
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

tujuan dari dilaksanakannya pernikahan adalah membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Setiap pasangan yang sudah menikah tentu saja memiliki harapan 

yang ingin dicapai dalam hubungannya. Menurut Turner dan Helms 

(dalam Syakbani, 2008) salah satu harapan yang terpenting yang 

ingin dicapai oleh setiap pasangan adalah pernikahan yang 

memuaskan. Lederner dan Jackson (dalam Fardiahesti, 2016) 

menyatakan kategori pernikahan yang di katakan memuaskan ialah 

adanya komitmen yang kuat dalam hubungan pernikahan. Apabila 

suami istri merasakan kepuasan pernikahan, maka akan memiliki 

komitmen kasih sayang yang kuat terhadap pasangan, cenderung 

mencari solusi jika terjadi konflik dan tidak mengharapkan  

kesempurnaan dalam hubungan yang jauh dari realistik.  

Kepuasan pernikahan dan kebahagiaan mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu menunjuk pada suatu 

perasaan positif yang dimiliki oleh pasangan dalam pernikahan yang 



 
 
 

 

 

 
 

maknanya lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan, dan 

kesukaan. 
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Sedangkan perbedaannya adalah kebahagiaan berdasarkan 

pada evaluasi afektif dan kepuasan pernikahan berdasarkan evaluasi 

kognitif (Lestari, 2012). 

Olson dan Olson (Lestari, 2012) menyatakan bahwa kepuasan 

pernikahan merupakan rasa puas yang dirasakan dalam pernikahan 

serta adanya kesesuaian antara harapan yang dibawa sebelum 

pernikahan dan kuatnya komitmen yang dirasakan seseorang 

terhadap pernikahannya, yang mencakup komunikasi, fleksibilitas, 

kegiatan mengisi waktu senggang, keyakinan spiritual, resolusi 

konflik, pengelolan keuangan, relasi seksual, keluarga dan teman, 

kedekatan, dan kecocokan kepribadian. Dengan adanya hal – hal 

tersebut maka pasangan yang menikah dapat mencapai pernikahan 

yang memuaskan. 

Lestari (2012) mengemukakan keluarga dan teman 

merupakan konteks penting bagi pasangan suami istri dalam 

membangun hubungan yang mempunyai kualitas. Keterlibatan orang 

tua pasangan dapat memperkuat atau memperlemah kualitas dari 

hubungan suami istri. Kualitas perkawinan dapat mempengaruhi hal 

lain seperti performa individu maupun pola pengasuhan anak. 

Pasangan suami istri yang memiliki tingkat kepuasan pernikahan 

yang tinggi akan memberikan perhatian secara lebih positif pada 

anak begitu sebaliknya. 

Wismanto (dalam Mardiyan & Kustanti , 2016)  menyatakan 

bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penentu kepuasan 

pernikahan pada pasangan suami istri. Salah satunya adalah 
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kehadiran anak didalam pernikahan tersebut. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wismanto menunjukkan kehadiran anak memiliki 

peranan yang sangat penting terhadap kepuasan pernikahan pada 

pasangan suami istri. 

Kusumowardhani (2013) menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa kepuasan penikahan setiap individu berbeda,  kepuasan 

pernikahan yang berbeda ini juga di sebabkan oleh alasan yang 

berbeda juga. Seperti halnya pasangan suami istri yang tidak 

memiliki anak memiliki kepuasan pernikahan yang berbeda dengan  

pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki maupun 

anak perempuan. 

Duvall dan Miller (dalam Srisusanti & Zulkaida, 2013, h. 9) 

menyatakan bahwa kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh faktor 

yang ada sebelum memasuki perkawinan (faktor masa lalu) dan  

faktor – faktor yang baru ada setelah perkawinan (faktor masa kini). 

Faktor masa lalu meliputi kebahagiaan orangtua, kebahagiaan masa 

kanak – kanak, masa pengenalan, usia perkawinan, restu orangtua, 

kehamilan sebelum perkawinan, dan alasan perkawinan. Sedangkan 

faktor masa kini meliputi anak, hubungan interpersonal, kehidupan 

seksual, komunikasi, minat, kesamaan, kesesuaian peran dan 

harapan, partisipasi keagamaan, hubungan dengan mertua dan ipar, 

keuangan , kemampuan menghadapi konflik, kekuasaan dan sikap 

terhadap perkawinan.  Faktor masa lalu tidak dapat diubah lagi 

sehingga pasangan harus menerima semua kondisi yang telah ada, 

sedangkan faktor masa kini masih dapat diubah sehingga pasangan 
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dapat memperbaiki faktor – faktor yang ada sehingga kepuasan 

pernikahan dapat tercapai. Menurut Berk (dalam Noviajayanti, 2015, 

h.16) faktor – faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan adalah 

latar belakang keluarga, usia, lama berpacaran, waktu kehamilan, 

hubungan dengan keluarga besar, pola pernikahan dalam keluarga 

besar, status keuangan dan pekerjaan, tanggung jawab keluarga dan 

karakter kepribadian. 

Kepuasan pernikahan di Indonesia dapat dikatakan sangat 

rendah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi.  Hal ini terbukti dengan 

data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan 

negeri.  Data-data perceraian berikut di himpun dari beberapa media.  

Tren perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ketahun.Dari 2 

juta pernikahan setiap tahun, ada 200 ribuan yang bercerai. Adapun 

faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, 

ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. faktor 

ekonomi merupakan penyebab terbanyak dan yang unik adalah 70 % 

yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami tidak bisa 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. (kompasiana.com, 26 Juni 

2015) 

Suliyati mengemukan bahwa tradisi dan kebudayaan Tionghoa 

berhubungan erat dengan ajaran Khong Hu Cu (dalam Agnes & 

Christiana, 2015). Menurut Oentaryo (dalam Jap & Christiana, 2013)  
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hal yang paling diperhatikan adalah memiliki anak laki-laki. Hal ini 

dikarenakan marga sang ayah hanya dapat di teruskan oleh anak laki-

laki saja. Anak laki – laki juga dianggap menjadi pondasi dalam 

keluarga khususnya dalam perekonomian.  

Ajaran Khong Hu Cu selalu mengutamakan adanya hubungan 

yang harmonis antar satu sama lain. Tetapi yang paling penting pada 

orang tionghoa adalah pengajaran laku bakti yang ada di agama 

Khonghucu terdapat pepatah yang mengatakan “Tidak berbakti ada 

tiga, tiada memiliki anak laki – laki yang terbesar”, banyak 

masyarakat baik di Tiongkok ataupun di Indonesia yang takut 

apabila tidak memiliki anak laki – laki, karena mereka sebagai 

wujud laku bakti yang dibutuhkan untuk memelihara abu leluhur 

orangtua nanti. Maka dari itu peran anak laki – laki sangat penting, 

karena hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan 

yang sangat besar bagi keluarga tersebut (Nio, dalam Agnes & 

Christiana, 2015). Bakti (xiao) terdiri dari tiga tingkatan yaitu yang 

pertama adalah menghormati orang tua, yang kedua adalah tidak 

mempermalukan diri sendiri demi menjaga nama baik keluarga, dan 

yang terakhir adalah memiliki kemampuan untuk menyongkong 

orangtua. (Devi, dalam Agnes & Christiana, 2015). Didalam 

keluarga Tionghoa, warisan keluarga hanya diberikan kepada anak 

laki – laki saja, dan anak laki – laki tertua yang mendapatkan 

warisan paling banyak karena anak laki – laki tertua yang 

menggantikan peran dan kedudukan ayahnya sebagai kepala kelurga, 

sedangkan anak perempuan tidak mendapartkan warisan karena  
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setelah menikah akan mengikuti pihak suami dan menjadi tanggung 

jawab pihak suami.  

Anak sulung laki – laki dianggap istimewa dalam budaya 

Tionghoa karena mereka mempunyai tanggung jawab saat 

menjalankan perannya sebagai anak sulung yaitu  (Vasanty dalam 

Jap & Christiana,   2013,  h.  3 – 4) : 

 (a) Menjadi pemuka upacara dalam pemujaan leluhur ayah. 

Anak perempuan tidak di perbolehkan untuk mengikuti upacara 

karena pada akhirnya nanti akan menikah dan mengikuti suami. (b) 

Saat ayah meninggal dunia, anak sulung laki – laki menggantikan 

ayahnya menjaga abu leluhur mereka di dalam rumah. (c) Anak 

sulung laki setelah menikah tinggal dengan ayah dan ibunya dengan 

tujuan untuk merawat mereka, sedangkan anak yang lain 

diperbolehkan memilih tinggal dengan keluarga orangtua pasangan 

atau memiliki rumah baru. 

Menurut Jap dan Christiana (2013) dalam penelitian terbukti 

bahwa sampai saat ini keluarga etnis Tionghoa di Surabaya timur 

kecamatan Tambaksari masih menginginkan anak laki dalam 

keluarga, bahkan dalam memiliki cucu pertama mereka berharap 

cucunya laki-laki. 

Makna anak sulung laki – laki terhadap kepuasan pernikahan 

pasangan etnis tionghoa adalah anak sulung laki – laki dapat menjadi 

pondasi yang akan menguatkan keluarga. Anak sulung dipercayakan 

dalam banyak aspek seperti aspek perekonomian dan aspek 

keagamaan. Keluarga etnis tionghoa yang tidak memiliki anak 
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sulung laki – laki  apalagi anak laki – laki akan di pandang sebagai 

keluarga yang di “kutuk”, istri yang akan disalahkan dalam hal 

tersebut. Ketidakhadiran anak sulung laki – laki apalagi anak laki – 

laki merupakan masalah yang serius didalam kebudayaan tionghoa. 

Ren (dalam Qiu, 2013) menyatakan bahwa tingkat perceraian lebih 

rendah apabila istri melahirkan anak laki – laki daripada anak 

perempuan atau yan tidak memiliki anak. 

Berdasarkan kasus dari Tribunjatim.com Surabaya pada hari 

Selasa, 9 Oktober 2018 17:55 WIB diberitakan bahwa:  

 “ Polrestabes Surabaya menangkap seorang perempuan 

asal Bali berinisial NS. NS ditangkap polisi lantaran terlibat 

perdagangan bayi melalui sebuah akun Instagram. Kepala polisi, NS 

mengaku jika dirinya tak tahu jika perbuatannya tersebut melanggar 

hukum. Sebab, melalui perantara AP, pemilik akun Instagram 

Konsultasi Hati Private, ia telah menggelontorkan uang sebesar Rp 22 

juta. Ibu tiga anak ini mengaku dirinya sangat menginginkan seorang 

anak laki-laki. Namun, niatnya untuk mengadopsi anak tersebut justru 

berujung meringkuk di tahanan Polrestabes Surabaya. "Saya tidak 

punya anak laki-laki. Lewat perantara saya dikasih tahu. Sudah kirim 

uang Rp 22 juta," akui NS sembari terisak tangis, Selasa (9/10/2018). 

Dirinya mengaku kaget saat polisi datang dan menunjukan bukti 

adanya perdagangan bayi yang dilakukan AP. "Ada transaksi, surat 

pernyataan penyerahan bayi bermaterai bukan surat adopsi dan diberi 

uang Rp 15 juta untuk perdagamgan bayi. AP mendapat Rp 2,5 juta dan 

bidan Rp 5 juta. Dikirim transfer ke ibu bayi," kata Kasat 

Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Sudamiran melalui Kanit 

Jatanras, AKP Agung Widoyoko, di Polrestabes Surabaya. Selain 

menangkap NS, polisi juga menangkap AP pemilik akun, KS seorang 

pensiunan bidan yang membantu kelahiran bayi, dan LS pemilik bayi.” 

(Anisa, Tribunjatim, 2018) 

 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, 

jenis kelamin anak dapat memiliki pengaruh terhadap cara pandang 

http://jatim.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya
http://jatim.tribunnews.com/tag/bali
http://jatim.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya
http://jatim.tribunnews.com/tag/polrestabes-surabaya
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orang tua terhadap pemikiran akan keinginannya berpisah akan satu 

dengan yang lain. Dahl dan Moretti (2004) menyatakan bahwa pria 

lebih cenderung untuk tetap bersama istrinya begitu mengetahui 

bahwa dia mengandung anak lak-laki. Hal ini dikarenakan anak laki-

laki memiliki peranan yang besar di pandangan sang ayah. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Guiliano (2007) ditemukan bahwa 

pria akan juga dapat ikut bahagia jika memiliki anak lelaki. 

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri 

etnis Tionghoa yang berinisial M dan C pada tanggal 26 November 

2017 melalui via chatting. Pasang suami istri ini sudah menikah 

selama 22 tahun dan mempunyai dua orang anak perempuan yang 

berusia 21 tahun dan 17 tahun. Pasangan ini tinggal di desa Bentunai 

di Kota Singkawang, Kalimantan Barat yang berjarak 14 km dari 

kota. Pada saat melakukan wawancara dengan subjek, diketahui 

bahwa menurut M dan C tradisi etnis Tionghua dalam memiliki anak 

sulung laki-laki sudah tidak menjadi faktor penting karena memiliki 

anak laki-laki jauh lebih penting. Permasalahan yang menyebabkan 

ketidakpuasan dalam pernikahan ini adalah orang tua dari pasangan. 

Pada saat melahirkan anak pertama, M dan C berserta keluarga besar 

mereka tidak mempermasalahkan ketika dikaruniai anak sulung 

perempuan karena pada saat melahirkan anak pertamanya setelah 1 

tahun menikah,  C mengalami sakit yang luar biasa dan harus 

melakukan operasi ceasar. Dokter juga menyatakan bahwa C 

memiliki bentuk pinggul seperti pria dan hal tersebut yang 

menyebabkan kesulitan pada saat melahirkan. Permasalahan muncul 
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ketika subjek di karunia anak perempuan lagi. Faktor penyebab 

permasalahan terjadi datang dari orang tua M yang menginginkan 

cucu laki-laki. Perubahan perilaku orang tua M yang awalnya baik 

menjadi selalu marah-marah memengaruhi kepuasan pernikahan 

mereka. Kehidupan pernikahan subjek terganggu karena orang tua M 

selalu marah-marah dan meminta M untuk menikah lagi. Hal ini 

cukup membuat C merasa sedih dan mengambil keputusan berat 

dengan mengijinkan  M untuk menikah lagi, namun M tidak 

menginginkannya, sampai akhirnya M berselisih dengan orang 

tuanya. Hal tersebut membuat C semakin dibenci oleh mertuanya 

dan semakin hari perlakuan orang tua M terhadap C semakin buruk.  

Tidak hanya C yang diperlakukan seperti itu, namun anak 

subjek juga mengalami hal yang sama. Anak subjek dianggap 

sebagai anak yang tidak berguna karena perempuan. Perempuan 

dianggap tidak dapat melakukan apapun. Selain itu faktor penyebab 

utamanya adalah M merupakan anak tunggal laki-laki di 

keluarganya, oleh sebab itu marga dalam keluarga M harus ada yang 

meneruskan. Karena setiap harinya mendapatkan perlakuan seperti 

itu akhirnya subjek memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki 

dari saudara jauh mereka yang kebetulan sedang membutuhkan 

bantuan karena sudah tidak mampu untuk membiayai kehidupan 

anaknya. 

C mengaku memang sakit hati dengan mertuanya namun hal 

tersebut tidak membuatnya menaruh dendam dan tetap mengasihi 

mertuanya. C masih melakukan kewajibannya sebagai menantu 
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misalnya setiap kali C selesai mempersiapkan makanan, C pasti akan 

menghampiri mertuanya dan mengajaknya untuk makan bersama. 

Subjek mengaku tetap bahagia dan puas dengan pernikahan mereka 

walaupun mendapatkan permasalahan, karena mereka bangga 

dengan anak-anaknya yang berprestasi. 

Pada tanggal 28 Januari 2018 penulis melakukan wawancara 

dengan subjek kedua di kediamannya. Pasangan suami istri yang 

berinisial A dan J ini sudah menikah selama 34 tahun dan tidak 

memiliki anak sulung laki - laki. Pasangan ini tinggal di perdesaan 

Kali Asin Dalam di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pasangan 

suami istri ini memiliki 6 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak 

perempuan dan 2 orang anak laki – laki. Mata pencaharian mereka 

adalah sebagai petani. Dapat dikatakan perekonomian A dan J tidak 

cukup memadai. Tingkat pendidikan A dan J juga sangat rendah, 

diketahui pada saat itu Singkawang sedang dijajah oleh Belanda 

sehingga pendidikan tidak mudah didapatkan oleh semua orang, 

terutama orang yang kurang mampu.   

Pada saat peneliti  melakukan wawancara, diketahui menurut 

A dan J mempunyai anak sulung laki – laki penting karena dapat 

menjadi pondasi dalam keluarga mereka. Ketika melahirkan anak 

sulung mereka, keluarga besar A dan J  mempermasalahkan dan 

memandang rendah mereka, namun J tidak sakit hati diperlakukan 

seperti itu dan tetap menanggapi keluarga besar dengan baik.  A dan 

J sudah tidak memegang kepercayaan bahwa istri yang tidak dapat 

melahirkan anak sulung laki – laki harus diceraikan, namun anak 
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adalah anugerah dari Dewa, tidak peduli anak laki – laki atau 

perempuan itu sama saja. Oleh karena itu, mereka menanggapi 

tanggapan keluarga besar dengan rendah hati. 

A dan J menuturkan bahwa mereka lebih puas dan bahagia 

ketika di karunia banyak anak perempuan karena dapat membantu 

pekerjaan dirumah dan ketika menikah akan lebih sering 

memberikan uang dan berkunjung kerumah di bandingkan anak laki 

-  laki. Menurut  mereka tidak memiliki anak laki – laki sekalipun 

tidak akan menjadi permasalahan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan subjek ketiga pada 

tanggal 1 Feburari 2018 di kediaman subjek di Kota Singkawang, 

Desa Kaliasin Dalam yang mempunyai jarak tempuh 8 km dari kota . 

Pasangan suami istri ini berinisial K dan M. K dan M sudah menikah 

selama 36 tahun dan memiliki 7 orang anak. K dan M mempunyai 3 

orang anak laki dan 4 orang anak perempuan. Anak pertama K dan 

M adalah perempuan. K dan M tidak mendapatkan pendidikan 

karena pada saat itu perang suku sedang memarak di kota 

Singkawang oleh karena itu K dan M berasal dari keluarga yang 

dapat dikatakan kurang mampu karena mata pencaharian mereka 

adalah petani. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah 

membuat K dan M “ menjual” anak perempuannya kepada pria 

Taiwan yang sudah berumur dan memiliki penghasilan yang besar. 

Anak mereka dinikahkan dengan usia yang muda yaitu 16 tahun. 

Menurut mereka anak perempuan berperan besar dalam 

perekonomian keluarga mereka. Kehidupan mereka dulu sangat sulit 
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namun ketika anak perempuan mereka sudah menikah dengan orang 

Taiwan kehidupan mereka menjadi lebih baik  

Pada saat peneliti melakukan wawancara, diketahui menurut 

K dan M mempunyai anak sulung laki – laki itu penting namun 

mereka tidak menaruh harapan besar ketika melahirkan anak 

pertamanya saat itu. K dan M tetap mensyukuri karunia dari Dewa 

yang sudah menganugerahkan anak kepada mereka. Bahkan ketika 

anak pertama mereka lahir, keluarga besar memberikan dukungan 

sosial bahkan memberikan bantuan dana kepada mereka.  

K dan M menuturkan bahwa mereka puas walaupun tidak 

memiliki anak sulung laki – laki karena justru dengan memiliki anak 

sulung perempuan sangat membantu pekerjaan dirumah serta 

perekonomian keluarga ketika anak mereka sudah menikah.  

Menurut K dan M hal yang akan menimbulkan ketidakpuasan dalam 

pernikahannya ketika mereka tidak memiliki anak laki – laki karena 

mereka hidup dengan aturan adat yang sangat ketat.  

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa tidak 

memiliki anak sulung laki – laki mempengaruhi kepuasan 

pernikahan pada pasangan etnis tionghoa. Peneliti tertarik untuk 

mengetahui secara  lebih mendalam mengenai gambaran kepuasan 

pernikahan pada pasangan etnis Tionghoa yang tidak memiliki anak 

sulung laki – laki. Secara spesifik penulis ingin memahami lebih 

jauh bagaimana pandangan subjek tentang budaya Tionghoa yang 

mengganggap anak sulung dianggap lebih istimewa dan bagaimana 

cara subjek menyikapi hal tersebut serta faktor apa saja yang 
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membuat anak sulung laki – laki mendominasi dalam keluarga etnis 

Tionghoa. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ini adalah 

pasangan suami istri etnis Tionghoa yang tidak memiliki anak 

sulung laki – laki. 

 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan etnis 

Tionghoa yang tidak memiliki anak laki-laki ? 

2. Apa saja faktor yang mendominasi anak sulung laki – laki dalam 

keluarga etnis Tionghoa  sehingga anak sulung laki – laki lebih 

diutamakan didalam sebuah keluarga?  

 

 

C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui gambaran 

kepuasan pernikahan etnis Tionghoa apabila tidak memiliki anak 

laki – laki dan memahami lebih jauh bagaimana pandangan subjek 

tentang budaya Tionghoa yang mengganggap anak sulung lebih 

istimewa dan bagaimana cara subjek menyikapi hal tersebut serta 

meneliti apa saja faktor yang membuat anak laki – laki sangat 

mendominasi di dalam keluarga pada etnis Tionghoa. 
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D. Manfaat Penelitian   

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan teori – teori dalam bidang psikologi sosial 

dan secara khusus kaitannya dengan kepuasan pernikahan. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah di harapkan 

pembaca khususnya pasangan etnis Tionghoa yang tidak 

memiliki anak sulung laki – laki supaya dapat menyikapi hal 

tersebut dengan baik serta saling memahami sehingga kepuasan 

pernikahan dapat tercapai.  




