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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah mengetahui validitas dan reliabilitas skala yang digunakan, 

tahap selanjutnya yang dilakukan adalah uji asumsi yang terdiri dari uji 

linieritas. Tahap berikutnya setelah melakukan uji asumsi yaitu uji 

hipotesis. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap kedua variabel yaitu, variabel 

kepuasan perkawinan dan variabel agresivitas. Perhitungan normalitas 

sebaran menggunjakan teknik One Sample Kolmogorov – Smirnov 

Test (K-S Z). Hasil yang diperoleh dari K-S Z dari variabel kepuasan 

perkawinan 1,147 dengan p sebesar 0,144 (p>0,05). Variabel 

agresivitas memperoleh hasil uji normalitas 0,912 dengan p sebesar 

0,377 (p>0,05). Dari hasil uji nomalitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel agresivitas suami terhadap istri dan variabel kepuasan 

perkawinan istri berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat di 

lihat pada lampiran D. 

 

 



45 
 

 

b.Uji Linieritas 

  Hasil uji linieritas antara variabel kepuasan perkawinan dan variabel 

agresivitas suami terhadap istri adalah F linier= 6, 347 dengan p<0,05. 

Hasil dari uji linieritas menunjukan bahwa variabel agresivitas suami 

terhadap istri dengan kepuasan perkawinan istri memiliki hubungan 

yang bersifat linier. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada lampiran E.  

2. Uji Hipotesis 

Data yang diperoleh dari uji asumsi telah memenuhi syarat maka 

tahap selanjutnya melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan yang dengan uji korelasi Product Moment dari Pearson. 

Hasil uji 𝑟𝑋𝑌  = -0,374 dengan p<0,01 hal ini berarti hipotesis nihil 

ditolak dan hipotesis alternatif diterima yang menunjukan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara agresivitas suami 

terhadap istri dengan kepuasan perkawinan istri. Hal tersebut memiliki 

arti bahwa semakin rendah agresivitas suami terhadap istri maka 

semakin tinggi kepuasan perkawinan istri. Begitu pula sebaliknya, 

semakin tinggi agresivitas suami terhadap istri maka semakin rendah 

kepuasan perkawinan istri. Hasil dari analisis data dapat dilihat pada 

lampiran E. 
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B.Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis di atas dikatakan bahwa 

ada koefisien korelasi negatif antara kepuasan perkawinan dengan 

agresivitas suami terhadap istri sebesar 𝑟𝑋𝑌= -0, 374 dengan p<0,01. 

Hasil hipotesis tersebut menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara agresivitas suami terhadap istri dengan kepuasan 

perkawinan istri. Hipotesis tersebut memiliki arti semakin rendah 

agresivitas suami terhadap istri maka semakin tinggi kepuasan 

perkawinan istri, sebaliknya semakin tinggi agresivitas suami terhadap 

istri maka semakin rendah kepuasan perkawinan istri. Maka dapat 

dikatakan hipotesis yang diajukan diterima. 

Perkawinan merupakan siklus yang penting dalam kehidupan 

manusia. Setiap pasangan suami istri tentunya mengharapkan 

perkawinan yang bahagia. Seseorang melakukan perkawinan dengan 

maksud dan tujuan ingin mewujudkan suatu keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera serta mendapat kebahagiaan bersama-sama.  

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. Dalam mencapai kepuasan perkawinan 
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maka perlu dipenuhinya aspek-aspek kepuasan perkawinan, yaitu seperti 

aspek materiil, aspek psikologis, aspek seksual, aspek sosial, dan aspek 

religi.  

Salah satu faktor pemicu kepuasan perkawinan adalah ada tidaknya 

tindak kekerasan antara suami-istri. Dalam setiap perkawinan tentunya 

tak lepas dari sebuah masalah. Ada pasangan yang merasa tidak puas 

ketika mereka dihadapkan pada sebuah masalah namun ada juga 

pasangan yang merasa puas ketika perkawinannya dihadapkan pada 

masalah.  Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain, ketika mengalami masalah baik ringan ataupun 

berat seseorang tentu butuh dukungan emosional dimana ia akan merasa 

dihargai, diperhatikan,  dan dicintai. Cutrona & Suhr (Khan, 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. Maka 

jika pasangan mampu mengatasi permasalahannya kemungkinan 

timbulnya agresivitas kecil dan mampu memperoleh kepuasan 

perkawinananya namun sebaliknya  
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jika pasangan tidak mampu mengatasi permasalahannya akan memicu 

agresivitas dan kepuasan perkawinannya menurun. 

Hasil penelitian Mahyuni pada tahun 2001 (Diniyanti dan Sidemen, 

2014, h.70) menunjukan bahwa 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. 

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian mean empirik  

(ME) kepuasan perkawinan adalah 95,75, sedangkan mean hipotetik 

(MH) adalah 72,5 dengan Standar Deviasi Hipotetik (SDh) adalah 14,5. 

Hal ini menumjukan bahwa kepuasan perkawinan tergolong kategori 

tinggi. 

Hasil penelitian mean empirik (ME) pada agreisivitas suami terhadap 

istri menunjukan 33,32 sedangkan mean hipotetik memperoleh hasil 43. 

Standar Deviasi Hipotetik (SDh) 8,5. Hal ini menunjukan bahwa 

agresivitas suami terhadap istri tergolong kategori rendah. 

Sumbangan efektif (SE) yang diberikan dari hasil penelitian dari 

hubungan antara kepuasan perkawinan dengan agresivitas suami 

terhadap istri sebesar 14 %. Sehingga dikatakan bahwa agresivitas 

merupakan salah faktor penentu kepuasan perkawinan. 

Korelasi yang terjadi antara aspek-aspek kepuasan perkawinan 

dengan  bentuk-bentuk agresivitas memperoleh hasil agresi verbal 
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secaralangsung dengan kepuasan perkawinan memperoleh -0,187 dengan 

p>0,05. Agresi verbal secara tak langsung dengan kepuasan perkawinan 

memperoleh -0,370 dengan p<0,01. Agresi fisik secara langsung dengan 

kepuasan perkawinan memperoleh -0,299 dengan p<0,05. Agresi fisik 

secara tidak langsung dengan kepuasan perkawinan memperoleh -0,399 

dengan p<0,01. Dapat dilihat pada lampiran F. 

Perbandingan jumlah antara ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga 

sebanyak 11:30. Dimana dari hasil penelitian baik skor ibu yang bekerja 

dan tidak bekerja menghasilkan skor agresivitas suami terhadap isti 

rendah dan kepuasan perkawinan istrinya tinggi. 

Bentuk-bentuk agresivitas suami terhadap istri meliputi agresi verbal 

secara langsung, agresi verbal secara tidak langsung, agresi fisik secara 

langsung dan agresi fisik tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian 

skor agresi verbal secara langsung sebesar 303, agresi verbal tidak 

langsung sebesar 254, agresi fisik secara langsung sebesar 323, dan 

agresi fisik secara tidak langsung sebesar 487. Hal ini menunjukan 

bahwa bentuk agresivitas suami terhadap istri yang baling banyak adalah 

agresi fiisk secara tidak langsung serta bentuk agresivitas suami terhadap 

istri yang paling sedikit agresi verbal tidak langsung. 

 Penelitian ini belumlah dapat dikatakansempurna, disebabkan 

adanya kelemahandalam proses penelitian. Kurangnya pengawasan dari 

peneliti saat pengisian skala karena ada beberapa skala penelitian yang 
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dititipkan oleh salah satu pihak keluarga kemudian diambil setelah dua 

atau tiga hari sehingga terkadang ada yang lupa mengisi dan pihak 

peneliti juga tidak dapat memastikan skala penelitian benar-benar diisi 

oleh istri yang menjadi subyek penelitian. 

 Kelemahan dalam penelitian ini juga terdapat pada skala pertama 

yaitu variabel tergantung. Pada pilihan jawaban SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai) ini kurang tepat 

untuk mengukur kepuasan perkawinan dan seharusnya pilihan 

jawabannya Sangat Puas, Puas, Tidak Puas, dan Sangat Tidak Puas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


