
 
 

46 

BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Pada uji asumsi akan dilakukan dua pengujian dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran item normal 

atau tidak, sedangkan uji linear dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung dalam penelitian ini. Uji normalitas dan uji linearitas 

dilakukan dengan bantuan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah persebaran data 

terdistribusikan secara normal atau tidak oleh peneliti. Uji normalitas ini menggunakan 

teknik Kolmogorov – Smirnov . 

Hasil uji normalitas skala kepuasan perkawinan menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,586 dan p>0,05 yang berarti distribusi penyebaran data normal. 

Hasil uji normalitas skala penyesuaian perkawinan menunjukkan hasil K-S Z 

sebesar 0,811 dan p>0,05 yang berarti distribusi penyebaran data normal. 

2. Uji Linearitas 

Uji Linearitas yang dilakukan menunjukkan terdapat korelasi linear antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung. Hasil data SPSS menunjukkan Flinear 

sebesar 27,332 dengan p<0,01 yang berarti terdapat korelasi linear antara variabel 

penyesuaian perkawinan dengan variabel kepuasan perkawinan
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5.1.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah melakukan uji asumsi. Dalam tahap ini data 

yang ada akan dihitung menggunkan SPSS versi 16 untuk mendapatkan koefisien 

korelasi Product Moment. 

Hasil uji hipotesis penelitian dengan teknik analisis korelasi Pearson 

memeroleh hasil rxy = 0,647 dengan p<0,01 yang berarti hipotesis diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan. Semakin positif tingkat 

penyesuaian perkawinan maka akan semakin positif tingkat  kepuasan perkawinan, 

segitupula sebaliknya. 

 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian data uji korelasi antara variabel penyesuaian 

perkawinan dengan variabel kepuasan perkawinan, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara penyesuaian 

perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri di Kelurahan 

Mangunharjo. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, 

yaitu ada hubungan positif antara penyesuaian perkawinan dengan kepuasan 

perkawinan pada 20 pasangan suami istri, dimana semakin tinggi penyesuaian diri 

pada pasangan suami istri, semakin tinggi pula kepuasan perkawinan yang dirasakan 

pasangan tersebut. 

Pada hasil uji hipotesis penelitian dengan teknik analisis korelasi Pearson 

memeroleh hasil rxy = 0,647 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan hasil yang sangat 
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signifikan, dimana terdapat hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan 

kepuasan perkawinan pasangan suami istri. Kemampuan penyesuaian diri yang baik 

pada suami akan menciptakan kepuasan perkawinan pada suami. Begitu pula dengan 

istri, penyesuaian diri yang baik pada istri akan memengaruhi kepuasan perkawinan 

yang dirasakan istri. 

Setiap pasangan suami istri pasti berharap untuk memiliki kehidupan 

perkawinan yang memuaskan, harmonis, dan terhindar dari konflik yang dapat 

menyebabkan retaknya kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor terciptanya 

kepuasan perkawinan adalah penyesuaian diri. Apabila suami maupun istri gagal 

dalam menyesuaikan diri pada perkawinannya, maka rendah pula kepuasan 

perkawinan yang dirasakan pasangan tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paputungan 

(2011) bahwa kepuasan perkawinan suami akan semakin tinggi apabila suami mampu 

menyesuaikan diri terhadap kehidupan perkawinan baik dalam pola komunikasi, 

persepsi, keintiman, dan komitmen dalam mengasuh anak. Apabila penyesuaian diri 

gagal dilakukan maka suami akan merasakan ketidaknyamanan di dalam rumah 

tangga, dan tingkat kepuasan perkawinannya pun akan rendah. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, kepuasan perkawinan 

memiliki mean empirik 106,30 dan mean hipotetik 80 dengan standard deviation (SD) 

12,109. Hal ini menunjukkan kepuasan perkawinan pasangan suami istri memiliki 

tingkat yang tinggi. Sedangkan penyesuaian perkawinan memiliki mean empirik 69,02 

dan mean hipotetik 52,5 dengan standard deviation (SD) 7,280 yang berarti 

penyesuaian perkawinan tergolong tinggi. Standard Deviation empirik penyesuaian 
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perkawinan lebih rendah dari standard deviation hipotetik penyesuaian perkawinan 

( 7,280 < 10,5 ) yang berarti persepsi subjek mengenai penyesuaian perkawinan 

memiliki kemiripan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Locke dan Williamson (Permata, 

2014) bahwa penyesuaian pada perkawinan sangat dibutuhkan  agar pasangan suami 

istri dapat terhindar serta mampu menyelesaikan konflik dengan baik sehingga 

terciptalan perasaan puas dalam perkawinan. Kepuasan perkawinan ditandai dengan  

penyesuaian diri yang baik (Dewi L. H., 2009). 

Sesuai dengan pernyataan Atwater dan Duffy (Rumondor, 2011) mengenai 

salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan perkawinan yaitu penyesuaian diri. 

Penelitian ini membuktikan bahwa penyesuaian perkawinan benar memberikan 

kontribusi terhadap kepuasan perkawinan. Temuan ini mendukung hasil penelitian 

Wismanto (2004) bahwa penyesuaian diri memiliki hubungan positif dengan kepuasan 

perkawinan.  

Dalam penelitian ini, penyesuaian perkawinan memiliki empat aspek yaitu 

penyesuaian terhadap kehidupan bersama, penyesuaian pola komunikasi, 

penyesuaian kehidupan seksual, dan penyelesaian konflik. Keempat aspek tersebut 

memiliki korelasi terhadap kepuasan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil 

uji korelasi antara variabel kepuasan perkawinan dengan empat aspek yang ada 

dalam variabel penyesuaian perkawinan. 
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Tabel 5.1. Korelasi antara Aspek Penyesuaian perkawinan dengan Kepuasan 
Perkawinan 

No 
Aspek Penyesuaian 

perkawinan 

Kepuasan Perkawinan 
Keterangan 

r p 

1 penyesuaian terhadap 

kehidupan bersama 
0,612 p<0,01 Sangat signifikan 

2 penyesuaian pola 

komunikasi 
0,529 p<0,01 Sangat signifikan 

3 penyelesaian konflik 0,562 p<0,01 Sangat signifikan 

4 penyesuaian kehidupan 

seksual  
0,356 p<0,05 Signifikan 

 

Berdasarkan hasil korelasi kepuasan perkawinan dengan keempat aspek 

penyesuaian perkawinan membuktikan bahwa tiga aspek penyesuaian perkawinan 

yakni penyesuaian terhadap kehidupan bersama, penyesuaian pola komunikasi, 

penyelesaian konflik memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan kepuasan 

perkawinan, ketiga aspek ini memiliki nilai p<0,01. Sedangkan aspek penyesuaian 

kehidupan seksual memiliki korelasi signifikan dengan kepuasan perkawinan. Aspek 

ini  memiliki nilai p<0,05. Dimana keempat aspek penyesuaian perkawinan ini memiliki 

hubungan positif dengan kepuasan perkawinan. Semakin tinggi nilai pada masing-

masing aspek maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan perkawinannya. 

Pada variabel penyesuaian perkawinan, aspek penyesuaian terhadap 

kehidupan bersama memiliki korelasi paling tinggi dengan kepuasan perkawinan, 

disusul oleh penyelesaian konflik, penyesuaian pola komunikasi, dan terakhir 

penyesuaian kehidupan seksual. 

Pada korelasi aspek penyesuaian terhadap kehidupan bersama dengan 

kepuasan perkawinan memeroleh r = 0,612 dengan p<0,01. Aspek ini membuktikan 
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bahwa didalam sebuah perkawinan diperlukan adanya penyesuaian diri baik dengan 

kepribadian pasangan maupun dengan pola tingkah laku pasangan, agar dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis. Kepuasan perkawinan akan tercipta apabila 

pihak suami maupun istri mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup 

kepada pasangannya (Wardhani, 2012). 

Aspek penyesuaian pola komunikasi dengan kepuasan perkawinan memiliki 

nilai r = 0,529 dan p<0,01. Sama halnya dengan penyesuaian kehidupan bersama, 

penyesuaian komunikasi juga diperlukan agar pasangan suami istri dapat memahami 

pola interaksi yang dilakukan pasangannya. Komunikasi interpersonal yang baik akan 

meningkatkan keharmonisan didalam sebuah perkawinan (Dewi & Sudhana, 2013).  

Hasil korelasi aspek penyelesaian konflik mendapat nilai r = 0,562 dengan 

p<0,01 yang berarti korelasi sangat signifikan. Bagaimana cara pasangan dalam 

menyelesaikan konflik didalam rumah tangga pun dapat memengaruhi kepuasan 

perkawinan pasangan tersebut. Penyelesaian konflik akan berjalan baik apabila 

pasangan suami istri bekerja sama dalam mencari solusi di setiap masalah yang ada. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Meliani dkk (2014) yang menyebutkan bahwa adanya 

konflik dalam rumah tangga dapat mengganggu kepuasan perkawinan. Sehingga 

penyelesaian konflik sangat dibutuhkan pada setiap perkawinan. 

Pada korelasi aspek penyesuaian kehidupan seksual dengan kepuasan 

perkawinan memiliki r = 0,356 dan p<0,05, Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara aspek penyesuaian kehidupan seksual dengan 

kepuasan perkawinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Larasati 

(2012) bahwa apabila kebutuhan seksual dipenuhi dengan baik, maka akan tercapai 
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pula kepuasan didalam perkawinan. Signifikansi pada aspek ini berbeda dengan 

aspek lainnya  karena menurut hasil observasi, para subjek cenderung masih 

menganggap bahwa kehidupan seksual adalah hal taboo untuk dibahas sehingga 

subjek menjadi kurang terbuka. 

Peneliti melakukan uji tambahan (uji beda) berdasarkan kelompok jenis 

kelamin. Hasil Uji beda memeroleh nilai 0,980 dengan p>0,05 yang berarti varian 

kedua kelompok sama. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara 

kepuasan perkawinan pada istri maupun kepuasan perkawinan pada suami. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penyesuaian 

perkawinan diidentifikasi sebagai faktor yang memberi pengaruh terhadap kepuasan 

perkawinan. Sumbangan efektif penyesuaian perkawinan terhadap kepuasan 

perkawinan sebesar 41,9%. Dan 58,1% sisanya merupakan faktor – faktor lain yang 

memengaruhi yang tidak diteliti dipenelitian ini. 

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian 

perkawinan memberikan kontribusi penting terhadap kepuasan perkawinan. Dengan 

kemampuan penyesuaian diri yang baik maka akan kepuasan perkawinan akan 

tercipta.  

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang bisa 

mempengaruhi hasil penelitian. Diantaranya : 

1. Menggunakan try out terpakai, sehingga item-item yang valid terkontaminasi oleh 

item-item yang gugur. 
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2. Instruksi pada skala penelitian tidak tercantum dengan lengkap, sehingga peneliti 

harus menjelaskan kembali instruksi pengisian skala penelitian. 

3. Pada skala penelitian, tidak mencantumkan option tinggal bersama di kolom 

identitas subjek. 

4. Terdapat usia perkawinan lebih dari 7 tahun, sehingga skala yang digunakan 

kurang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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