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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai 

residual dalam model regresi memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2005, h. 110). Uji normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai Signifikansi > 0,05 artinya distribusi data 

penelitian memenuhi asumsi normalitas 

2) Jika nilai Signifikansi < 0,05 artinya distribusi data 

penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas 

 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 7 

Uji Normalitas Sebaran Data Persepsi Kehadiran Anak  

dan Kepuasan Perkawinan 

Variabel Signifikansi Bentuk 

Persepsi kehadiran 

Anak 
0,584 Normal 

Kepuasan Perkawinan 0,667 Normal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Hasil uji normalitas dengan Uji Kolmogorov Smirnov 

menghasilkan nilai Signifikansi yang lebih besar dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. 

Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya 

berbentuk linier, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2005, h. 115). 

Uji Linieritas dalam penelitian menggunakan Uji Lagrange 

Multiplier yang dilakukan dengan meregresikan variabel 

residual sebagai variabel terikat dengan nilai kuadrat dari 

variabel independen sebagai variabel bebasnya dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 
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1) Jika nilai R2 < Chi Square tabel pada df (n = 40 ; α = 5%) 

= 55,758 maka fungsi berbentuk linier 

2) Jika nilai R2 > Chi Square tabel pada df (n = 40 ; α = 5%) 

= 55,758 maka fungsi berbentuk tidak linier 

Hasil pengujian linieritas yang dilakukan dalam 

penelitian ini menghasilkan nilai R Square sebesar 0,001. 

Mengacu pada hasil tersebut maka nilai R Square akan 

dibandingkan dengan nilai Chi Square Tabel. Nilai R Square 

sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai Chi Square tabel (55,758) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model dalam 

penelitian ini berbentuk linier. 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan jawaban responden terhadap variabel-variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan 

dengan menggunakan nilai mean dan standar deviasi yang 

diaplikasikan pada rumus berikut ini: 

x ≤ Mean – (1,5 SD)           Sangat Rendah 

Mean – (1,5 SD) < x < Mean – (0,5 SD)        Rendah 

Mean – (0,5 SD) < x < Mean + (0,5 SD)       Sedang 

Mean + (0,5 SD) < x < Mean + (1,5 SD)       Tinggi 

Mean + (1,5 SD) < x            Sangat Tinggi 
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                                      Tabel 8 

Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Mean 
Standar 

Deviasi 

Persepsi kehadiran 

Anak 

Kepuasan Perkawinan 

26,42 

55,25 

4,782 

7,964 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

a. Variabel Persepsi kehadiran Anak 

Persepsi kehadiran anak diukur dengan menggunakan 

15 indikator. Berikut ini hasil analisis dekriptif untuk variabel 

persepsi kehadiran anak. 

Tabel 9 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Kehadiran Anak 

Kategori Kriteria Frekuensi 

x ≤ 19,247 Sangat Rendah 2 

19,247 < x < 24,029 Rendah 14 

24,029 < x < 28,811 Sedang 8 

28,811 < x < 33,593 Tinggi 13 

33,593 > x Sangat Tinggi 3 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Hasil perhitungan nilai mean untuk variabel persepsi 

kehadiran anak adalah sebesar 26,42 yang berada pada rentang -

1,205 < x < 54,045, artinya persepsi kehadiran anak yang    
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dirasakan oleh istri termasuk dalam kategori sedang. Sebagian 

besar responden, yaitu sejumlah 14 orang diketahui memiliki 

persepsi kehadiran anak yang sedang. 

b. Variabel Kepuasan Perkawinan 

Kepuasan perkawinan diukur dengan menggunakan 18 

indikator. Berikut ini hasil analisis dekriptif untuk variabel 

kepuasan perkawinan. 

Tabel 10 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Perkawinan 

Kategori Kriteria Frekuensi 

x ≤ 43,304 Sangat Rendah 3 

43,304 < x < 51,268 Rendah 11 

51,268 < x < 59,232 Sedang 12 

59,232 < x < 67,196 Tinggi 12 

67,196 > x Sangat Tinggi 2 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Hasil perhitungan nilai mean untuk variabel kepuasan 

perkawinan adalah sebesar 55,25 yang berada pada rentang 

16,728 > x, artinya kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh 

istri termasuk dalam kategori tinggi. Mengacu pada kriteria 

tersebut, dapat diketahui pula bahwa sebagian besar 

responden menyatakan memiliki kepuasan perkawinan yang 

cukup dan bahkan tinggi. 
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3. Hasil Analisis  

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier sederhana. Analisis Regresi Linier 

Sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya 

korelasi, memprediksi variasi yang terjadi pada variabel kepuasan 

perkawinan berdasarkan variasi yang terjadi pada variabel 

persepsi kehadiran anak. 

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)  

Pengujian terhadap kedua hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji t dengan 

kriteria sebagai berikut :  

1) Jika nilai t hitung > t tabel pada df ( n-1 = 39 dan α = 5%) 

= 2,023 atau nilai signifikansi < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen terbukti secara 

statistik berpengaruh terhadap variabel dependen 

2) Jika nilai t hitung < t tabel pada df ( n-1 = 39 dan α = 5%) 

= 2,033 atau nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen tidak terbukti 

secara statistik berpengaruh terhadap variabel dependen 

Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel persepsi 

kehadiran anak terhadap kepuasan perkawinan menghasilkan 

Koefisien Regresi sebesar -0,868; nilai t hitung sebesar -

10,779 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.  
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Mengacu hasil perhitungan tersebut maka dapat 

dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel dan membandingkan nilai 

signifikansi dengan 0,05. Oleh karena nilai t hitung (-10,779) 

> nilai t tabel (2,033) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa persepsi kehadiran anak 

terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan 

perkawinan. 

Dengan menggunakan persamaan regresi pada model 

regresi berganda di atas maka dapat diuraikan bahwa 1 

bertanda negatif menunjukkan besarnya pengaruh persepsi 

kehadiran anak terhadap kepuasan perkawinan yang berarti 

bahwa bila persepsi kehadiran anak semakin kuat maka akan 

menurunkan kepuasan perkawinan. 

b. Uji Kelayakan Model  

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

memiliki tingkat kelayakan yang tinggi untuk dapat 

menjelaskan fenomena yang dianalisis. Pengujian kelayakan 

model dilakukan dengan menggunakan Uji F. 

Nilai t hitung yang dihasilkan dari pengujian pengaruh 

persepsi kehadiran anak terhadap kepuasan perkawinan adalah 

sebesar 70,550 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut maka dapat 
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dilakukan pengujiankelayakan model dengan membandingkan 

nilai signifikansi dengan nilai Alpha sebesar 0,05.  

Nilai signifikansi Uji F pengujian kelayakan model 

adalah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari α (0.05). Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan, 

yaitu persepsi kehadiran anak merupakan variabel yang 

tepat/layak untuk menjelaskan terjadinya variasi dalam 

variabel kepuasan perkawinan. 

c. Koefisien Determinasi  

Analisis terhadap nilai koefisien determinasi dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam 

variabel dependen. 

Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah nilai Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square 

yang dihasilkan dari pengujian pengaruh persepsi kehadiran 

anak terhadap kepuasan perkawinan adalah sebesar 0,747 atau 

sebesar 74,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

independen (persepsi kehadiran anak) mampu menjelaskan 

variasi yang terjadi pada kepuasan perkawinan sebesar 74,7%. 
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a. Pembahasan 

Hasil penelitian ini yang mengkaji mengenai pengaruh 

persepsi kehadiran anak terhadap kepuasan perkawinan menunjukkan 

bahwa persepsi kehadiran anak secara statistik terbukti berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kepuasan perkawinan. Temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kehadiran anak yang 

dirasakan oleh istri akan menyebabkan kepuasan perkawinan yang 

dirasakan oleh istri menjadi semakin rendah.  

Hasil studi ini mempertegas bahwa persepsi kehadiran anak 

memicu tinggi rendahnya kepuasan yang dirasakan terhadap 

perkawinan. Akumulasi atas kepuasan perkawinan yang rendah dapat 

memicu terjadinya perceraian. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri 

mengingat masih terdapat paradigma bahwa identitas wanita 

dipersepsikan sebagai seorang ibu. Pada umumnya, alasan wanita 

menikah adalah karena didasari dorongan untuk menjadi ibu. Menjadi 

ibu adalah pencapaian utama seorang wanita (Donelson, dalam Ulfah 

dan Mulyana, 2014, h. 2). Oleh sebab itu, perkawinan yang terjadi 

antara pria dan wanita akan terdorong memiliki keinginan atau 

harapan untuk memperoleh keturunan. Sehingga manakala harapan 

akan hadirnya seorang anak tidak dapat dipenuhi maka akan memicu 

atau mendorong timbulnya ketidakpuasan dalam perkawinan.  
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Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Chandriyani (dalam 

Ulfah dan Mulyana, 2014, h. 3) yang menunjukkan bahwa orang tua 

memiliki harapan yang tinggi kepada anaknya untuk dapat membantu 

perekonomian keluarga, anak dapat menjadi panutan masyarakat dan 

mengharumkan nama keluarga, serta dapat memberikan kebahagiaan 

bagi orang tua. Hal inilah yang menjadi sebuah alasan tersendiri 

kehadiran anak diharapkan mampu membantu kedua orang tuanya di 

masa mendatang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Myrskylä dan 

Margolis (2012, h. 15) di Inggris dan Jerman, menyatakan  bahwa 

pasangan suami istri yang memiliki dua anak dapat meningkatkan 

kebahagiaan dalam kehidupan mereka sehingga kehadiran anak dalam 

pernikahan memiliki dampak positif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu maka semakin 

memperjelas bahwa kehadiran anak dapat berdampak pada kepuasan 

perkawinan. Dimana kepuasan ini akan sangat dirasakan oleh wanita. 

Hal ini demikian karena kebanyakan wanita menikah didasari 

perasaan cinta dan keinginan untuk memperoleh keturunan. Sehingga, 

menjadi ibu adalah pencapaian utama seorang wanita sekaligus 

menjadi sumber kepuasan dan kehidupan bagi wanita (Kartono, dalam 

Ulfah dan Mulyana, 2014, h. 2). 

 

 


