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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi      

          Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis. Uji asumsi terdiri 

dari uji normalitas dan uji homogenitas. Pengujian ini dilakukan 

agar peneliti mengetahui item-item yang ada berdistribusi dengan 

normal atau tidak, sekaligus untuk mengetahui data yang didapat 

homogen atau tidak.  

a. Uji Normalitas  

       Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS versi 16 dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Data 

dikatakan normal ketika p>0,05, sebaliknya data dikatakan tidak 

normal ketika p<0,05. Hasil uji normalitas adalah 0,394 dengan 

p>0,05 yang berarti variabel kepuasan hidup mempunyai sebaran 

data yang normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E-1.  

b. Uji Homogenitas 

        Pengujian homogenitas menggunakan program SPSS versi 

16. Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 

0,854 dengan p>0,05 yang berarti homogen, lalu varian skor 

variabel kepuasan hidup selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 
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2. Uji Hipotesis  

          Data penelitian variabel kepuasan hidup bersifat normal dan 

homogen, maka uji beda dapat dilakukan. Uji hipotesis menggunakan 

uji beda teknik analisis t-test. Uji beda bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan kepuasan hidup antara wanita yang bekerja 

dengan wanita yang tidak bekerja. 

          Uji beda menggunakan program SPSS versi 16 dengan uji t-

test. Hasil analisis t-test menunjukan ada perbedaan kepuasan hidup 

dengan nilai signifikan 0,000 (p<0,05) antara wanita yang bekerja 

(x=66,05) dengan wanita yang tidak bekerja (x=59,26). Hasil uji t-

test selengkapnya dapat dilihat pada lampiran F. Oleh karena itu, 

hipotesis penelitian diterima.   

 

B. Pembahasan  

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kepuasan 

hidup antara wanita yang bekerja dengan wanita yang tidak bekerja. Jadi 

hipotesis yang berbunyi “ada perbedaan kepuasan hidup antara wanita 

yang bekerja dengan wanita yang tidak bekerja. Wanita yang bekerja 

memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi” diterima. Wanita yang 

bekerja memiliki x= 66,05 termasuk dalam katagori yang tinggi 

sedangkan wanita yang tidak bekerja x= 59,26 termasuk katagori 

sedang. Dalam penjelasan Pujiastuti dan Retnowati (2004, h.3) 

menjelaskan wanita atau istri yang bekerja pada umumnya merasa lebih 

bahagia dan puas, karena ia dapat melepaskan diri dari ketergantungan 

yang berlebihan pada suami, mampu berpenghasilan sendiri, serta 
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memiliki lingkungan sosial yang lebih luas dan bervariasi. Selain itu 

wanita yang bekerja merasa lebih berarti dan memiliki harga diri yang 

lebih tinggi. Pada umumnya istri yang bekerja secara fisik lebih sehat 

dan memilki tingkat depresi yang lebih rendah, kondisi kesehatan 

psikologis serta harga diri yang lebih baik dibanding ibu rumah tangga. 

Pujiastuti dan Retnowati (2004, h.3) juga menjelaskan didalam 

penelitian Varuch, dkk. mengungkapkan bahwa status pekerjaan turut 

mempengaruhi hubungan antara ketidakpuasan pernikahan dengan 

depresi. Ibu rumah tangga dilaporkan memiliki tingkat depresi serta 

tekanan darah yang lebih tinggi daripada istri yang bekerja. 

          Pada bab II telah dijelaskan jika ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perbedaan penilaian kepuasan pada setiap individu. Jika 

ada beberapa peneliti menyimpulkan tidak ada perbedaan kepuasan 

hidup antara wanita yang bekerja dengan wanita yang tidak bekerja, 

maka ada peran-peran faktor kepuasan yang ikut berkontribusi dalam 

hal ini. Di Indonesia sendiri, wanita menganggap dirinya perlu ikut 

bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga. Mereka menganggap 

dirinya mampu untuk bersaing dengan individu lain bahkan dengan 

lawan jenisnya. Semakin tahun angkatan kerja wanita semakin 

meningkat. Menurut Cummins (dalam Thieme & Dittrich, 2013, h.8) 

domain kehidupan yang paling relevan yang berkontribusi terhadap 

kepuasan hidup adalah kondisi ekonomi, keadaan keluarga, kesehatan, 

dan pekerjaan. Sedangkan Argyle menganalisis domain kepuasan hidup 

seperti uang, kesehatan, pekerjaan dan pekerjaan, hubungan sosial, 

rekreasi, perumahan, dan pendidikan. 
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          Jan dan Masood (2008, h.41) menyimpulkan bahwa wanita pada 

semua tingkat usia mengamati tingkat kepuasan hidup mereka dan 

terlihat bahwa dengan bertambahnya usia, kepuasan hidup semakin 

menurun. Sedangkan dengan peningkatan pendapatan pribadi, maka 

semakin tinggi kepuasan hidup. Ketika terjadi peningkatan pendapatan 

keluarga, seluruh kepuasan hidup wanita juga meningkat.  

          Menurut Devi dan Rajasekhar (2015, h.8) wanita yang bekerja 

menganggap bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk 

bekerja seperti halnya laki-laki dan mereka juga mendapatkan 

pengakuan dari para suami mereka atas kinerjanya. Lingkungan tempat 

kerja diharapkan menjadi wadah agar wanita dapat berkontribusi dan 

memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka.  

          Ada banyak faktor tingkat individu yang memengaruhi 

kemampuan untuk menangani banyak tuntutan di seluruh domain 

kehidupan. Faktor penting untuk dijelajahi adalah arti individu 

menganggap beragam peran pekerjaan, keluarga dan diri mereka 

sendiri, yang bergantung pada apa yang penting bagi mereka, nilai dan 

keyakinan mereka sendiri dan pilihan yang mereka buat mengenai 

berapa banyak waktu yang mereka habiskan di masing-masing domain. 

Auster menjelaskan (dalam Grady & McCarthy, 2008, h.600) jika 

wanita yang bekerja mendapatkan dukungan di tempat kerja yang 

memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan 

waktu dan usaha di pekerjaan, keluarga dan diri mereka sendiri, maka 

mereka dapat kepuasan sendiri dalam seluruh hidup yang dapat 
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memiliki hasil positif bagi diri-sendiri dan pada akhirnya dapat 

menunjukan hasil yang baik pada atasan mereka. 

        Terdapat perbedaan kepuasan hidup namun dalam penelitian ini 

dapat dilihat bahwa ibu rumah tangga atau wanita yang tidak bekerja 

tetap merasa puas dalam kehidupannya, meskipun termasuk dalam 

kategori yang sedang. Diener (dalam Arshad, dkk, 2015, h.121) 

mengatakan individu mungkin puas dengan satu domain di kehidupan 

mereka, namun belum tentu puas pada domain lainnya. Beberapa 

individu yang puas dalam banyak domain kehidupan, tetap ada perasaan 

tidak puas secara keseluruhan karena dampak dari domain tertentu. Itu 

menunjukkan bahwa wanita yang tidak bekerja memiliki domain 

tertentu yang membuat mereka merasa tidak puas dalam hidup namun 

ada beberapa domain yang telah mereka penuhi dan mendapatkan 

kepuasan dari domain tersebut.  

          Terdapat bias sosial dalam penelitian ini, beberapa subjek lebih 

senang mengikuti apa yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya. 

Jawaban yang dihasilkan belum tentu jawaban dari diri sendiri. Apalagi 

ketika peneliti berhadapan langsung dengan subjek, subjek terlihat lebih 

sensitif dengan beberapa pernyataan yang mereka isi. 

          Diener, dkk (2012, h.7) mengatakan adapun setiap individu akan 

mengalami peristiwa yang baik dan yang buruk. Setelah rangkaian 

peristiwa itu terjadi maka individu melakukan penilaian pada kehidupan 

mereka. Penilaian kepuasan hidup tidak terlepas dari individu yang 

membandingkan peristiwa baik dengan peristiwa buruk. Individu 

bahkan juga akan membandingkan kehidupan mereka dengan orang 
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lain. Perbedaan individu dengan orang lain akan sangat mempengaruhi 

penilaian mereka, contohnya seperti individu yang sakit kanker atau 

individu yang merupakan pekerja seks. Penilaian mereka akan 

cenderung lebih rendah karena peristiwa buruk yang dirasakan mereka 

akan lebih banyak dibandingkan dengan individu yang sehat dan 

memiliki pekerjaan yang baik.  

          Evaluasi variabel pada aspek kehidupan mungkin berbeda dalam 

beberapa hal. Satu perbedaan yang tampak adalah dari kepastian 

mereka. Veenhoven (1996, h.7) menjelaskan jika beberapa individu 

cukup yakin tentang bagaimana mereka menilai kehidupan, sementara 

yang lain merasa ragu. Perbedaan lain adalah bagaimana terbentuknya 

berbagai penilaian yang baik, beberapa individu menilai dengan lebih 

intuitif, sementara yang lain terlibat dalam pemikiran yang rumit. 

Perbedaan yang terkait adalah stabilitas penilaian. Konsep kepuasan 

hidup tidak terbatas pada penilaian yang dianggap benar oleh orang lain, 

namun pada intinya bergantung pada penilaian individu itu sendiri. 

          Hasil dari penelitian Arshad, dkk. (2015, h.126) di dua kota yang 

berada di Pakistan terdapat perbedaan antara wanita yang bekerja 

dengan wanita yang tidak bekerja. Wanita yang bekerja di kota 

Islamabad tidak merasa puas dibandingkan dengan wanita yang tidak 

bekerja, sedangkan di kota Faisalabad wanita yang bekerja lebih merasa 

puas dibandingkan wanita yang tidak bekerja. Hasil ini disebabkan oleh 

perkembangan yang tidak merata di kedua kota tersebut. 

          Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan Van Praag dan 

Carbonell (2002, hal.17) terdapat perbedaan kepuasan hidup antara 
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mereka yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja. Penelitian yang 

berfokus pada penghasilan yang menjadi penting untuk 

mempertahankan individu. Terbukti, kedua populasi tersebut sangat 

heterogen dan oleh karena itu ada perbedaaan dampak kesejahteraan 

ketika individu yang telah bekerja. 

        Menurut Jindal (2013, h.11) kepuasan hidup berhubungan dengan 

sifat tahan banting pada diri wanita. Ada banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa sifat tahan banting berhubungan positif dengan 

kesehatan fisik dan mental serta mengurangi dampak buruk pada 

kesehatan. Selain itu, sifat tahan banting memiliki orientasi masa depan 

yang kuat, atau kecenderungan untuk melihat ke masa depan, karena 

individu akan belajar dari masa lalu. Individu dapat mengendalikan 

keadaan kehidupan mereka, dengan usaha yang mereka lakukan dapat 

menciptakan peristiwa untuk perkembangan mereka dan melihat situasi 

apapun sebagai jalan perubahan kearah positif. Abolghasemi dan 

Varaniyab ketahanan dan stres positif yang dirasakan berhubungan 

positif dengan kepuasan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

hidup meningkat dengan peningkatan ketahanan dan penurunan stres 

yang bersifat negatif (dalam Prasoon & Chaturvedi, 2016, h.29). Saari 

dan Judge menambahkan bahwa faktor-faktor seperti menikmati hidup, 

menemukan hidup bermakna, konsistensi dalam hal mencapai 

kepuasan, perasaan individu yang positif, kebugaran fisik, keamanan 

ekonomi, dan hubungan sosial adalah indikator kepuasan hidup yang 

penting (dalam Prasoon & Chaturvedi, 2016, h.29). 
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          Terdapat perbedaan nilai mean pada masing-masing aspek. 

Aspek keinginan individu memiliki x=18,54, kepuasan dimasa 

memiliki mean=9,68, keinginan tercapai memiliki x=15,40, penilaian 

orang lain memiliki x=6,32 dan lingkungan sosial memiliki x=12,63. 

Jadi dapat dilihat jika aspek yang tertinggi adalah keinginan individu 

dan yang terendah adalah penilaian orang lain. Sedangkan untuk mean 

aspek pada setiap kelompok subjek memiliki perbedaan mean kecuali 

pada aspek penilaian orang lain. Hasil dapat dilihat pada lampiran F. 

          Hasil dari penelitian ini kategori kepuasan hidup pada wanita 

yang bekerja, 7 orang termasuk kategori tinggi sekali, 26 termasuk 

kategori tinggi dan 8 orang termasuk kategori sedang. Sedangkan pada 

wanita yang tidak bekerja, 20 orang termasuk kategori tinggi dan 23 

orang termasuk kategori sedang. 

          Terdapat kelemahan dalam penelitian ini, kelemahan pertama 

subjek menjawab tidak sesuai dengan keadaannya dan cenderung 

menjawab sesuai dengan harapan sosial, kelemahan yang kedua adalah 

peneliti menggunakan google form sehingga tidak bisa bertemu 

langsung dengan subjek sehingga tidak dapat melihat keadaan subjek 

secara langsung, kelemahan ketiga peneliti yang tidak membagi subjek 

menurut status pekerjaan mereka dan umur. 
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