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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian skala kepuasan pernikahan dan komunikasi 

interpersonal akan melalui pengujian korelasi menggunakan teknik korelasi 

product moment dari Pearson menggunakan program Statistical Package for The 

Social Sciences (SPSS) 22.0. 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

Uji  normalitas dilakukan untuk melihat sebaran skor variabel apakah normal atau 

tidak normal. Uji linearitas dilakukan untuk melihat linearatau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel, yaitu variabel kepuasan pernikahan dan komunikasi 

interpersonal. 

a. Uji Normalitas 

  Uji Normalitas menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test dengan taraf signifikansi 0,05. Artinya apabila p>0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa data memiliki distribusi normal. Jika p<0,05 maka data 

memiliki distribusi yang tidak normal. Hasil dari uji normalitas skala kepuasan 

pernikahan dan komunikasi interpersonal dapat dilihat pada lampiran. 

   Pada variabel kepuasan pernikahan dengan N=60, diperoleh nilai K-SZ 

sebesar 0,076 dengan p = 0,200 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data 

kepuasan pernikahan berdistribusi normal. Kemudian pada variabel 

komunikasi interpersonal diperoleh nilai K-SZ sebesar 0,111 
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dengan p = 0,064 (p>0,05). Nilai p lebih besar 0,05 menunjukkan bahwa data 

komunikasi interpersonal memiliki distribusi yang normal. 

b. Uji Linearitas 

  Uji linearitas berguna untuk melihat apakah hubungan antara kedua 

variabel yang diteliti (variabel tergantung dan variabel bebas) memiliki 

hubungan linear. Taraf signifikansi antara variabel kepuasan pernikahan dan 

komunikasi interpersonal adalah F linear = 227,594 dan p<0,05. Maka dapat 

dikatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linear. Hasil uji 

linearitas dapat dilihat pad lampiran. 

5.01.02. Hasil Analisis Data 

Tahapan setelah melakukan uji asumsi adalah uji hipotesis menggunakan 

teknik Korelasi Product Moment Pearson. Hasil dari uji hipotesis didapatkan     

sebesar 0,893 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

dan sangat signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan 

pernikahan. 

 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel kepuasan pernikahan dan 

komunikasi interpersonal menggunakan teknik korelasi product moment 

diperoleh hasil     = 0,893 dengan p<0,01 serta SE (Sumbangan Efektif) sebesar 

79,7. Hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara 

komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan secara signifikan. Jika 

komunikasi interpersonal tinggi maka kepuasan pernikahan akan tinggi, begitu 

pula sebaliknya. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai adanya 

hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan
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diterima. Pembahasan mengenai hasil korelasi positif signifikan antara 

komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan tersebut sesuai dengan 

penelitian dari Paramita dan Suarya (2018), Harahap dan Lestari (2018), dan 

Lavner dan Bradbury (2012). 

Komunikasi interpersonal suami yang dirasakan oleh istri sangat 

berpengaruh di dalam kehidupan pernikahannya. Jika suami memiliki komunikasi 

interpersonal yang efektif maka istri akan merasakan kepuasan. Komunikasi 

interpersonal tidak langsung muncul dengan sendirinya, melainkan ada beberapa 

aspek di dalam komunikasi interpersonal. Menurut Devito (1995) aspek 

komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap 

positif, dan kesetaraan. 

Komunikasi suami yang terbuka akan membuat istri merasa puas dalam 

pernikahannya. Adanya empati dari suami membuat istri lebih puas. Dukungan 

yang diberikan suami membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Adanya sikap 

positif dan tidak berprasangka buruk akan membuat hubungan pernikahan lebih 

bahagia. Terlebih lagi ketika pasangan merasa sama – sama berharga dan 

saling memerlukan satu sama lain maka komunikasi akan berjalan lancar dan 

berdampak pada kepuasan pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

Muslimah (2014) bahwa komunikasi interpersonal merupakan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pernikahan. 

Berdasarkan perhitungan data penelitian yang dibantu menggunakan 

SPSS 22.0 menunjukkan adanya korelasi umum antara kepuasan pernikahan 

dan komunikasi interpersonal. Jika dilihat dari hasil kategorisasi secara empirik 

yang terbagi menjadi tiga (3) kategori yaitu rendah, sedang, tinggi, maka akan 

didapati tingkat komunikasi interpersonal dan kepuasan pernikahan pada istri
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yang bekerja dalam kategori sedang. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya 

hasil penghitungan statistik pada skala kepuasan pernikahan yaitu MeanKP = 

105,25 dan SDKP = 11,080, dengan kategori 94,17>MeanKP<116,33 dalam 

kelompok sedang. Kemudian sama halnya dengan hasil penghtiungan pada 

skala komunikasi interpersonal, didapati MeanKi = 84,27 dan SDKi = 10,672, 

dengan kategori 73,598>MeanKi<94,942 dalam kelompok sedang. 

Selanjutnya perhitungan dilakukan untuk melihat korelasi antara aspek 

komunikasi interpersonal terhadap kepuasan pernikahan. Hasil dari perhitungan 

korelasi antara aspek komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan 

menunjukkan bahwa kelima aspek komunikasi interpesonal berkorelasi dengan 

kepuasan pernikahan. Masing-masing aspek komunikasi interpersonal memiliki 

tingkat korelasi yang berbeda terhadap kepuasan pernikahan. Namun setiap 

aspek komunikasi interpersonal berkontribusi terhadap tingkat kepuasan 

pernikahan.  

Hasil korelasi aspek komunikasi interpersonal yang pertama yaitu 

Keterbukaan (T) dengan kepuasan pernikahan (KP). Penghitungan korelasi 

menghasilkan r = 0,858 (p<0,01), hal ini berarti ada korelasi sangat signifikan 

antara aspek keterbukaan dengan kepuasan pernikahan. Penelitian Lee dan Ok 

(2002) menyatakan bahwa kepuasan pernikahan secara signifikan dipengaruhi 

oleh komunikasi yang terbuka. Selaras dengan penelitian Lee dan Ok, penelitian 

yang dilakukan oleh Sari dkk (2018) menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara keterbukaan diri dengan kepuasan pernikahan. 

Aspek komunikasi interpersonal yang kedua yaitu empati (E), hasil 

korelasinya adalah r = 0,730 (p<0,01). Terdapat korelasi sangat signifikan antara 

aspek empati dengan kepuasan pernikahan. Penelitian Sari dan Fauziah (2016)
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menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara empati 

dengan kepuasan pernikahan. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa 

empati dengan aspek afektif dan kognitif, dapat menurunkan suatu konflik, dan 

meningkatkan kesadaran individu untuk memecahkan suatu masalah. Keadaan 

tersebut sangat berguna ketika terjadi konflik dalam pernikahan pada pasangan, 

kesadaran akan pemecahan masalah pada kedua belah pihak akan timbul 

dikarenakan pasangan sama-sama memiliki empati, dengan kata lain kehadiran 

empati dapat mengurangi persoalaan dan membantu menyelesaian masalah. 

Meminimalisir terjadinya kejadian yang dapat membuat kedua belah pihak 

menyesal karena terpengaruh emosi sesaat (Lissa dkk, 2016). 

Aspek ketiga yaitu sikap mendukung (SM), didapati r = 0,816 (p<0,01), 

terdapat korelasi yang signifikan. Sikap mendukung juga merupakan aspek 

penting dari hubungan pernikahan. Penelitian Elbedour et al (2002) menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang positif antara dukungan pasangan dengan 

kepuasan pernikahan. 

Aspek keempat adalah sikap positif (SP), hasilnya r = 0,795 (p<0,01) 

berarti terdapat korelasi yang sangat siginifikan. Penelitian Kumala dan 

Trihandayani (2015) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara sikap 

positif dengan kepuasan pernikahan. Peran memaafkan dan sabar  keduanya 

merupakan bagian dari emosi positif yang menciptakan sikap psoitif, sehingga 

membawa dampak pada kepuasan individu termsuk di dalam pernikahannya.   

Aspek komunikasi interpersonal yang terakhir yaitu kesetaraan (S), 

hasilnya r = 0,753 (p<0,01) berkorelasi sangat signifikan dengan kepuasan 

pernikahan.
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Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hipotesis penelitian ini diterima. 

Terdapat korelasi positif antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan 

pernikahan pada istri yang bekerja. Namun hal ini berbeda dengan data awal 

yang didapatkan dari hasil wawancara pada istri yang bekerja. Data awal yang 

didapat menunjukkan adanya masalah pada kepuasan pernikahan istri. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan mean empirik kepuasan pernikahan, 

hasilnya kepuasan pernikahan pada istri yang bekerja termasuk ke dalam 

kategori sedang. 

Perbedaan atara data awal yang didapat dengan data hasil penelitian yaitu 

data awal lebih valid dikarenakan memang dilakukan wawancara secara empat 

mata. Sedangkan saat penelitian skala ada beberapa skala yang dibawa pulang 

dan dititipkan, sehingga tidak dapat diketahui kondisi sebenarnya subjek saat 

mengisi skala. Jumlah pernyataan skala dirasa terlalu banyak oleh beberapa 

subjek, sehingga mungkin berdampak pada pengisian yang sembarangan. 

Berdasarkan sudut pandang peneliti, terdapat beberapa kelemahan dalam 

penelitian ini antara lain ; 

1. Terjadi overlapping antar variabel sehingga hasil penelitian tidak 

sesuai dengan permasalahan awal. 

2. Kriteria batasan untuk subjek istri bekerja kurang jelas sehingga hasil 

yang didapatkan tidak terkontrol. 

3. Peneliti tidak mencantumkan keterangan status suami yang bekerja 

atau tidak di dalam identitas skala yang diisi subjek.  

4. Penelitian ini tidak menggunakan dimensi atau aspek dari Rumondor 

(2013) yang merupakan adaptasi dan pengembangan dari dimensi tiga 

alat ukur yang sudah ada serta sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 


