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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, maka peneliti melakukan uji asumsi 

terlebih dahulu. Uji asumsi sendiri terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap kepuasan hidup dilakukan dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov yang dihitung 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan hasil 0,234  dengan 

p>0,05 yang berarti distribusi penyebarannya adalah normal.  

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah uji beda 

yang dilakukan bersifat homogen atau tidak. Hasil uji 

homogenitas yang diperoleh adalah 0,043 dengan F sebesar 3,237. 

p>0,05 berarti homogen. Sehingga hasil uji homogenitas yang 

dilakukan adalah tidak homogen. Hal ini menunjukkan bahwa 

keadaan kelompok status perkawinan tidaklah sama sehingga 

menyebabkan tidak homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan kepuasan hidup pada masyarakat kota Semarang ditinjau 
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dari status pernikahan, yaitu menikah, belum menikah, dan cerai. Uji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Anova yang dengan 

menggunakan program komputer SPSS. Uji one way anova yang 

dilakukan menunjukkan hasil F sebesar 24,396,  nilai p sebesar 0,00 

dengan p<0,01 yang artinya sangat signifikan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada perbedaan kepuasan hidup yang sangat 

signifikan pada masyarakat kota Semarang dengan status perkawinan 

yang sudah menikah, belum menikah, maupun bercerai.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji Anova, 

diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada 

perbedaan kepuasan hidup masyarakat Kota Semarang yang sangat 

signifikan jika ditinjau dari status perkawinan, yaitu menikah, belum 

menikah, dan cerai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil p sebesar 

0,00 dengan p<0,01 untuk kategori sangat signifikan.  

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Bailey dan 

Snyder (2007, h. 7) bahwa individu yang menikah lebih memiliki 

kepuasan terhadap hidupnya daripada yang tidak menikah. Penelitian 

ini juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Clark dan Oswald pada tahun 1994 (dalam Ngoo, dkk, 

2014) menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki tingkat 

kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang 

lajang maupun dengan individu yang sudah bercerai. Diener (dalam 

Naess, dkk, 2015) juga menjelaskan bahwa penelitian yang telah 
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dilakukan di 45 negara menemukan bahwa kepuasan hidup pada 

pasangan yang menikah lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum 

atau tidak menikah.  

 Keuntungan dari pernikahan adalah meningkatnya tingkat 

ekonomi pada individu yang  menikah, kemudian hal inilah yang 

membuat kepuasan hidup individu meningkat (Mikucka, 2015). 

Selanjutnya Wilson dan Oswald (2005) menjelaskan bahwa kesehatan 

fisik, kesehatan psikologis, dan kebahagiaan dari individu yang 

menikah lebih baik daripada yang tidak menikah ataupun individu 

yang sudah bercerai. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 

dampak positif dari menikah terutama dalam segi psikis. Ross (dalam 

Wilson & Oswald, 2005) menyebutkan bahwa dengan menikah maka 

akan mengurangi resiko terjadinya depresi dan penyakit jiwa. 

Keuntungan lainnya dari menikah adalah hidup adanya  rasa 

memiliki, dukungan sosial (dukungan emosional dan finansial, 

serta nasehat), kontrol sosial (mengarah pada lebih banyak manfaat 

perilaku), ekonomi skala dari rumah tangga pekerjaan dan pembagian 

tugas rumah tangga (menyebabkan peningkatan produktivitas) 

(Becker, dkk, dalam Wilson & Oswald, 2005). Dapat dilihat bahwa 

keuntungan-keuntungan inilah yang dapat membuat kepuasan hidup 

seorang individu meningkat. Seperti yang diketahui bahwa dengan 

adanya ekonomi yang meningkat maka uang yang dimiliki juga 

meningkat, dengan adanya uang maka individu dapat membeli barang 

atau jasa yang dapat meningkatkan kepuasan hidupnya.  
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Ho (2015) menyebutkan bahwa kepuasan hidup pada individu 

yang tidak menikah bergantung pada faktor sosial, seperti budaya 

dalam keluarga, gender dan kualitas hubungan keluarga. Maka, ketika 

seorang individu yang tidak menikah memiliki hubungan yang buruk 

atau tidak baik dengan lingkungan sosialnya, maka kepuasan hidup 

akan cenderung rendah karena tidak mampu membangun hubungan 

yang baik dengan lingkungan sosialnya.  

Hasil analisis post hoc menunjukkan tiga kesimpulan, pertama 

bahwa status perkawinan menikah memiliki perbedaan kepuasan 

hidup yang signifikan dengan status perkawinan belum menikah, 

dengan perbedaan rata-rata sebesar 7,525 (p<0,01). Kedua, status 

perkawinan menikah memiliki perbedaan kepuasan hidup yang 

signifikan dengan status perkawinan bercerai, dengan perbedaan rata-

rata sebesar 11,675 (p<0,01). Ketiga, status perkawinan belum 

menikah memiliki perbedaan kepuasan hidup yang signifikan dengan 

status perkawinan bercerai dengan rata-rata perbedaan sebesar 4,150 

(p>0,01).  

Berdasarkan tabel deskriptif, rata-rata nilai kepuasan hidup 

pada masyarakat kota Semarang yang menikah adalah sebesar 59,20. 

Rata-rata nilai kepuasan hidup pada masyarakat kota Semarang yang 

belum menikah adalah sebesar 51,68. Sedangkan rata-rata nilai 

kepuasan hidup pada masyarakat kota Semarang yang sudah bercerai 

adalah sebesar 47,52. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan 

hidup yang paling tinggi adalah kepuasan hidup pada masyarakat kota 

Semarang yang menikah. Kepuasan hidup masyarakat kota Semarang 
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yang memiliki tingkat sedang adalah pada masyarakat yang belum 

menikah, sedangkan kepuasan hidup yang paling rendah adalah pada 

masyarakat Kota Semarang yang sudah bercerai.  

Hasil mean empirik (ME) sebesar 52,80, sedangkan hasil mean 

hipostetik (MH) sebesar 45. Standar deviasi empirik (SDe) sebesar 

8,45. Standar deviasi hipostetik (SDh) sebesar 10. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan hidup masyarakat Kota Semarang pada 

usia 41 sampai 49 tahun dengan kategori menikah, belum menikah, 

dan bercerai termasuk dalam kategori sedang.  

Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tidak homogennya penelitian ini 

2. Subjek sering kali bertanya mengenai pernyataan yang ada dalam 

kuesioner karena sulit dipahami 
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