
 

 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Hasil Penelitian  

1. Rekap Tema  

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang telah dipilah dan 

katergorisasikan serta dilakukan penyeleksian oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa semua subjek memiliki intensitas yang tinggi dalam 

kepuasan pernikahan hampir dalam faktor yang memengaruhi 

kepuasan pernikahan yaitu hubungan dengan keluarga besar dan status 

keuangan dan pekerjaan. Semua subjek juga memiliki intensitas yang 

tinggi didalam faktor yang mendominasi anak sulung laki – laki yang 

meliputi Agama Khonghucu dan sistem patrilinial. Berikut dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 9. Rekap Tema Seluruh Subjek  

Tema Subjek 1             Subjek 2          Subjek 3 

A           J           K           M              C 

Faktor yang memengaruhi 

kepuasan pernikahan 

Status Keuangan dan 

Pekerjaan  (SKDP) 

+++     +++       +++          +++        +++ 

Hubungan dengan 

Keluarga besar (HDKB) 
 ++        +           ++             ++          ++ 

Kemampuan Mengatasi 

Konflik (KMP) 
+++     +++        +++          ++         +++ 

Faktor Anak (FA) +++      +++         +             +           +++ 

Faktor yang mendominasi anak 

sulung laki – laki  

Agama Kong Hu Cu 

(AK) 

  +                       +++          +++       +++   

Sistem Patrilial (SP)                                                             + 

Dinamika Pernikahan  Rencana tentang anak 

(RTA) 
 +            +             +            +             + 

Penyelesaian Konflik 

(PK) 
 +++      +++         +++         ++          +++ 

Komitmen (K) 

 
                                                         +++ 

Penentuan jenis kelamin 

anak (PJKA) 
  +            +              +             +            + 

Kepuasan Pernikahan                    Kepuasan Pernikahan (KP)    +++       +++          +++         +++       +++ 

 

 

 

Melalui hasil penelitian yaitu hasil wawancara , peneliti menyimpulkan    

pada   tema  faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan , status keuangan 

dan pekerjaan, dan faktor anak memiliki intensitas yang tinggi pada ketiga 

subjek.  Pada tema faktor yang mendominasi anak sulung laki – laki yang 

memiliki intensitas paling tinggi terdapat pada agama Khonghucu. Selanjutnya 

pada tema dinamika pernikahan yang memiliki intensitas terbesar terdapat pada 

penyelesaian konflik. Permasalahan yang muncul pada subjek dapat 
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terselesaikan dengan baik karena pada intensitas yang tinggi pada penyelesaian 

konflik. Demikian dapat disimpulkan dari tema yang didapatkan diatas bahwa 

ketiga subjek merasa puas dengan pernikahannya      
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 Pandangan ketiga subjek mengenai anak sulung yang 

mendominasi adalah subjek setuju dan menganggap 

anak sulung sebagai pondasi dan yang akan merawat 

mereka dimasa tua 

 Mereka setuju anak adalah pemberian langit sehingga 

jenis kelamin anak tidak menjadi permasalahan  
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Bagan 5. Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Etnis Tionghoa yang tidak Memiliki Anak Sulung Laki – Laki Seluruh Subjek

Faktor yang mendominasi Anak Sulung laki – laki dalam 

budaya etnis Tionghoa 

1. Agama Khonghucu 

(Subjek I ,Subjek II, Subjek III memegang 

kepercayaan anak laki- laki mendatangkan rejeki) 

2. Sistem Patrilineal  

Sistem ini berlaku pada keluarga subjek I dan 

subjek III (menikah lagi atau melakukan 

pengangkatan anak) karena didalam keluarga 

tersebut mengharuskan anak laki – laki pertama. 

 

 
Cara Menyikapi  

1. Saling medukung (Subjek I, II, III) 

2. Saling mengerti  

3. Memperkuat komunikasi  

4. Saling terbuka 

5. Meningkatkan kepercayaan 

6. Mengalah  

7. Tidak menuntut pasangan  

Pasangan Suami Istri Etnis Tionghoa 

yang tidak memiliki anak sulung laki – 

laki  

Kepuasan Pernikahan Pada 

Pasangan Suami istri (Subjek 

I,II,III) 

 



 

 

 

2. Analisis Kasus Seluruh Subjek  

Subjek pertama adalah pasangan yang memiliki usia pernikahan 34 

tahun, subjek kedua memiliki usia pernikahan  39 tahun dan subjek 

ketiga memiliki usia pernikahan 23 tahun. Semua subjek bekerja sebagai 

petani dengan penghasilan yang rendah dan memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah pula. 

Pada kehidupan pernikahan ketiga subjek ini, masing – masing 

tentu memiliki masalah. Permasalahan yang muncul pada subjek ini 

adalah hidup dalam budaya Tionghoa yang ketat yang mengharuskan 

untuk memiliki anak sulung laki – laki. Tidak adanya anak laki – laki 

tentu saja menimbulkan potensi munculnya faktor yang dapat 

memengaruhi kepuasan pernikahan ketiga subjek. 

Permasalahan yang dihadapi ketiga subjek yang tidak memiliki 

anak sulung laki – laki ini adalah hubungan dengan keluarga yang 

menjadi kurang hangat. permasalahan perekonomian dan faktor anak. 

Pada subjek pertama dan kedua permasalahan terletak pada faktor 

perekonomian dan hubugan dengan keluarga besar yang kurang hangat. 

Tidak adanya anak sulung laki – laki membuat pondasi dalam keluarga 

menjadi hilang. Pekerjaan orang tua yang seharusnya dapat diringankan 

oleh anak sulung laki – laki tidak dapat dilakukan karena tidak adanya 

anak sulung laki – laki. Subjek pertama A yang tidak memiliki anak 

sulung laki – laki tentu saja kesulitan karena dalam 10 tahun terakhir ini, 

A sudah tidak mampu untuk bekerja karena mengalami cedera di bagian 

pinggang sehingga mengharuskan A untuk tidak melakukan pekerjaan 

berat. Selain J direndahkan oleh ibu mertuanya karena dianggap karena 
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tidak dapat melahirkan anak sulung laki – laki. Kepuasan pernikahan 

tentu saja terpengaruh disini. Ketika pernasalahan terjadi A dan J 

mengambil tindakan penyelesaian masalah dengan mendiskusikan 

dengan kepala dingin sehingga permasalahan tidak berlarut dan 

memengaruhi kepuasan pernikahan. Permasalahan yang terjadi akan di 

diskusikan oleh pasangan ini sehingga tidak menjadi permasalahan yang 

besar. 

Pada subjek kedua hampir sama, namun yang paling berpengaruh 

besar dalam kehidupan pernikahan pada pasangan ini adalah faktor 

perekonomian. Tidak memiliki anak sulung laki – laki mempersulit 

pasangan ini karena pekerjaan sebagai petani yang diharuskan untuk 

mengeluarkan banyak tenaga dan dianggap terlalu berat untuk 

dikerjakan anak perempuan. Alhasil untuk memperbaiki perekonomian 

keluarga anak sulung perempuan K dan M “dijual” kepada orang 

Taiwan yang memiliki penghasilan besar. Kehidupan perekonomian 

mereka terbantu bahkan anak perempuannya membeli rumah untuk 

mereka. 

Pada kasus subjek ketiga ini yang paling berpengaruh besar 

dalam kehidupan pernikahan adalah hubungan dengan keluarga besar 

yang tidak hangat. Tidak memiliki anak sulung laki – laki membuat 

subjek diharuskan untuk melakukan pengangkatan anak laki – laki. 

Anak laki – laki yang diangkat menjadi anak tersebut tenyata bukanlah 

anak yang berbakti dan dapat diandalkan. Hal tersebut membuat 

hubungan subjek dengan mertua semakin tidak membaik. Alhasil suami 

subjek diminta untuk menikah lagi. Subjek merasa puas dengan 
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kehidupan pernikahan walaupun masalah yang terjadi cukup 

membuatnya menderita. Rasa kepercayaan yang besar dan keterbukaan 

satu sama lain membuat subjek dapat bertahan dalam menjalani 

kehidupan pernikahannya. 

 

 

B. Pembahasan  

       Salah satu faktor penting didalam kehidupan pernikahan adalah 

penyelesaian konflik. Hal tersebut mencakup keterbukaan pasangan 

suami istri dalam mengenali dan menyelesaikan suatu permasalahan. 

Kunci kebahagiaan dan kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri 

bukanlah menghindari permasalahan yang terjadi melainkan bagaimana 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Keterbukaan melibatkan 

pasangan untuk saling menerima dan saling terbuka terkait perasaan 

serta sikap. Menurut Walgito (dalam Nastiti, 2012)  dengan 

keterbukaan maka akan muncul rasa saling terbuka, saling mengisi dan 

saling mengerti antara pasangan suami istri. Pada ketiga subjek 

keterbukaan sudah berjalan dengan baik. Pasangan suami istri ini saling 

terbuka mengenai permasalahan yang terjadi dan sehingga perasaan 

saling mengerti dan memahami muncul. Hal inilah yang kemudian 

menimbulkan pengertian dan pemahaman akan kondisi pasangan 

masing – masing. Para suami mengerti kondisi istri yang tidak dapat 

memberikan anak sulung laki – laki. Para istri mengerti perlakuan dari 
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keluarga besar suami yang mempermasalahkan masalah anak sulung 

laki – laki. 

Faktor yang berpotensi dalam memengaruhi kehidupan pasangan 

yang tidak memiliki anak sulung laki – laki pada ketiga subjek adalah 

hubungan dengan keluarga besar yang kurang hangat, faktor 

perekonomian yang rendah, faktor anak.  Pada subjek pertama dan 

ketiga permasalahan yang signifikan terjadi adalah hubungan dengan 

mertua yang tidak baik dan faktor anak.  Permasalahan mertua dengan 

menantu laki – laki dapat dikatakan lebih sedikit daripada permasalahan 

dengan menantu perempuan. Menurut Yuliana (dalam Saputra dkk, 

2014)  menantu laki – laki yang tinggal serumah dengan mertua 

merupakan suatu jalan penyesuaian diri dengan mertua. Karena adanya  

sikap peduli dan perhatian dari mertua dengan pemberian nasehat serta 

adanya kebebasan dari mertua yang menyebabkan hubungan terjalin 

dekat dan erat. J pada saat melahirkan anak pertama direndahkan oleh 

ibu mertua, karena saat itu mertua dari J sangat mengharapkan cucu 

pertama laki – laki. Subjek A dan J juga tidak terlepas dari 

permasalahan perekonomian, masalah ini muncul ketika A tidak dapat 

banyak membantu J dalam bekerja lagi dikarenakan cedera punggung 

yang dialami, oleh sebab itu J harus bekerja sendiri. Anak laki – laki 

mereka tidak bekerja sehingga penghasilan hanya didapatkan dari hasil 

ladang, karena mereka juga tidak bisa bergantung pada anak perempuan 

mereka yang sudah menikah karena sudah mempunyai kehidupan 

sendiri. Tentu saja hal ini menjadi masalah. 
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C dan suaminya diminta untuk melakukan pengangkatan anak 

laki – laki, walaupun C dan suaminya tidak mempunyai keinginan 

seperti itu. Sistem dalam kebudayaan etnis Tionghoa adalah sistem 

Patrilineal. Karena adanya ketidakharmonisan dalam hubungan dengan 

mertua, hal tersebut cukup berperan sebagai faktor yang memengaruhi 

kepuasan pernikahan C. Suami C mengerti keadaan dan tidak 

menuntutnya untuk memberikan anak sulung laki – laki. C 

mempercayai suami dan tetap bertahan hingga sekarang. Pada subjek 

kedua  permasalahan yang lebih banyak muncul adalah permasalahan 

perekomian. Tidak memiliki anak sulung laki – laki membuat pasangan 

subjek kedua ini menikahkan anak perempuan yang saat itu masih 

berusia 16 tahun dengan orang Taiwan yang berumur dan memiliki 

penghasilan besar. Hal tersebut adalah satu – satunya jalan untuk 

melepaskan anak – anak dari permasalahan ekonomi yang berat. 

Dari semua permasalahan yang terjadi pada ketiga subjek tentu 

saja memengaruhi kepuasan dalam kehidupan pernikahan yang 

dijalankan. Masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik oleh 

ketiga subjek. Keterbukaan dan komunikasi yang baik menjadi kunci 

kesuksesan dalam mempertahankan kepuasan dalam kehidupan 

pernikahan yang dijalankan. A dan J merasa bahagia dan puas dalam 

kehidupan pernikahannya karena walaupun tidak memiliki anak sulung 

laki – laki kehidupan perekonomian mereka dapat teratasi dengan 

dibantu oleh anak perempuan yang bekerja. A dalam 10 tahun terakhir 

mengalami cedera pada punggung sehingga tidak dapat melakukan 

pekerjaan berat, karena hal itu J harus bekerja lebih keras dibantu oleh 
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anak laki – laki yang sekarang merupakan pengganguran. A tetap 

membantu J dengan melakukan pekerjaan ringan. Adanya dukungan 

dan kerjasama dari suami dalam mengerjakan tugas rumah tangga 

merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan perkawinan 

istri (Hess dalam Larasati, 2012). Permasalahan didalam keluarga A 

dan J juga dapat teratasi dengan saling membantu dan bekerja sama. 

Pada kasus K dan M yang tidak mempunyai permasalahan dengan 

keluarga besar tetap tidak terlepas dari permasalahan yang dapat 

menjadi faktor dalam memengaruhi kepuasan didalam kehidupan 

pernikahan yang dijalani. Perekonomian yang rendah menjadi 

permasalahan yang cukup besar didalam pernikahan mereka. 

Menikahkan anak perempuan pada usia merupakan satu – satu harapan 

untuk terlepas dari tuntutan ekonomi yang besar. Orang tua menikahkan 

anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan orang tua dan keluarganya. Selain itu orang tua 

menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah 

umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga (Sriharyati, 2012) . 

Permasalahan tidak mempunyai anak sulung laki – laki membuat 

kehidupan C cukup menderita. Hubungan dengan ayah mertua yang 

tidak hangat membuat harus menahan sakit hati – hati selama bertahun 

– tahun. Suami C diminta untuk menikah lagi dengan perempuan lain, 

bahkan disamping permasalahan yang terjadi didalam pernikahan C dan 

suaminya, ada pihak kedua juga yang datang dan mencoba untuk 

merebut suaminya. Hal tersebut tentu menjadi faktor yang dapat 

memengaruhi kepuasan C pada kehidupan pernikahan dengan 
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suaminya. Masalah kepercayaan dan komunikasi serta komitmen jelas 

sangat penting dan memiliki peran dalam kesuksesan dalam 

pernikahan. Laswell (Marini & Julinda, dalam Nastiti, 2012) 

mengemukakan  bahwa salah satu dari elemen komunikasi dalam suatu 

pernikahan adalah kemampuan untuk mempercayai pasangan satu sama 

lain (ability to trust). Pada kasus C, C mempercayai suaminya karena 

suami terbuka kepadanya, sehingga kepuasan yang dirasakan C dan 

suaminya didalam kehidupan pernikahan yang dijalani dapat terjaga. 

Pasangan dari pernikahan yang berbahagia menyatakan bahwa 

komitmen merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan 

pernikahan mereka ( Wulandari, 2014) 

 

C. Kelemahan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini tidak lepas dari 

kelemahan yaitu pemilihan tempat wawancara yang kondusif karena 

pada pertemuan kedua subjek seringkali menjadi kurang fokus pada 

peneliti, dikarenakan anak – anak dari subjek yang ikut mendengarkan 

proses wawancara antara subjek dan peneliti. 

   

 

 

 

 


