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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 pernikahan dan kecerdasan emosional. 

Sedangkan uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel kepuasan pernikahan dan kecerdasan emosional. Uji 

normalitas dan linieritas dilakukan dengan bantuan Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS). 

 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila p>0,05, sebaliknya 

bila data p<0,05 maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi 

tidak normal.  

1. Kepuasan Pernikahan 

Uji normalitas terhadap skala kepuasan pernikahan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 1,093 dimana p>0,05, yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. 

2. Kecerdasan Emosional 

Uji normalitas terhadap skala kecerdasan emosional 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan hasil K-S Z 
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sebesar 0,805 dimana p>0,05, yang berarti distribusi 

penyebarannya normal. 

b. Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya melakukan uji 

linieritas. Data disebut linier apabila p<0,05. Berdasarkan hasil uji 

linieritas antara kepuasan pernikahan dengan kecerdasan 

emosional diketahui bahwa nilai F = 16,561 dengan p<0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 

kepuasan pernikahan dengan kecerdasan emosional. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang terlampir. 

 

2. Uji Hipotesis 

 Tahap selanjutnya setelah melakukan uji asumsi adalah uji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) dengan teknik korelasi Product 

Moment. 

  Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan 

antara kepuasan pernikahan dengan kecerdasan emosional diperoleh 

hasil rxy = 0,471 dengan p<0,01. Berdasarkan hasil uji tersebut 

menyatakan bahwa hipotesis diterima dengan menunjukkan adanya 

hubungan positif sangat signifikan antara kecerdasan emosional 

dengan kepuasan pernikahan. Semakin tinggi kecerdasan emosional 

maka semakin tinggi kepuasan pernikahan, demikian pula sebaliknya.  

Hasil uji hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan korelasi 

Product Moment diperoleh hasil rxy = 0,471 dengan p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang sangat 
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signifikan antara kepuasan pernikahan dengan kecerdasan emosional, 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima, yaitu ada hubungan positif antara kecerdasan emosional 

dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja, dimana semakin 

tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi pula kepuasan 

pernikahan, begitu pula sebaliknya. 

Pembahasan mengenai hasil korelasi positif sangat signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan kepuasan pernikahan tersebut 

sesuai dengan penelitian dari Novirayanthi (2017, h.52) yang 

menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat kecerdasan 

emosional yang tinggi merasakan perkawinan yang memuaskan, 

begitu pula sebaliknya. Srisusanti & Zulkaida (2013, h.09) 

menyatakan bahwa hubungan antara suami-istri yang sudah terjalin 

dengan baik dapat diasumsikan perkawinan itu akan bahagia dan 

individu yang terlibat, khususnya istri, merasakan kepuasan karena 

istri ditakdirkan menjadi ibu yang mempunyai naluri kasih sayang dan 

kelembutan. 

Usia pernikahan subyek yang berkisar antara 5-10 tahun 

menurut Suryanto (dalam Darudono, 2017, h.40) fase ini dinamakan 

fase kritis perkawinan. Dimana masing-masing pasangan mulai 

memperkuat egonya masing-masing dan mulai timbul kekecewaan 

mengenai sosok pasangan sebenarnya yang telah dipilihnya, 

sehingga sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga 

yang berujung pada perceraian. 

Goleman (2009, h.61) menyatakan bahwa kaum wanita yang 

cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas dan 

mengungkapkan perasaan mereka secara langsung dan memandang 

dirinya sendiri secara positif. Oleh karena itu, peran emosi atau 

suasana hati dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh 
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seorang istri dalam memecahkan masalah dan pengambilan 

keputusan. Kemampuan dalam menangani emosi dirinya termasuk ke 

dalam bagian dari kecerdasan emosional. 

Strategi umum untuk mensukseskan perkawinan adalah tidak 

memfokuskan perhatian pada masalah-masalah tertentu yang 

dipertengkarkan oleh pasangan, melainkan membina kecerdasan 

emosional bersama pada pasangan sehingga memperbaiki peluang 

untuk menyelesaikan segala sesuatunya (Goleman, 2009, h.202). 

Pernyataan tersebut mendukung hasil penelitian uji hipotesis pada 

penelitian ini, dimana terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara kecerdasan emosional dengan kepuasan pernikahan. 

Peneliti juga melakukan analisis korelasi untuk mengetahui 

korelasi antara aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa ke lima aspek tersebut berkorelasi positif 

terhadap kepuasan pernikahan. Aspek mengelola emosi memiliki 

koefisien korelasi paling tinggi yang memengaruhi kepuasan 

pernikahan sebesar rx2y = 0,451 dengan p<0,05. Hasil tersebut serupa 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati (2017, h.411) 

tentang hubungan kecerdasan emosi dengan kebahagiaaan pernikahan 

pada istri yang bekerja yang menyatakan bahwa ketidakmampuan 

dalam mengelola emosi dapat berdampak pada kebahagiaan 

pernikahan. Istiqomah dan Mukhlis (2015, h.73) mengatakan bahwa 

untuk mendapatkan perkawinan yang bahagia dan penuh rahmat, 

maka pasangan suami istri yang menjalani perkawinan itu harus 

merasakan kepuasan.  

Aspek memotivasi diri sendiri adalah aspek kedua yang 

memiliki koefisien korelasi tinggi yang memengaruhi kepuasan 
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pernikahan sebesar rx3y = 0,443 dengan p<0,05. Hasil tersebut serupa 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiastuti dan Retnowati 

(2004, h.8) yang menyatakan bahwa memotivasi diri turut serta 

mempengaruhi kepuasan pernikahan.  

Aspek membina hubungan adalah aspek ketiga yang memiliki 

koefisien korelasi yang memengaruhi kepuasan pernikahan dengan 

korelasi sebesar rx5y = 0,407 dengan p<0,05. Hasil tersebut serupa 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meliani, dkk (2014, 

h.139) yang menyatakan bahwa hubungan dengan orang tua dan 

kerabat, serta komunikasi dengan pasangan merupakan dimensi yang 

paling berkontribusi dalam kepuasan pernikahan. 

Aspek kecerdasan emosional selanjutnya adalah mengenali 

emosi orang lain yang memiliki koefisien korelasi sebesar rx4y = 

0,310 dengan p<0,05 yang memengaruhi kepuasan pernikahan. Hasil 

tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldila dan 

Saraswati (2013, h.11) yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi 

memiliki kontribusi dalam kepuasan hubungan, yang mencakup 

kemampuan dalam mengenali emosi pasangan secara tepat dan 

sensitivitas terhadap emosi yang ditunjukkan secara verbal ataupun 

non verbal.  

Aspek mengenali emosi diri merupakan aspek terakhir yang 

memengaruhi kepuasan pernikahan yang memiliki korelasi sebesar 

rx1y = 0,293 dengan p<0,05. Menurut Singh (dalam Dewi dan Wilani 

2016, h.298) kecerdasan emosional cenderung meningkat saat 

individu belajar untuk lebih sadar akan emosi dalam diri, mampu 

secara efektif mengatasi emosi negatif, belajar mendengarkan dan 

berempati. 

Hasil Mean Empirik (ME) variabel kecerdasan emosional 

dalam penelitian ini sebesar 84,43 dengan standar devisi empirik 
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(SDe) sebesar 8,058. Frekuensi kategori rendah berjumlah 9 orang, 

kategori sedang 42 orang dan kategori tinggi 9 orang. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional subyek tergolong 

sedang. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-

rata subjek sudah memiliki kecerdasan emosional yang cukup 

memadai dilihat dari aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan. 

Hasil Mean Empirik (ME) variabel kepuasan pernikahan 

dalam penelitian ini sebesar 110,9 dengan standar devisi empirik 

(SDe) sebesar 10,121. Frekuensi kategori rendah berjumlah 9 orang, 

kategori sedang 39 orang dan kategori tinggi 12 orang. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata subjek sudahcukup 

puas dalam pernikahannya dilihat dari aspek komunikasi, aktivitas 

waktu senggang, orientasi religious, pemecahan masalah, 

manajemen keuangan, hubungan seksual, keluarga dan teman, 

kehadiran anak dan menjadi orang tua, kepribadian, dan peran 

egalitarian. 

Pada penelitian ini dapat dilihat pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kepuasan pernikahan dari sumbangan efektif 

yang diberikan sebesar 22,1%, sedangkan 77,9% merupakan faktor 

lain seperti keintiman, komitmen, komunikasi, kongruensi, 

keyakinan beragama, faktor masa lalu, faktor masa kini, kematangan 

emosi dan pikiran, sikap toleransi, sikap saling pengertian antara 

suami dan istri, sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta 

kasih, sikap saling percaya mempercayai dan kecerdasan emosional. 

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosional memberikan kontribusi penting terhadap 



45 
 

 

kepuasan pernikahan. Tingginya kecerdasan emosional istri bekerja 

akan menghasilkan kepuasan pernikahan. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu 

beberapa skala tidak ditunggu pada saat pengerjaan, sehingga 

keadaan ini memungkinkan subjek dapat bertanya atau berdiskusi 

dengan orang lain. Selain itu, motivasi, antusiasme dan keseriusan 

subjek tidak dapat diketahui ketika mengisi skala tersebut, hal ini 

memungkinkan subjek mengisi asal-asalan. Kemudian penyebaran 

skala dilakukan di berbagai tempat dengan waktu yang tidak pasti. 

Menurut subyek, skala dalam penelitian ini tergolong cukup banyak 

terutama pada skala kepuasan pernikahan, sehingga terkadang 

subyek membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengisi karena 

harus mengurus pekerjaan dan rumah tangganya. Penggunaan sistem 

try out terpakai juga menjadi kelemahan, karena item-item yang 

valid terkontaminasi oleh item-item yang gugur.


