 
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2) Kesediaan menyesuaikan diri dan merawat cinta. Berdasarkan 

faktor ini, dapat memperkaya perasaan individu, memperluas 

wawasan dan memperbesar toleransi, sehingga memuaskan dan 

menghayati ekspresi cinta. 

3) Perasaan menyatu merupakan wujud penyesuaian diri yang 

baik. Semua sikap dan perilakunya merupakan pencerminan 

kerjasama menuju kepuasan bersama, dengan demikian suami istri 

dapat saling mengawasi dan menaruh percaya meskipun secara 

fisik mereka berjauhan. 

4) Partisipasi dan perasaan memiliki. Partisipasi merupakan usaha 

aktif individu untuk ikut serta ambil bagian dalam setiap aktivitas 

pasangan. Hal ini dapat menimbulkan kedekatan secara fisik 

maupun psikologis. 

b. Faktor-Faktor Penghambat Kepuasan Perkawinan: 

1) Kurang mampunya seseorang mengenali pasangan 

Hal ini menyebabkan terhalangnya kepuasan perkawinan 

karena masing-masing pihak tidak mengetahui kehendak masing-

masing pihak.  

2) Kepribadian kurang berkembang 

Kepribadian yang kurang berkembang dapat mengganggu 

penyesuaian diri sehingga menjadi kendala untuk kepuasan 

perkawinan.   
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3) Perbedaan latar belakang pendidikan, kebudayaan, dan 

kebiasaan 

Perbedaan yang menyolok tentang usia, kepribadian, 

pendidikan dan kebudayaan sering menjadi penghambat kepuasan 

perkawinan sehingga rentan menimbulkan konflik.  

4) Harapan yang tidak realistis dan konsep perkawinan yang 

keliru 

Sering kali individu memasuki dunia perkawinan untuk 

mencapai kepuasan, namun kenyataan tidak sesuai dengan 

harapan sehingga menimbulkan ketidakpuasan. 

Bradburry, Fincam dan Beach (dalam Prasetya, 2007, h.105) 

berpendapat faktor-faktor kepuasan perkawinan yaitu fungsi 

kognitif; fungsi afektif; sertaan fisiologis dari interaksi antara 

suami-istri; ada tidaknya tindakan kekerasan antara suami-istri; 

faktor sosiodemografis (umur, jumlah anak, status sosioekonomis, 

lamanya perkawinan); life stressor dan masa transisi dalam 

kehidupan.   

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa faktor di atas yang 

memengaruhi kepuasan perkawinan adalah usia saat menikah, 

latar belakang pendidikan dan penghasilan, agama, dukungan 

emosinal, perbedaan harapan, ada tidaknya tindak kekerasan 

antara suami-istri.  
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4. Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan 

Terdapat tiga aspek kepuasan perkawinan yang harus 

dipenuhi agar perkawinan memiliki kepuasan, yaitu kebutuhan 

materiil, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis (Afni dan 

Indrijati, 2011, h. 177-178). 

Saxton (Larasati, 2012, h. 2) berpendapat bahwa kepuasan 

perkawinan adalah terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar 

dalam perkawinan. Tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil, 

kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. 

a. Kebutuhan materiil  

Ditandai dengan adanya kepuasan fisik atau biologis atas 

pemenuhan kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal, keadaan 

rumah tangga yang teratur, dan uang. 

b. Kebutuhan seksual 

Ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan seksual dengan adanya 

respon seksual yang baik dan frekuensi seksual yang tidak rendah, 

selain itu pasangan yang bahagia akan mendapat afeksi 

dibandingkan dengan pasangan yang tidak bahagia pasangan yang 

bahagia juga merasa bahwa pasangan mereka tidak akan menolak 

atau melakukan perilaku seksual yang kurang menyenangkan. 

c. Kebutuhan psikologis 
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Berupa persahabatan, keamanan emosional, saling memahami, 

menerima, menghormati dan sependapat. 

Walgito (Fedora, 2013, h. 8) berpendapat ada beberapa aspek 

dalam perkawinan, yaitu: 

a. Aspek fisiologis 

Salah satu kebutuhan manusia yang bersifat fisiologis adalah 

kebutuhan seksual. Pemenuhan hubungan seksual dilakukan 

dengan hubungan seksual yang dapat diterima oleh masyarakat 

Indonesia melalui ikatan perkawinan. 

b. Aspek psikologis 

Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri dapat saling 

mengisi kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti mendapatkan 

perlindungan, ingin dihargai dan menghargai serta dapat 

mencurahkan segala isi hati kepada pasangan. 

c. Aspek sosial 

Kemampuan suami istri dalam menjalin persahabatan dengan 

orang lain selain keluarga, pergaulan dengan masyarakat sekitar. 

Dalam bersosialisasi dengan orang lain maka suami istri akan 

merasa lebih bahagia dan permasalahan yang dihadapi dapat 

berkurang (Fedora, 2013, h. 13). 

d. Aspek religi 
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Perkawinan karena adanya kepercayaan sesuai dengan agama 

yang dianut oleh individu yang bersangkutan sebagai makhluk 

yang telah dikodratkan maka antara pria dan wanita perlu 

melakukan perkawinan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan 

perkawinan adalah aspek materiil, aspek psikologis, aspek 

seksual, aspek sosial dan aspek religi. 

 

5. Usia Perkawinan 

Syakira (Fedora, 2013, h. 21) mendeskripsikan bahwa lama 

usia perkawinan diklasifikasikan berdasar fase-fase yang dilalui 

dalam kehidupan perkawinannya. Faktor-faktor ini tidak statis 

namun setiap pasangan dapat mencapai atau melalui fase-fase 

perkawinan dengan waktu yang berbeda dengan pasangan lainnya.  

a. Fase awal perkawinan (0-5 tahun) 

Pada fase ini terdapat dua masa, yaitu rawan dan terbaik. Masa 

rawan terjadi perpisahan, dimana pasangan mengeluh bahwa sikap 

dan sifat pasangan berubah setelah menikah. Masa terbaik yaitu 

dimana masing-masing pasangan memiliki pikiran bahwa 

pasangannya sempurna. 

b. Fase cooling off (5-10 tahun) 
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Dalam fase ini masing-masing pasangan sudah mulai 

menggunakan pola pikir, dimana mereka merasa bahwa 

pasangannya sudah tidak membuat lebih baik lagi. Pada fese ini 

sering terjadi perebutan kekuasaan di dalam hubungan sehingga 

mereka akan berjalan sesuai dengan kehendaknya masing-masing. 

Hal ini menyebabkan timbulnya ketegangan. 

c. Fase berbagi dan berubah (10-25 tahun) 

Hubungan dapat terasa indah, pasangan saling membantu, mulai 

ada kerjasama meminta apa yang diinginkan pasangan. Mengubah 

dan melangkah maju menemukan kebahagiaan sebagai pasangan 

suami istri. 

d. Fase cinta sejati (25 tahun lebih) 

Perjuangan yang telah dilalui tidak akan sia-sia pasangan 

mempunyai hubungan mendalam yang penuh sukacita dan gairah. 

 

   B. Agresivitas 

1.   Pengertian Agresivitas 

Agresivitas merupakan perilaku fisik atau verbal yang 

dilakukan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. 

Agresivitas biasanya muncul terkait dengan amarah, benci, iri atau 

cemburu, dendam dan fanatisme. Perilaku agresif dapat bersifat 
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verbal dan fisik, aktif dan pasif, atau langsung dan tidak langsung 

(Santoso dan Winarto, 2010, h. 144). 

Berkowitz (Margiani dan Ekayati, 2013, h.191) 

mengemukakan bahwa agresivitas adalah segala bentuk perilaku 

yang dimaksudkan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik 

maupun mental.  

Baron dan Richardson (Widyastuti, 2014, h. 116-117), 

mendiskripsikan agresi sebagai bentuk perilaku yang dimaksudkan 

untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong 

untuk menghindari perilaku itu. Agresi dapat didefinisikan sebagai 

perilaku fisik atau verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang 

lain. Perilaku yang termasuk dalam agresi seperti menendang dan 

menampar, mengancam dan menghina, bahkan bergunjing atau 

menyindir (Myers, 2012, h. 69). 

Buss dan Shackelford (dalam Myers, 2012, h, 71) menyatakan 

bahwa agresi bersifat adaptif. Perilaku agresif dapat menjadi 

strategi untuk mendapatkan sumber pangan, mempertahankan diri 

dari serangan, mengancam atau menyingkirkan pesaing dalam 

mendapatkan pasangan dan mencegah pasangan melakukan 

perselingkuhan (secara seksual). 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

agresivitas merupakan bentuk perilaku fisik atau verbal yang 
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memiliki tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung.   

2.   Bentuk-Bentuk Agresivitas 

Menurut Myers (dalam Widyastuti, 2014, h. 116) terdapat dua 

tipe agresi, yaitu hostile aggression yaitu agresi yang didorong oleh 

kemarahan dan dilakukan dengan tujuan untuk melampiaskan 

kemarahan itu sendiri. Instrumental aggression yaitu agresi yang 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. 

Berkowizt (dalam Jayanti, 2014, h. 12-13) berpendapat bahwa 

perilaku agresif dibagi menjadi empat, yaitu: 

 a. Verbal langsung 

Kekerasan dengan kata-kata yang dilakukan oleh agresor kepada 

sasaran utama agresor, seperti memaki, mengancam. 

b. Verbal tidak langsung 

kekerasan dengan kata-kata yang dilakukan melalui perantara, 

seperti gosip, mengahancurkan reputasi sasaran. 

c. Agresi fisik langsung 

Kekerasan yang dilakukan secara fisik, seperti memukul, 

menjambak rambut. 

d. Agresi fisik tidak langsung 

Kekerasan yang dilakukan dengan kekerasan melalui perantara, 

seperti menyewa pembunuh untuk membunuh sasaran. 
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 Ada delapan bentuk agresi menurut Buss (dalam Gracia, 

2008, h. 18): 

a. Agresi fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya 

memukul orang. 

b. Agresi fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, misalnya 

mencelakakan orang lain dengan cara menjebak. 

c. Agresi fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya 

menghalang-halangi. 

d. Agresi fisik pasif secara tidak langsung, misalnya menolak. 

e. Agresi verbal aktif secara langsung, misalnya mencaci maki 

orang lain. 

f. Agresi verbal aktif secara tidak langsung, misalnya menyebarkan 

gosip. 

g. Agresi verbal pasif secara langsung, misalnya tidak mau 

berbicara dengan orang lain. 

h. Agresi verbal pasif secara tidak langsung, misalnya diam saja 

meskipun tidak setuju. 

 Jadi dapat disimpulkan, bentuk-bentuk agresivitas ada dua 

macam yaitu agresivitas verbal dan agresivitas fisik. Agresivitas 

verbal dan agresivitas fisik dapat dilakukan secara langsung dan 

tidak langsung.  
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C. Hubungan Antara Agresivitas Suami Terhadap Istri dengan 

Kepuasan Perkawinan Istri 

Perkawinan merupakan suatu siklus hidup yang penting dalam 

kehidupan manusia. Pada setiap pasangan suami istri tentunya 

mengharapkan perkawinan yang mereka jalani dapat berjalan  bahagia. 

Pasangan suami istri melakukan perkawinan dengan maksud dan tujuan 

untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta mendapat 

kebahagiaan bersama-sama. Kepuasan perkawinan adalah sebuah 

evaluasi yang bersifat subjektif dalam kualitas hubungan perkawinan 

suami istri yang ditandai dengan perasaan senang, lega dan gembira.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan perkawinan pada istri 

menurut Bradbury, Fincam, dan Beach (dalam Prasetya, 2007, h.105), 

seperti fungsi kognitif, fungsi afektif, fungsi fisiologis dari interaksi 

suami-istri, ada tidaknya tindakan kekerasan antara suami-istri, faktor 

sosiodemografis (umur, jumlah anak, status sosial-ekonomi, lamanya 

perkawinan, life stressor dan masa transisi dalam kehidupan).  

Menurut Berkowitz (dalam Aisyah dan Kurniawan, 2008), perilaku 

agresif dapat dipengaruhi oleh konflik suami istri. Bentuk atau ekspresi 

agresi dapat berupa fisik maupun verbal. Agresivitas merupakan 

tindakan melukai yang disengaja oleh seseorang terhadap orang lain 

yang sejatinya disengaja (Sarwono dan Meinarno, 2015, h. 148). Sarlito 

(Aisyah dan Kurniawan, 2008) berpendapat bahwa perilaku agresif 
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adalah perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak 

lain, dalam hal ini terutama perilaku agresif terhadap pasangannya. 

Jumlah kekerasan terhadap istri oleh suaminya sebesar 69-82 persen 

(Aisyah dan Kurniawan, 2008).  

Hasil penelitian Mahyuni pada tahun 2001 (Diniyanti dan Sidemen. 

2014. h.70) menunjukan bahwa 155 responden yang diteliti, sebanyak 

108 (69,7%) kondisi rumah tangganya baik dan tidak terjadi tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Istri (30,3 %) 

mengalami masa-masa sulit merasakan perilaku agresif yang dilakukan 

oleh suami dimana perilaku tersebut seperti mudah marah, mudah 

menampar, membanting barang-barang, dan lain-lain. 

Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani pasangan suami istri 

pasti ingin mencapai kepuasan dalam perkawinannya. Mencapai 

kepuasan perkawinan maka perlu dipenuhinya aspek-aspek kepuasan 

perkawinan, yaitu seperti aspek materiil, aspek psikologis, aspek seksual, 

aspek sosial, dan aspek religi. Aspek tersebut tidak dapat terpenuhi tanpa 

bantuan orang lain. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi maka akan 

timbul rasa tidak puas dalam diri pasangan.   

Sebelum melakukan perkawinan, tentunya pihak pasangan suami 

istri membuat kesepakatan dalam rumah tangganya, dimana suami dan 

istri akan berbagi pekerjaan rumah tangga. Permasalahan yang dapat 

terjadi muncul dari masalah ekonomi, pasangan yang belum mapan 
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apalagi jika kepala keluarga masih belum mendapat pekerjaan tetap atau 

masih keluar masuk pekerjaan. Umumnya, suami istri dapat berbagi 

peran, apabila suami belum bekerja, maka istri yang bekerja mencari 

nafkah namun hal tersebut tak dapat berlangsung secara lama karena hal 

tersebut akan memicu timbulnya konflik. Konflik tersebut dapat 

mempengaruhi agresivitas dan ketika agresivitas itu terjadi pasangan 

merasakan ketidakpuasan. 

Adanya respon seksual yang baik dan frekuensi seksual yang tidak 

rendah, selain itu pasangan yang bahagia akan mendapat afeksi 

dibandingkan dengan pasangan yang tidak bahagia. Pasangan yang 

bahagia juga merasa bahwa pasangan mereka tidak akan menolak atau 

melakukan perilaku seksual yang kurang menyenangkan (Larasati, 2012, 

h. 2). Kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi ini biasanya akan 

membuat suami atau istri mencari pasangan lain yang dapat memberikan 

kepuasan yang dibutuhkan atau memaksa pasangan dengan perilaku 

agresi yang tidak menyenangkan. Sehingga tindakan agresi yang 

dilakukan menimbulkan ketidakpuasan. 

Pasangan suami istri dalam menjalani perkawinan tentunya dapat 

saling mengisi kebutuhan-kebutuhan psikologis seperti mendapatkan 

perlindungan, ingin dihargai dan menghargai serta dapat mencurahkan 

segala isi hati kepada pasangan (Fedora, 2013, h. 8). Pada saat-saat 

pertama perkawinan, akan merasa sangat senang meskipun salah satu 
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dari mereka berbuat yang tidak disukai oleh pihak lain mereka masih 

bisa menahan tanpa mencoba berbicara dan mencari penyelesaianya tapi 

lama-kelamaan rasa tidak suka tersebut dapat menjadi semakin besar dan 

inilah yang menyebabkan rasa tidak puas terhadap pasangan.  

Salah satu faktor pemicu kepuasan perkawinan ada tidaknya tindak 

kekerasan antara suami-istri. Dalam setiap perkawinan tentunya tak lepas 

dari sebuah masalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalagi jika orang tersebut 

sedang mengalami masalah yang berat maupun ringan. Pada saat itulah 

seseorang membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang di 

sekitarnya, sehingga dirinya merasa dihargai, diperhatikan, dicintai.    

Cutrona & Suhr (Khan dan Aftab, 2013, h.100) mengatakan bahwa 

dalam berbagai penelitian menunjukan ketika pasangan lebih banyak 

saling memberi dukungan, cinta dan kasih sayang maka pasangan akan 

mengalami kepuasan yang mendalam. Pasangan suami istri yang saling 

mendukung, menghargai satu sama lain akan lebih banyak memperoleh 

kepuasan dalam perkawinannya dibandingkan dengan pasangan yang 

kurang saling mendukung, menghargai. 

Agresivitas dalam perkawinan sering ditemukan dalam masyarakat 

kita. Seperti pada kasus Siti Nurjazilah atau yang lebih dikenal dengan 

nama Lisa. Lisa menjalani hari-harinya dengan mengurung diri di 

rumahnya. Hal itu disebabkan suaminya melarangnya keluar rumah agar 
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hal yang dilakukan suaminya tidak ketahuan oleh orang lain. Suaminya 

yang sangat pencemburu menyiram wajah Lisa yang cantik dengan air 

keras agar tidak didekati oleh laki- laki yang lain (Alif, 2013). 

Setiap orang pasti mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam 

perkawinannya. Perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk 

membentuk sebuah keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga jika ada 

ikatan saling pengertian dalam memahami emosi salah satu pasangan 

suami atau istri maka perilaku agresi tidak akan sering muncul dan 

mengakibatkan rasa puas dalam perkawinan. Sebaliknya jika dalam 

kehidupan rumah tangga tidak ada saling pengertian dalam memahami 

emosi salah satu pasangan suami atau istri maka perilaku agresi akan 

sering muncul dan mengakibatkan rasa tidak puas dalam perkawinan.  

 

D. Hipotesis                               

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ada hubungan 

negatif antara agresivitas suami terhadap istri dengan kepuasan perkawinan 

istri”. Semakin rendah agresivitas suami terhadap istri semakin tinggi 

kepuasan perkawinan istri, begitu pula sebaliknya semakin tinggi 

agresivitas suami semakin rendah kepuasan perkawinan istri.


