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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penyesuaian Perkawinan 

1. Pengertian Penyesuaian Perkawinan 

       Konsep penyesuaian perkawinan menuntut kesediaan dua 

individu untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan, keinginan, 

dan harapan pasangan (Sadarjoen, 2005).  Oleh karena itu kedua 

individu yang telah menikah diharapkan dapat mengatur kebutuhan-

kebutuhannya agar tercipta kebahagiaan pernkahan. 

       Menurut Lasswel & Lasswel (Desmita, 2009) mendefinisikan 

penyesuaian perkawinan sebagai proses memodifikasi, beradaptasi 

dan mengubah pola perilaku dan interaksi pasangan maupun individu 

untuk mencapai kepuasan maksimun dalam hubungan. Hubungan 

pernikahan yang memperlihatkan kedua individu merasakan 

kepuasan maksimum dapat diindikasikan sebagai penyesuaian 

perkawinan yang berhasil pada pasangan. 

       Dalam Hurlock (2002), penyesuaian perkawinan adalah proses 

adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat 

mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik 

melalui proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut meliputi 

penyesuaian dengan pasangan penyesuaian dengan seksual, 
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penyesuaian dengan keuangan, dan penyesuaian dengan anggota 

keluarga pasangan. 

       Menurut Burgess & Cottrell (Khalili, 2013), penyesuaian 

perkawinan adalah integrasi antara pasangan di mana dua individu 

dengan dua kepribadian tidak hanya digabung, tetapi berinteraksi satu 

sama lain untuk saling mencapai kepuasan dan tujuan umum. 

Ekspresi penyesuaian meliputi; interaksi yang sehat atau tidak sehat, 

dan kualitas atau kuantitas, pola komunikasi yaitu efektif atau tidak 

efektif dan berhubungan dengan masalah serta konflik. 

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyesuaian 

perkawinan adalah proses dimana dua individu memasuki tahap 

perkawinan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai 

suami istri yang saling menyesuaikan dengan kepribadian, 

lingkungan, kehidupan keluarga, dan saling mengakomodasikan 

kebutuhan, keinginan dan harapan, serta saling menyesuaikan diri di 

beberapa aspek perkawinan untuk mencapai kepuasan maksimum 

dalam perkawinan. 

 

2. Aspek-Aspek Penyesuaian Perkawinan 

       Hurlock (2002) mengemukakan beberapa aspek dari penyesuaian 

perkawinan, sebagai berikut. 

a. Penyesuaian dengan pasangan 
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       Penyesuaian yang paling penting dan pertama kali harus 

dihadapi saat seorang individu memasuki dunia perkawinan 

adalah penyesuaian dengan pasangan. Semakin banyak 

pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita 

yang diperoleh di masa lalu, maka semakin besar pengertian dan 

wawasan sosial antara satu dengan yang lainnya sehingga 

memudahkan dalam penyesuaian dengan pasangan. Hubungan 

interpersonal tersebut antara lain bagaimana individu belajar 

untuk berkomunikasi serta memberi dan menerima afeksi. 

b. Penyesuaian seksual 

       Penyesuaian seksual merupakan penyesuaian utama yang 

kedua dalam perkawinan, hal ini akan menjadi masalah yang 

paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang 

mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan dalam 

perkawinan. Permasalahan biasanya dikarenakan pasangan belum 

mempunyai pengalaman yang cukup dan keduanya tidak mampu 

mengendalikan emosi. 

c. Penyesuaian keuangan 

       Uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap penyesuaian diri individu dalam perkawinan. Apabila 

suami tidak mampu menyediakan barang-barang keperluan 

keluarga, maka hal ini bisa menimbulkan perasaan tersinggung 

yang dapat berkembang ke arah percekcokan. Banyak istri yang 
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menghadapi masalah seperti ini kemudian bekerja untuk 

mencukupi keluarga, namun  banyak suami yang keberatan kalau 

istrinya bekerja karena dapat menimbulkan prasangka orang lain 

bahwa suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. 

 

 

d. Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan 

       Setiap individu yang menikah secara otomatis memperoleh 

sekelompok keluarga baru yaitu anggota keluarga pasangan 

dengan usia yang berbeda, mulai dari bayi hingga kakek atau 

nenek, yang kerapkali mempunyai minat dan nilai yang berbeda, 

bahkan seringkali sangat berbeda dari segi pendidikan, budaya, 

dan latar belakang sosialnya. Suami istri tersebut harus 

mempelajari dan menyesuaikan diri dengannya bila tidak 

menginginkan hubungan yang tegang dengan sanak saudara. 

       Sementara itu, Spanier (1976) mengemukakan bahwa ada 

beberapa komponen dalam penyesuaian perkawinan, yaitu: 

a. Kesepakatan dalam perkawinan (dyadic consensus) 

       Menyangkut tingkat persetujuan antar pasangan suami istri 

tentang hal-hal yang penting dalam perkawinan, seperti keuangan, 

rekreasi, keagamaan. 

b. Kedekatan hubungan (dyadic cohesion) 
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       Kebersamaan atau kedekatan, yang menunjukkan seberapa 

banyak pasangan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-

sama dan menikmati kebersamaan yang. Aspek ini ditunjukkan 

dengan solidaritas pasangan suami istri. 

c. Kepuasan hubungan dalam perkawinan (dyadic satisfaction) 

       Menyangkut tingkat kepuasan antar pasangan suami istri atau 

derajat kepuasan dalam hubungan perkawinan. 

d. Ekspresi afeksi (affectional expression) 

       Kesepahaman dalam menyatakan perasaan yang ditunjukkan 

dengan persetujuan pasangan suami  istri dalam mengungkapkan 

perasaan cinta dan hubungan seksual. 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

dalam penyesuaian perkawinan yaitu penyesuaian dengan pasangan, 

penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan 

pihak keluarga pasangan. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan 

       Menurut Hurlock (2002), terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penyesuaian perkawinan, yaitu:  

a. Saat menjadi orang tua (timing of parenthood)  

       Jangka waktu sejak perkawinan hingga pasangan memiliki 

anak akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan bila anak 

pertama lahir sebelum pasangan dapat menyesuaikan diri satu 
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sama lain dan atau keadaan keuangan belum stabil, penyesuaian 

perkawinan akan lebih sulit untuk dilakukan.  

b. Keadaan keuangan yang stabil (stable financial condition)  

       Keadaan ekonomi pasangan akan mempengaruhi penyesuaian 

perkawinan. Pasangan yang mempunyai status ekonomi yang baik 

atau yang diinginkan akan dapat melakukan penyesuaian 

perkawinan lebih mudah dibandingkan pasangan yang mengalami 

kesulitan ekonomi keuangan. 

c. Harapan yang tidak realitis akan perkawinan (unrealistic 

expectations of marriage) 

       Harapan yang tidak realitis akan kehidupan perkawinan akan 

mempersulit penyesuaian perkawinan. Terkadang pasangan tidak 

menyadari permasalahan dan tanggung jawab yang dapat timbul 

dalam sebuah perkawinan. Harapan atau bayangan bahwa 

perkawinan akan selalu romantis dan tidak pernah bermasalah 

sering membawa kekecewaan dan mempersulit penyesuaian 

perkawinan.  

d. Jumlah anak (Number of childeren) 

       Kesepakatan pasangan akan jumlah anak yang akan dimiliki 

akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Apabila pasangan 

sepakat akan jumlah anak yang akan dimiliki dan berhasil 

mencapai jumlah tersebut, penyesuaian perkawinan pasangan 

tersebut akan lebih mudah.  
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e. Urutan kelahiran dalam keluarga (Ordinal position in the family)  

       Semakin mirip peran dalam perkawinan dengan peran yang 

pernah dipelajari dalam keluarga, semakin mudah penyesuaian 

perkawinannya. Urutan kelahiran dalam keluarga mempunyai 

peran yang penting, karena peran yang dipelajari sesuai urutan 

tersebut akan terbawa pada kehidupan perkawinan. Penyesuaian 

perkawinan akan lebih mudah apabila suami adalah anak sulung 

dengan adik perempuan, sedangkan isteri adalah adik dari kakak 

laki-laki.  

f. Hubungan dengan keluarga pasangan (in law relationships) 

       Hubungan dengan keluarga pasangan (pihak mertua dan ipar) 

akan mempengaruhi penyesuaian perkawinan. Semakin baik 

hubungan tersebut, semakin mudah pula penyesuaian 

perkawinannya. 

       Santrock (2002) juga mengemukakan tentang faktor penyesuaian 

terhadap pasangan dalam perkawinan yaitu sebagai berikut. 

a. Konsep pasangan yang ideal 

       Dalam memilih pasangan, baik pria maupun wanita sampai 

sejauh tertentu dibimbing oleh konsep pasangan ideal yang 

dibentuk selama masa dewasa. Semakin orang tidak terlatih 

menyesuaikan diri terhadap realitas semakin sulit penyesuaian 

dilakukan terhadap pasangan. 

b. Pemenuhan kebutuhan 
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       Apabila penyesuaian yang baik dilakukan, pasangan harus 

memenuhi kebutuhan yang berasal dari pengalaman awal yaitu 

pengenalan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar bahagia, 

pasangan harus membantu pasangan lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

c. Kesamaan latarbelakang 

       Suami istri dengan latar belakang sama akan mencari 

pandangan unik tentang kehidupan dan mudah untuk saling 

menyesuaikan diri, sebaliknya jika pandangan hidup berbeda akan 

sulit dalam penyesuaian diri. 

 

d. Minat dan kepentingan bersama 

       Kepentingan yang saling bersamaan tentang suatu hal yang 

dapat dilakukan pasangan cenderung membawa penyesuaian yang 

baik. 

e. Kesamaan nilai dan konsep peran 

       Pasangan yang mempunai nilai yang serupa dan harapan 

terhadap peran serta mampu memainkan perannya sebagai 

pasangan cendnerung dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

f. Perubahan dalam pola hidup 

       Penyesuaian terhadap pasangannya berarti mengorganisaikan 

pola kehidupan, mengubah persahabatan dan kegiatan-kagiatan 
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sosial serta mengubah persyaratan pekerjaan terutama bagi 

seorang istri. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

dalam penyesuaian perkawinan antara lain hubungan dengan keluarga 

pasangan, urutan kelahiran dalam keluarga, jumlah anak, harapan 

yang tidak realitis akan perkawinan, keadaan keuangan yang stabil, 

dan saat menjadi orang tua. 

 

4. Usia Perkawinan dalam Melakukan Penyesuaian Perkawinan 

       Menurut Duvall & Miller (Rumondor, 2011), masa awal 

perkawinan ialah masadua setengah tahun pertama perkawinan saat 

pasangan belum memiliki anak. Masa ini merupakan masa transisi 

antara kehidupan lajang dengan kehidupan pernikahan. Masa ini 

penuh dengan proses penyesuaian diri dalam berbagai area kehidupan 

antara dua individu yang memiliki kepribadian dan latar belakang 

yang berbeda. Dalam masa ini terdapat beberapaperubahan yang 

berbeda dengan kehidupan lajang, antara lain: penyesuaian antara 

harapan ideal dengan keadaan sesungguhnya dari pasangan, 

kehilangan kemandirian, penyesuaian diri dengan teman dan  

keluarga dari pasangan, pembagian tugas dan peran.  

       Menurut Hassan (Anjani & Suryanto, 2006) mengatakan bahwa 

masa lima tahun pertama perkawinan pasangan suami-istri biasanya 

belum banyak mempunyai pengalaman bersama, sehingga diperlukan 
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proses penyesuaian diri tidak hanya dengan pasangan hidup tapi juga 

dengan kerabat-kerabat yang ada.  

       Hurlock (2002) juga mengatakan bahwa tahun pertama dan 

kedua  

perkawinan, pasangan suami istri biasanya harus melakukan 

penyesuaian  

perkawinan satu sama lain. Dimana pasangan diharapkan melakukan 

penyesuaian dengan baik sehingga terhindar dari ketidakbahagiaan di 

dalam perkawinan. 

       Clinebell dan Clinebell (Anjani & Suryanto (2006) mengatakan 

bahwa krisis muncul saat pertama kali memasuki pernikahan. 

Biasanya tahap berlangsung selama dua sampai lima tahun. Kedua 

pasangan harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan 

diri sendiri. Keduanya mulai berhadapan dengan berbagai masalah.  

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa satu sampai 

dua tahun pertama perkawinan adalah tahun yang paling penting dan 

memadai dalam melakukan penyesuaian perkawinan. 

5. Penyesuaian Perkawinan Individu Menikah Kembali 

       Perkawinan pada semua usia menimbulkan masalah penyesuaian 

diri di dalam pernikahannya, begitu pula dengan pernikahan ulang 

atau pernikahan kembali juga mempunyai ciri masalah penyesuaian 

perkawinan yang khusus. Seperti disebutkan dalam Hurlock (2002), 

masalah penyesuaian diri pada perkawinan ulang tersebut antara lain 
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penyesuaian diri dengan pasangan hidup yang baru, kerabat yang 

baru, rumah baru dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan  

kadang-kadang dengan lingkungan yang baru. 

       Papalia (2008) mengatakan bahwa penyesuaian perkawinan 

cenderung lebih sulit pada pernikahan kembali daripada pernikahan 

pertama. Hal ini disebabkan karena pertama individu pada umumnya 

sudah berusia lebih tua dibandingkan pada saat perkawinan pertama. 

Kedua karena semua bentuk penyesuaian secara teoritis akan semakin 

sulit sesuai dengan pertambahan usia. Ketiga masalah ini disebabkan 

oleh alasan bahwa penyesuaian dalam pernikahan berarti 

menghilangkan atau mengekang sikap yang telah terpola dalam 

periode waktu yang sangat lama, kemudian berusaha untuk 

membentuk sikap baru. Keempat disebabkan oleh keterlibatan anak, 

mertua, dan keluarga dari perkawinan pertama, dengan demikian 

berarti menambah masalah baru. 

 

 

       Menurut Hurlock (2002), dalam pernikahan kembali terdapat dua 

masalah penyesuaian yang umum, yaitu sebagai berikut. 

a. Penyesuaian dengan pasangan baru 

       Kesempatan untuk melakukan penyesuaian seperti yang 

dilakukan pada pernikahan pertama adalah kecil 

kemungkinannya. Akibatnya laki-laki maupun perempuan harus 
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mengorbankan penyesuaian yang pernah dilakukan dan 

membentuk penyesuaian yang baru, terutama masalah 

penyesuaian seksual dan peran yang harus dimainkan oleh 

pasangannya.  

b. Penyesuaian dengan peran yang biasa dilakukan oleh mertua tiri 

       Keberhasilan anak dalam menyesuaikan diri dengan orangtua 

tiri sangat dipengaruhi oleh tingkat usia anak pada saat 

perkawinan kembali dilangsungkan. Anak yang lebih dewasa 

sudah mempunyai pola hidup tertentu sehingga cenderung untuk 

menolak terhadap setiap unsur yang akan mengubah pola hidup 

yang sudah dibentuknya. Sebaliknya anak-anak yang lebih muda 

dapat menyetujui kehadiran orang tua tiri, sehingga hal ini dapat 

memperkuat proses penyesuaian perkawinan kembali. 

 

 

 

       Selanjutnya dalam Hurlock (2002), terdapat kondisi yang 

menunjang keberhasilan penyesuaian perkawinan kembali di masa 

usia lanjut, yaitu sebagai berikut. 

a. Pernikahan pertama yang bahagia 

b. Mengetahui sifat-sifat dan pola-pola perilaku apa yang dicari dari 

pasangan yang potensial 
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c. Keinginan untuk menikah karena alasan mencintai dan 

membutuhkan teman, daripada alasan untuk memenuhi hidup 

nyaman atau bantuan ekonomi 

d. Minat untuk melanjutkan perilaku seksual 

e. Latar belakang pendidikan dan sosial yang sama 

f. Pendapatan yang memadai 

g. Pengakuan dari anak, cucu, dan teman-teman terhadap pernikahan 

tersebut 

h. Kesehatan cukup baik dan kondisi fisik sehat serta mampu bagi 

kedua pasangan hidup 

i. Usahakan memperoleh calon isteri/ suami yang tidak berasal dari 

daerah tempat tinggal anaknya yang sudah dewasa, kerabat 

keluarga, dan teman-temannya. 

       Berdasarkan uraian di atas, maka bentuk penyesuaian 

perkawinan pada individu yang memutuskan untuk menikah kembali 

yaitu penyesuaian dengan pasangan baru dan penyesuaian dengan 

peran yang biasa dilakukan oleh mertua tiri. 

B. Perkawinan pada Duda Lanjut Usia Menikah Lagi 

       Dalam UU No.13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut 

usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke 

atas. Sementara WHO membagi lanjut usia dalam 3 golongan, usia 60-74 

disebut sebagai usia lanjut awal, 75-90 tahun disebut lanjut usia 

menengah dan 91 tahun ke atas disebut lanjut akhir usia (Papalia, 2008). 
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Hal ini juga dijelaskan dalam Hurlock (2002) bahwa tahap akhir dalam 

rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut dini, yang berkisar 

antara usia 60 sampai 70, dan usia lanjut yang mulai pada usia 70 sampai 

akhir kehidupan seseorang. 

      Menurut Suardiman (2011), duda adalah pria yang telah kehilangan 

istrinya atau tidak lagi beristri disebabkan oleh perceraian atau kematian. 

Masa menjanda atau menduda sama-sama merupakan suatu peristiwa 

hidup yang paling menekan/ stressful. Pada tahun-tahun pertama setelah 

kematian pasangan, duda maupun janda menunjukkan kehilangan dan 

kesedihan, tapi kemudian tergantung pada terkondisikan tidaknya mereka 

dengan peran-peran jender yang kaku sebelumnya. Bila pria terbiasa 

dirawat dan diladeni oleh pasangannya, maka kehidupan sebagai duda 

akan menjadi lebih berat. Terlebih bila lingkungannya mendorongnya 

untuk segera mempunyai pendamping.  

       Hurlock (2002), mengatakan bahwa salah satu cara orang usia lanjut 

dalam mengatasi masalah kesepian dan hilangnya aktivitas seksual yang 

disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup adalah dengan cara 

menikah kembali. Angka menikah kembali pada duda lebih tinggi 

daripada janda. Janda lebih mampu bertahan hidup sendiri tanpa harus 

menikah lagi dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung menikah 

lagi manakala isterinya mendahului meninggal. Hal ini sejalan dengan 

Desiningrum (2014) bahwa lansia pria biasanya tidak lama menduda 
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dikarenakan keterbatasan dalam merawat diri yang mendorongnya untuk 

menikah lagi. 

       Dalam Papalia (2008), menikah lagi di usia senja memiliki 

karakteristk khusus yaitu mereka yang menikah di usia senja bersifat 

lebih percaya dan menerima, dan tidak terlalu membutuhkan berbagi 

perasaan personal. Pria usia lanjut cenderung menjadi lebih puas dalam 

pernikahan kembali di usia senja dibandingkan yang paruh baya. 

Menikah kembali mempunyai manfaat sosial, karena lansia yang 

menikah tidak terlalu membutuhkan bantuan dari komunitas 

dibandingkan yang hidup sebatang kara. Menikah kembali dapat 

didorong dengan membiarkan orang-orang menyimpan pensiun dan 

manfaat jaminan sosial yang bersumber dari pernikahan sebelumnya dan 

ketersediaan tempat tinggal seperti perumahan kelompok usia. 

      Individu yang memutuskan untuk menikah tidak terlepas dari 

kegiatan seksual antara suami dan istri, seperti dalam Suardiman (2011), 

bahwa bagi usia lanjut, kegiatan seksual tetap perlu dilakukan meski 

mengalami berbagai penurunan dan perubahan. Perubahan fisik dan 

psikis pada kehidupan suami isteri mungkin mempengaruhi kegiatan 

seksual, namun bukan untuk menghentikannya. Meskipun pasangan usia 

lanjut mengalami penurunan kemampuan reproduksi sejak usia 

pertengahan namun aktivitas seksual pada usia lanjut merupakan 

kebutuhan yang manusiawi sesuai dengan kondisinya. 

Penyesuaian Perkawinan Pada…, Nunun Fautia Hilda, Fakultas Psikologi UMP, 2017



 

 

25 

        Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa lanjut usia yang 

berstatus duda yaitu individu laki-laki yang berusia lebih dari 60 tahun 

dan kehilangan pasangan akibat dari perceraian maupun kematian akan 

mengalami situasi yang berat jika lansia tersebut terbiasa dirawat oleh 

pasangannya. Situasi yang berat tersebut antara lain kesepian dan 

kehilangan aktivitas seksual, serta mengalami keterbatasan dalam 

merawat diri, yang kemudian menjadi alasan lansia tersebut menikah 

lagi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

       Dinamika psikologis lanjut usia yang berstatus duda antara lain 

mengalami kesepian dan kehilangan aktivitas seksual serta mengalami 

keterbatasan dalam merawat diri akibat ditinggal oleh pasangan hidupnya 

di masa lalu, baik disebabkan karena bercerai maupun meninggal dunia. 

Duda lanjut usia tersebut kemudian memutuskan untuk menikah kembali 

dan biasanya lansia tersebut memilih untuk menikahi perempuan yang 

lebih muda daripada dirinya.  

       Duda lanjut usia yang menikah lagi kemudian harus menyesuaikan 

diri di dalam perkawinannya. Perkawinan pada semua usia menimbulkan 

masalah penyesuaian diri antara lain penyesuaian dengan pasangan, 

penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan 

pihak keluarga pasangan. Berbeda dengan perkawinan yang pertama, 

pada perkawinan kembali proses penyesuaian yang dilakukan lebih 
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kompleks karena banyak faktor yang berpengaruh. Salah satunya 

disebabkan individu tersebut telah mempunyai pengalaman dari 

perkawinan sebelumnya baik pengalaman seksual, pengalaman dengan 

pasangan dan sebagainya yang tentunya memberikan pengaruh terhadap 

kehidupan perkawinan yang saat ini sedang dijalani. Penyesuaian 

perkawinan kembali dikatakan berhasil apabila individu dapat melakukan 

penyesuaian dengan pasangan, seksual, keuangan, dan pihak keluarga 

pasangan dengan sebaik mungkin. 

       Selanjutnya terdapat kondisi yang menunjang keberhasilan 

penyesuaian perkawinan kembali di masa usia lanjut, yaitu pernikahan 

pertama yang bahagia, mengetahui sifat-sifat dan pola-pola perilaku apa 

yang dicari dari pasangan yang potensial, keinginan untuk menikah 

karena alasan mencintai dan membutuhkan teman, daripada alasan untuk 

memenuhi hidup nyaman atau bantuan ekonomi, minat untuk 

melanjutkan perilaku seksual, latar belakang pendidikan dan sosial yang 

sama, pendapatan yang memadai, pengakuan dari anak, cucu, dan teman-

teman terhadap pernikahan tersebut, kesehatan cukup baik dan kondisi 

fisik sehat serta mampu bagi kedua pasangan hidup, dan usahakan 

memperoleh calon isteri/ suami yang tidak berasal dari daerah tempat 

tinggal anaknya yang sudah dewasa, kerabat keluarga, dan teman-

temannya. 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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