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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data pada setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program IBM SPSS 19. Dalam penghitungan uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). 

Hasil uji normalitas pada variabel komunikasi interpersonal 

suami menunjukkan nilas K-S Z sebesar 0,208 dengan p (0,343) 

> 0,05, sedangkan uji normalitas pada variabel kepuasan 

perkawinan istri yang bekerja diperoleh hasi K-S Z sebesar 0,420 

dengan p (0,163) > 0,05. Berdasarkan uji normalitas yang telah 

dilakukan, menunjukkan hasil bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki persebaran data yang normal. Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel yang ada. Variabel komunikasi interpersonal suami 

dengan kepuasan perkawinan istri yang bekerja memiliki 

hubungan dengan nilai F linier sebesar 32,209 dengan nilai p 

(0,000) <0,05 yang berarti bahwa hubungan antara komunikasi 
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interpersonal suami dengan kepuasan perkawinan istri yang 

bekerja adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas dapat dilihat 

pada lampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi 

interpersonal suami dengan kepuasan perkawinan pada istri yang 

bekerja di CV. Jitu, Semarang. Dalam perhitungannya penelitian ini 

menggunakan bantuan program IBM SPSS 19 dengan metode korelasi 

Pearson. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa koefisien 

korelasi komunikasi interpersonal suami terhadap kepuasan 

perkawinan pada istri yang bekerja sebesar 0.598 dan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan ada korelasi positif yang sangat 

signifikan antara komunikasi interpersonal suami dengan kepuasan 

perkawinan pada istri yang bekerja. dengan begitu, hipotesis yang 

berbunyi “terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal 

suami dengan kepuasan dalam perkawinan pada istri yang bekerja” 

diterima. Artinya semakin baik komunikasi interpersonal suami, 

maka semakin tinggi pula kepuasan dalam perkawinan istri yang 

bekerja. 
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B. Pembahasan 

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa “terdapat 

hubungan positif antara komunikasi interpersonal suami dengan 

kepuasan perkawinan pada istri yang bekerja”. Berdasarkan analisis 

data yang dilakukan, hipotesis ini dinyatakan diterima dengan korelasi 

antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan sebesar 

0,598. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komunikasi 

interpersonal, maka semakin tinggi kepuasan perkawinan. 

Aspek terbuka dalam komunikasi interpersonal berhubungan 

dengan tiga aspek kepuasan perkawinan yaitu pemecahan masalah, 

peran egalitarian, dan keluarga & teman. Hubungan aspek terbuka 

dengan aspek pemecahan masalah terlihat dari poin-poin dalam kedua 

indikator aspek tersebut sama yaitu mengenai kebutuhan sikap terbuka 

dalam mengenal dan memecahkan masalah yang terjadi pada 

pasangan. Dalam menyelesaikan suatu permasalah diantara suami dan 

istri diperlukan sikap terbuka karena apabila pasangan dalam 

menyelesaikan masalahnya terbuka, maka masalah tersebut akan 

mudah diselesaikan, begitu pula sebaliknya. Hubungan aspek terbuka 

dengan aspek peran egalitarian terlihat dari poin perlunya keterbukaan 

dalam menjalin hubungan maupun komunikasi dengan pasangan. 

Apabila suatu hubungan didasarkan oleh ketertutupan baik dalam 

berkomunikasi maupun pembagian peran, maka akan menimbulkan 
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pertengkaran. Hubungan aspek terbuka dengan aspek keluarga & 

teman mengenai poin yang menyatakan perasaan-perasaan yang 

terkait dengan hubungan anggota keluarga & teman. Dalam 

berkeluarga dan berteman masing-masing pasangan harus terbuka 

mengenai perasaannya agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara 

mereka. 

Hubungan antara aspek komunikasi interpersonal dan aspek 

kepuasan perkawinan yang terakhir ada pada aspek kesetaraan dan 

aspek peran egalitarian. Peran egalitarian atau biasanya disebut 

kesamaan peran sudah tentu terlihat berhubungan dengan aspek 

kesetaraan. Poin-poin dari kedua aspek tersebut terlihat dari perlunya 

kesetaraan atau kesamaan dalam pembagian peran antara suami 

dengan istri dalam hal untuk mengurus rumah tangga. Kesetaraan 

peran sangat penting dalam membangun rumah tangga, karena dengan 

kesetaraan maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga 

mereka sama-sama merasakan puas dalam perkawinannya. 

Hal di atas sejalan dengan pernyataan Ardhianita dan Andayani 

(Ardhianita & Andayani, 2005), Dewi dan Sudhana (2013) serta 

Fatimah dan Cahyono (Fatimah & Cahyono, 2013) yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi 

interpersonal untuk meningkatkan kepuasan perkawinan. Dari 

pendapat-pendapat ahli dan hasil penelitian yang telah dilakukan 
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peneliti, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

perkawinan. Hubungan yang terjadi diantara keduanya bersifat positif, 

artinya semakin tinggi komunikasi interpersonal, maka semakin tinggi 

kepuasan perkawinan.  


