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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment, maka dilakukan uji asumsi 

normalitas dan linearitas. 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. 

Melalui uji normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua 

variabel tersebut normal atau tidak dan apakah populasi diambil 

telah representastif. Uji normalitas dan linieritas dilakukan dengan 

bantuan “Stastistical Packages for Social Sciences” (SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menggunakan prosedur analisis 

Kolmogorov-Smirnov. Distribusi data normal ditunjukkan 

apabila probabilitas (signifikasi) lebih besar dari 0,05 Uji 

normalitas. Diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Kepuasan Perkawinan 

Uji normalitas diperlukan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh berasal dari populasi yang normal. 

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan program 

bantuan “Statistical Packages for Sosial Science”(SPSS)for 

Windows Release 16.0.Hasil pengujian diperoleh: 
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a. Kepuasan Perkawinan  

Pengujian data variabel kepuasan perkawinan diperoleh 

nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,077 (p>0,05), 

hal ini berarti bahwa variabel kepuasan perkawinan 

terserbut didistribusi secara normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya terdapat di lampiran D.  

b. Kualitas Komunikai 

Pengujian data variabel kualitas komunikasi diperoleh 

nilai uji Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,058 (p>0,05), 

hal ini berarti bahwa variabel kepuasan perkawinan 

terserbut didistribusi secara normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya terdapat di lampiran D.  

b. Uji Linieritas 

Pengujian linieritas hubungan ddiuji dengan 

menggunakan prosedur Curve Estimationpada program 

“Statistical Packages for Sosial Science” (SPSS) for Windows 

Release 16.0. menunjukan bahwa hubungan antara variabel 

kepuasan perkawinan dengan variabel kualitas komunikasi 

membentuk garis linier dengan nilai Flinier = 16,060 dengan 

p<0,05. Perhitungan uji linieritas ini dapadt dilihat pada 

lampiran D.  

2. Uji Hipotesis 

Setelah diketahui bahwa data yang diperoleh 

memenuhi uji asumsi, selanjutnya dilakukan analisis uji 

hipotesis menggunakan alat bantu program “Statistical 
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Packages for Sosial Science”(SPSS) for Windows Release 

16.0. dengan teknik korelasi Product Moment.  

Hasil analisis menunjukan koefisien korelasi antara 

kualitas komunikasi dan kepuasan perkawinan didapatkan 

rxy= 0,590 dengan (p<0,01) yang berarti ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara kualitas komunikasi dengan 

kepuasan perkawinan pada suami istri long distance 

relationship.Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran E. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggikualitas komunikasi maka semakin tinggikepuasan 

perkawinan pada suami istri Long Distance Relationshipdan 

sebaliknya semakin rendah kualitas komunikasi maka 

semakin rendah kepuasan perkawinan pada suami istri Long 

Distance Relationship . Sumbangan efektif kualitas 

komunikasi terhadap kepuasan perkawinan adalah sebesar 

34,81%. 
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B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan 

diperoleh bahwa hipotesis diterima, yaitu ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kualitas komunikasi dengan kepuasan 

perkawinan pada suami istri long distance relationship. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai korelasi Product Moment sebesar rxy= 0,590 

dengan (p<0,01). Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi 

kualitas komunikasi, maka semakin tinggi pula kepuasan perkawinan 

dan juga sebaliknya, semakin rendah kualitas komunikasi maka, 

semakin rendah pula kepuasan perkawinan . Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.  

Kepuasan perkawinan seseorang ditentukan oleh tingkat 

terpenuhinya kebutuhan, harapan serta keinginan–keinginan dari 

pasangan yang bersangkutan. Kriteria keberhasilan meliputi 

kepuasan dan kebahagiaan yang berlangsung secara terus menerus 

seperti usaha untuk saling menjaga, mengerti dan saling 

penyesuaikan satu sama lain (Gunarsa dalam Rachmawati dan 

Mastuti, 2013, h. 02) 

Setiap manusia memiliki alasan sebelum memutuskan untuk 

menikah. Seperti yang dijelaskan oleh (Olson dalam Mijilputri, 2015, 

h. 478) beberapa orang memutuskan untuk menikah karena terdapat 

dorongan untuk kebutuhan akan pertemanan (companionship), 

mengesahkan hubungan seksual atau bahkan hanya sekedar 

untukmemenuhi ajaran budaya yang memiliki pendapat bahwa 

pernikahan adalah suatu keharusan dalam kehidupan manusia. 



56 

 
 

Menurut (Sadarjoen, 2005, h. 05) dari hasil penelitian kualitas 

perkawinan yang baik ditandai dengan komunikasi yang baik, 

keintiman dan kedekatan, seksualitas, kejujuran dan kepercayaan 

yang keseluruhannya itu menjadi sangat penting dalam menjalin 

relasi perkawinan yang memuaskan. Elemen-elemen keluarga yang 

baik merupakan asas dalam membentuk masyarakat yang ideal yang 

mampu melahirkan suatu bangsa yang kuat seta bermartabat 

(Gymnastiar, dalam Srisusanti dan Zulkaida, 2013, h. 08). Hasil 

penelitian Defrain dan Olson menyimpulkan bahwa 90% pasangan 

suami istri merasakan kebahagiaan dalam hubungannya dengan 

berkomunikasi yang baik satu dengan lainnya sehingga pasangan 

dapat merasakan dan mengerti keinginan dan perasaan pasangan 

serta apabila muncul suatu perbedaan atau konflik dapat diatasi 

dengan saling berkomunikasi (Pratiwi dalam Dewi dan Sudhana, 

2013, h. 24). 

Sadarjoen (2005, h.  74) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan kunci dalam menjalani sebuah perkawinan yang 

harmonis.Menurut (Walgito, 2004, h. 58) Jika dalam sebuah 

keluarga komunikasi berjalan baik maka akan terjalin rasa saling 

pengertian dan dapat membandingkan mana yang prioritas dan mana 

yang bukan prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang 

dapat ditunda. Dengan demikian akan terbentuklah sikap yang 

terbuka. Untuk menciptakan kualitas komunikasi yang baik dengan 

tujuan untuk mencapai kepuasan perkawinan maka masing – masing 

pasangan harus mengerti perasaan yang sedang dirasakan satu 
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dengan yang lain. Dengan begitu akan udah bagi pasangan dalam 

berinteraksi dengan satu sama lain (Sadarjoen, 2005, h. 82). 

a. Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini 

diketahui bahwa variabel kualitas komunikasi menunjukan 

hasil mean empirik (Me) sebesar 23,438. Jika 

dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 40 

dengan  Standar Devisiasi hipotetiknya (SDh) adalah 8. 

Hal ini mengidentifikasi bahwa Kualitas komunikasi pada 

suami istri Batalyon Yonif 406 TNI-AD Candra Kusuma 

Purbalingga berada pada indikator yang sedang. 

b. Hasil penelitian menunjukan mean empirik (Me) kepuasan 

perkawinan adalah 23,032 sedangkan mean hipotetiknya 

(Mh) adalah 40 dengan Standar Devisiasi Hipotetiknya 

(SDh) 8. Hal ini mengidentifikasi bahwa kepuasan 

perkawinan pada suami istri Batalyon Yonif 406 TNI-AD 

Candra Kusuma Purbalingga berada pada indikator yang 

sedang. 

Adapun hasil koefisien korelasi yang telah dilakukan 

perhitung antara masing-masing aspek kepuasan perkawinan dengan 

aspek kualitas komunikasi yang bertujuan untuk mengetahui 

koefisien korelasi tertinggi dan terendah. Penjelasan lebih detail 

mengenai hubungan antara aspek-aspek kepuasan perkawinan yang 

memengaruhi kualitas komunikasi dijelaskan pada tabel 7. 
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Tabel 7 

Korelasi aspek kepuasan perkawinan dengan kualitas 

komunikasi 

No.Sub Variabel          Koefisien    Signifikansi   Keterangan 

                                           korelasi   

1.    Keterbukaan  

       Dengan                         0,498           0,002     sangat signifikan 

       kesepakatan dalam  

         perkawinan  

2.    Keterbukaan dengan 

       kedekatan hubungan    0,574            0,000    sangat signifikan 

3.    Keterbukaan dengan 

kepuasan hubungan      0,567            0,000    sangat signifikan 

       dalam perkawinan 

4.    Keterbukaan dengan 

       ekspresi afektif            0,422             0,008    sangat signifikan 

5.    Kecukupan diri     

        dengan kesepakatan      0,471             0,003    sangat signifikan 

        dalam perkawinan 

6.    Kecukupan diri        

      dengan kedekatan         0,643             0,004    sangat signifikan 

      hubungan 

7.    Kecukupan diri              

      dengan kepuasan           0,552             0,001    sangat signifikan 

       hubungan dalam 

       perkawinan              

8.    Kecukupan diri 

      dengan ekspresi             0,489             0,002    sangat signifikan 

       afektif         

9.    Empati dengan 

       kesepakatan                  0,551             0,001    sangat signifikan 

       dalam perkawinan         

10. Empati dengan  

kedekatan hubungan     0,438            0,006     sangat signifikan 

11. Empati dengan 

kepuasan hubungan       0,487            0,002    sangat signifikan 
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dalam perkawinan        

12. Empati dengan 

ekspresi afektif            0,465             0,004     sangat signifikan    

13. Kesediaan  

mendengarkan  

dengan kesepakatan     0,502             0,002    sangat signifikan 

dalam perkawinan  

14. Kesediaan 

mendengarkan             0,441              0,006    sangat signifikan 

dengan kedekatan 

hubungan 

15. Kesediaan  

mendengarkan              

dengan kepuasan         0,602              0,000    sangat signifikan    

hubungan dalam 

perkawinan  

16. Kesediaan  

mendengarkan 

dengan ekspresi           0,551              0,001    sangat signifikan 

afektif. 

 

Berdasarkan analisi hubungan kualitas komunikasi dengan 

masing-masing aspek kepuasan perkawinan diperoleh hasil bahwa 

koefisien korelasi yang paling tinggi sebesar rxy = 0,643 adalah 

kecukupan diri dengan kedekatan hubungan.  Sedangkan koefisien 

korelasi yang paling rendah sebesar rxy = 0,422 adalah keterbukaan 

dengan ekspresi afektif. Berdasarkan uraian di atas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa aspek kecukupan diri dengan kedekatan 

hubungan,yaitu kecukupan diri dapat dicapai dengan saling 

berpendapat, bertukar pikiran, melakukan aktivitas yang sama dan 

hal tersebut merupakan penentu penting bagaimana mendeskripsikan 

diri masing-masing. 
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Kecukupan diri berhubungan erat dengan kedekatan hubungan 

yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pasangan suami istri dalam 

kehidupan perkawinannya, hasil korelasi tersebut menggambarkan 

bahwa kedekatan hubungan sangat memengaruhi suami istri dalam 

menjaga keharmonisan dalam kehidupan perkawinan, melakukan 

aktivitas yang sama seperti, saling berpendapat, bertukar pikiran, dan 

saling membuka diri merupakan salah satu penentu tercapainya 

kecukupan diri. Secara naluri hal-hal yang demikian akan 

menimbulkan kebiasaan-kebiasaan suami istri untuk saling terbuka 

dan mennciptakan kedekatan yang dapat membentuk kestabilan dan 

kekuatan. Hal yang memungkinkan rendahnya hubungan 

keterbukaan dengan ekspresi afektif karena ketika telah menjalani 

kehidupan perkawinan dalam waktu yang cukup lama maka akan 

muncul sifat-sifat alamiah suami istri dalam melakukan kegiatan 

secara bersama dalam mencapai kepuasan perkawinan, hal tersebut 

tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga, seperti bertukar pikiran 

saat menghadapi suatu masalah, bahu-membahu dalam 

menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan saling berbagi minat. 

Hasil penelitian ini masih belum dapat dikatakan sempurna 

masih banyak faktor-faktor kelemahan yang luput dari perhatian 

peneliti, seperti teknik pengambilan sampel yang memiliki 

keterbatasan waktu.  

 

 




