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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran skor 

dari variabel kepuasan perkawinan dan keterbukaan diri. Sedangkan uji 

linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

kepuasan perkawinan dan keterbukaan diri. Uji normalitas dan linieritas 

dilakukan dengan bantuan Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS). 

a. Uji Normalitas 

1. Kepuasan Perkawinan 

Uji normalitas terhadap skala kepuasan perkawinan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,937 dengan p>0,05 yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. 

2. Keterbukaan Diri 

  Uji normalitas terhadap skala keterbukaan diri 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 
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sebesar 0,947 dengan p>0,05 yang berarti distribusi 

penyebarannya normal 

b. Uji Linieritas 

Setelah uji normalitas, uji asumsi yang dilakukan adalah uji 

linieritas. Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier antara 

variabel keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan. Hal ini 

ditunjukkan dengan Flinier = 102,348 p<0,05 yang berarti terdapat 

hubungan linier antara keterbukaan diri dengan kepuasan 

perkawinan. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program komputer Statistical Packages 

for Sosial Sciences (SPSS) Versi 16.0 for Windows. Adapun teknik yang 

digunakan adalah teknik korelasi product moment untuk menguji 

hipotesis penelitian. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh koefisien korelasi 

antara keterbukaan diri dan kepuasan perkawinan pasangan suami istri 

adalah sebesar 0,778 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa 

adanya hasil yang signifikan antara keterbukaan diri dengan kepuasan 

perkawinan pasangan suami istri. Serta terdapat 1 data ekstrim sehingga 

dari 60 pasangan suami istri didapatkan 59 data skala pasangan suami 

istri yang akan digunakan untuk analisa dalam penelitian ini. Subjek 
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pasangan suami istri no.16 merupakan subyek dengan data ekstrim dan 

tersebut diputuskan untuk tidak diikut sertakan dalam uji hipotesis. 

Selain analisa data ini, terdapat data analisa tambahan dengan 

korelasi silang yaitu antara keterbukaan diri suami dengan kepuasan 

perkawinan istri begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil analisa 

tambahan diperoleh koefisien korelasi antara keterbukaan diri suami 

dengan kepuasan perkawinan istri adalah sebesar 0,599 dengan p<0,01. 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya hasil yang signifikan, yaitu terdapat 

hubungan antara keterbukaan diri suami dengan kepuasan perkawinan 

istri. 

Sedangkan koefisien korelasi antara keterbukaan diri istri dan 

kepuasan perkawinan suami adalah sebesar 0,650 dengan p<0,01, yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan diri istri 

dan kepuasan perkawinan suami. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel 

keterbukaan diri terhadap variabel kepuasan perkawinan, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan 

antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan pada pasangan suami 

istri yang bekerja dan berdomisili di Kecamatan Pedurungan. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu ada 

hubungan positif antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan pada 
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pasangan suami istri, dimana semakin tinggi keterbukaan diri pasangan 

suami istri, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan pasangan 

tersebut. 

Melalui hasil uji hipotesis, terlihat bahwa koefisien korelasi antara 

keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan pasangan suami  istri adalah 

sebesar 0,778 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat 

signifikan, dimana terdapat hubungan antara keterbukaan diri dengan 

kepuasan perkawinan pasangan suami istri. Keterbukaan diri yang 

dilakukan suami akan menciptakan kepuasan perkawinan pada suami. 

Begitu pula dengan istri, keterbukaan diri yang dilakukan istri akan 

mempengaruhi kepuasan perkawinan yang dirasakan istri pula. 

Pembahasan ini tidak hanya melihat kepuasan perkawinan yang dirasakan 

pasangannya yang dipengaruhi oleh keterbukaan diri dari diri sendiri tetapi 

juga melihatkepuasan perkawinan yang dirasakan diri sendiri yang 

dipengaruhi oleh keterbukaan diri dari dalam dirinya sendiri. 

Selain itu, hasil uji hipotesis pada analisa tambahan menunjukkan 

hasil yang sangat signifikan pula. Analisa tersebut menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi antara keterbukaan diri suami dengan kepuasan 

perkawinan istri adalah sebesar 0,599 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya hasil yang signifikan, yaitu terdapat hubungan antara 

keterbukaan diri suami dengan kepuasan perkawinan istri. 
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Sedangkan koefisien korelasi antara keterbukaan diri istri dan 

kepuasan perkawinan suami adalah sebesar 0,650 dengan p<0,01, yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan antara keterbukaan diri istri dan 

kepuasan perkawinan suami. 

Pembahasan mengenai hasil korelasi positif signifikan antara 

keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan tersebut mendukung 

pernyataan Taylor (Wardhani, 2012, h.2), yang menyatakan bahwa semakin 

luas keterbukaan diri dalam relasi yang intim ternyata akan memberikan 

pengaruh yang signifikan pada tingkat kepuasan pada pasangan dalam 

berelasi, semakin tinggi self disclosure pada pasangan suami istri, maka 

semakin tinggi pula kepuasan pada pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan 

dengan hasil penelitian Wardhani (2012, h.4) mengenai self disclosure dan 

kepuasan perkawinan pada istri di usia awal perkawinan, yang 

menunjukkan hasil bahwa hubungan antara variabel self disclosure dan 

kepuasan perkawinan memiliki signifikansi sebesar 0,001. 

Selain itu, hasil korelasi positif antara dua variabel ini medukung 

pernyataan Liwijaya dan Kuntaraf (1999), yang menyatakan bahwa kualitas 

dari hubungan suami istri tergantung pada kesanggupan seseorang 

menyatakan diri kepada orang lain secara konstruktif, jujur, dan terbuka. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkam bahwa pasangan suami 

istri yang saling membuka diri kepada pasangannya memiliki kepuasan 

perkawinan yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh Halonen dan Santrock (Rini, 

2008) yang menyatakan pasangan yang mengalami kepuasan yang tinggi 
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dalam perkawinannya memiliki rating tinggi dalam self-disclosure serta 

mengekspresikan cinta, dukungan dan perasaan. 

Salah satu aspek kepuasan perkawinan adalah komunikasi, dimana 

keterbukaan untuk saling berkomunikasi dan mengungkapkan mengenai 

persepsi dari masing-masing pasangan mengenai apa yang dirasakan dan 

apa yang sedang dilakukan oleh pasangan, menjadi salah satu faktor 

keberlangsungan suatu hubungan. Salah satu jenis komunikasi yang 

berpengaruh dalam kepuasan sebuah hubungan, karena tanpa keterbukaan 

diri hubungan yang bermakna dan mendalam tidak mungkin terjadi 

(DeVito, 2011 hal. 69). Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian uji 

hipotesis pada penelitian ini, dimana terdapat hubungan yang signifikan 

antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan yang menunjukkan 

koefisien korelasi antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan 

pasangan suami  istri adalah sebesar 0,778 dengan p<0,01, sedangkan 

koefisien korelasi antara keterbukaan diri suami dengan kepuasan 

perkawinan istri adalah sebesar 0,599 dengan p<0,01 dan koefisien korelasi 

antara keterbukaan diri istri dengan kepuasan perkawinan suami adalah 

sebesar 0,650 dengan p<0,01. Hasil tersebut menunjukan bahwa pasangan 

yang dapat terbuka dengan pasangannya akan mencapai kepuasan 

perkawinan yang dibina masing-masing pasangan suami istri pada 

penelitian ini. Hasil tersebut sejalan dengan pendapat Amidom dam Bernt 

(Craddock, 1994, h.371) yang berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat 
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kedekatan dan keterbukaan diri antar suami istri, semakin tinggi pula 

kepuasan yang dirasakan dalam perkawinan mereka. 

Usia perkawinan subjek yang berkisar antara 5-10 menurut Anjani & 

Suryanto (2016, h.198-210) merupakan fase krisis perkawinan. Dimana 

masing-masing pasangan mulai memperkuat egonya masing-masing dan 

mulai timbul kekecewaan mengenai sosok sebenarnya pasangan yang telah 

dipilihnya. Sehingga sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah 

tangga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan hasil pengisian angket 

oleh subyek, sebagaian besar pasangan suami istri telah menemukan 

pasangan yang dipilihnya merupakan sosok yang terbaik bagi hidupnya. 

Dari 60 pasangan suami istri di Kecamatan Pedurungan yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini, terdapat 1 pasangan yang memiliki 

skor rendah pada kedua variabel dalam penelitian. Sehingga, 1 pasangan 

suami istri tersebut tidak disertakan dalam analisa data korelasi kedua 

variabel. 

Perhitungan Descriptive Statistic menunjukkan hasil bahwa rata-rata 

empirik variabel kepuasan perkawinan dalam penelitian adalah 77,13 

sedangkan rata-rata hipotetik variabel kepuasan perkawinan dalam 

penelitian ini adalah 57,5. Sesuai dengan rata-rata empirik, variabel 

kepuasan perkawinan dalam penelitian ini masuk dalam kategori sedang. 

Adapun rata-rata empirik variabel keterbukaan diri dalam penelitian ini 

adalah 87,91 sedangkan rata-rata hipotetik variabel keterbukaan diri adalah 

67,5. Sesuai dengan data empirik, variabel ketebrukaan diri dalam 



 

64 

 

 

 

penelitian ini masuk dalam kategori sedang. Sedangkan hasil perhitungan 

uji T-test kedua variabel yaitu keterbukaan diri dan kepuasan perkawinan 

menunjukkan hasil bahwa p>0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan 

antara keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan baik pada suami 

maupun pada istri. 

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan 

diri memberikan kontribusi penting terhadap kepuasan perkawinan. 

Tingginya keterbukaan diri satu pihak akan menghasilkan kepuasan 

perkawinan bagi pihak lain. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian ini; yaitu: 

1. Penggunaan try out terpakai, sehingga item-item yang valid 

terkontaminasi oleh item-item yang gugur. Kalimat item yang dapat 

dimengerti oleh subyek juga tidak dapat diperbarui terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


