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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Hasil Uji Asumsi 

Setelah kedua skala yang telah di uji validitas dan uji reliabilitas di 

bagikan dan data yang diperoleh ditabulasikan (seperti pada lampiran G), maka 

data yang didapatkan akan dilakukan uji asumsi sebelum melakukan uji 

hipotesis. Terdapat dua uji asumsi sebagai syarat uji perbedaan yakni uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui 

normal atau tidaknya distribusi dari skor item-item yang valid. Uji homogenitas 

berfungsi untuk mengetahui homogen atau tidaknya variabel penelitian tersebut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebaran skor varibel keharmonisan perkawinan dan variabel kemandirian 

istri. Data penelitian dari skala keharmonisan perkawinan dan skala 

kemandirian istri diuji normalitasnya dengan menggunakan program SPSS 

for Windows 16.00 dengan uji Kolmogorov Smirnov Test (K-SZ).  

Hasil uji normalitas variabel keharmonisan perkawinan mendapatkan 

nilai K-SZ sebesar 0,576 dengan nilai signifikansi sebesar 0,894 yang berarti 

p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel keharmonisan 

perkawinan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas variabel kemandirian istri 

mendapatkan nilai K-SZ sebesar 1,167 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,132 yang berarti p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 
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kemandirian istri berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran G. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas berdasarkan status kemandirian istri pada penelitian 

ini dihitung menggunakan program SPSS for Windows 16.00. Status 

kemandirian istri dikelompokkan berdasarkan rata-rata total skor pengisian 

skala kemandirian istri yakni 33,43. Subjek dengan total skor diatas 33,43 

termasuk dalam status mandiri dan subjek dengan total skor dibawah 33,43 

termasuk dala, status tidak mandiri. Hasil uji homogenitas variabel 

keharmonisan perkawinan berdasarkan status kemandirian istri dapat dilihat 

pada tabel Independent Sample Test pada kolom Levene’s Test for Equality 

of Variances dengan nilai signifikansi sebesar 0,825 yang berarti p > 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel keharmonisan perkawinan bersifat 

homogen. 

Uji homogenitas juga dilakukan berdasarkan jumlah anak (sudah 

mempunyai anak dan belum atau tidak memiliki anak) serta berdasarkan 

status pekerjaan (bekerja dan tidak bekerja) sebagai analisis tambahan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan jumlah anak, hasil uji homogenitas 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,145 yang berarti p > 0,05. Berdasarkan 

status pekerjaan, hasil uji homogenitas didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,571 yang berarti p > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel keharmonisan 

perkawinan berdasarkan jumlah anak dan status pekerjaan bersifat 

homogen.Hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

 

5.1.2. Hasil Analisis Data 
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Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilakukan uji 

hipotesis. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

uji t yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari dua rata-rata 

sampel yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS for Windows 16.00. 

Hasil dari analisa data menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar -10,209 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti p < 0,01. Nilai mean istri 

dengan status mandiri sebesar 83,17 sedangkan nilai mean istri dengan status 

tidak mandiri sebesar 68,33. Hal ini menunjukkan ada perbedaan yang sangat 

signifikan antara istri dengan status mandiri dengan istri dengan status tidak 

mandiri dimana istri dengan status mandiri lebih harmonis perkawinannya 

daripada perkawinan dengan istri dengan status tidak mandiri, sehingga 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima yakni ada perbedaan 

keharmonisan perkawinan berdasarkan status kemandirian istri.Hasil analisa uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

Sebagai tambahan, dilakukan analisis uji-t dengan membandingkan 

subjek yang sudah mempunyai anak dengan subjek yang belum atau tidak 

memiliki anak. Hasil analisis data menunjukkan nilai t sebesar 0,316 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,753 yakni p > 0,01. Nilai mean subjek yang sudah 

mempunyai anak sebesar 76,13, sedangkan nilai mean subjek yang belum atau 

tidak memiliki anak sebesar 75,37. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan keharmonisan perkawinan berdasarkan jumlah anak. Lalu dilakukan 

pula analisis uji-t dengan membandingkan subjek yang bekerja dengan subjek 

yang tidak bekerja. Hasil analisa data menunjukkan nilai t sebesar -0,690 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,493 yakni p > 0,01. Nilai mean subjek yang bekerja 
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sebesar 74,86, sedangkan nilai mean subjek yang tidak bekerja sebesar 76,53. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan keharmonisan perkawinan 

berdasarkan status pekerjaan. Hasil analisa uji-t berdasarkan jumlah anak dan 

status pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran G. 

5.2. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

teknik uji t, maka diperoleh hasil t sebesar -10,209 dengan p < 0,01. Nilai mean 

istri dengan status mandiri sebesar 83,17, sedangkan nilai mean istri dengan 

status tidak mandiri sebesar 68,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang sangat signifikan antara istri dengan status mandiri dan istri 

dengan status tidak mandiri dimana perkawinan dengan istri mandiri lebih 

harmonis daripada perkawinan dengan istri tidak mandiri. Maka dapat dikatakan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Setiap pasangan suami istri tentu mengininkan perkawinan yang 

harmonis. Keharmonisan perkawinan dapat terwujud bila suami maupun istri 

dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai perannya dalam 

rumah tangga. Tugas seorang istri biasanya adalah mengurus segala pekerjaan 

rumah tangga baik mengurus suami maupun mengurus anak bila telah memiliki 

anak. Namun perkembangan jaman banyak menuntut wanita untuk bekerja diluar 

tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Status pekerjaan seorang istri tersebut 

sering disangkut pautkan dengan kemandirian seorang istri. Padahal, 

kemandirian tidak hanya dapat dilihat dari status pekerjaan seorang istri 

melainkan juga dari segi emosi, sosial, ekonomi, dan intelektual.  

Menurut Sahli (Suhartati & Hendrati, 2015) keharmonisan perkawinan 

merupakan sebuah hidup yang bahagia atas dasar cinta kasih antara suami istri 
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yang mempunyai kesepakatan untuk hidup bersama. Sedangkan kemandirian 

istri adalah keadaan dimana seorang istri dapat melakukan berbagai tindakan 

sesuai dengan keinginannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain 

termasuk pada suaminya. 

Kemandirian Istri memiliki empat aspek yang berkaitan dengan faktor 

yang memengaruhi keharmonisan perkawinan. Aspek pertama yakni 

kemandirian emosi berkaitan dengan faktor keharmonisan perkawinan yakni 

saling menerima. Kemandirian emosi dapat ditunjukkan melalui kemampuan 

seseorang dalam mengelola emosinya sendiri dan tidak bergantung pada orang 

lain. Hasil dari pengumpulan data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor 

aspek kemandirian emosi adalah 182,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemandirian emosi berperan sebesar 25,01% dari ke empat aspek kemandirian 

istri.  

Aspek kedua yakni kemandirian ekonomi berkatan dengan faktor 

keharmonisan perkawinan yakni ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat 

ditunjukkan lewat kemampuan seseorang mengelola ekonominya sendiri dan 

tidak menggantungkan kebutuhan ekonominya pada orang lain. Hasil dari 

pengumpulan data penelitian menunjukkan rata-rata skor aspek kemandirian 

ekonomi adalah sebesar 176,67. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

kemandirian ekonomi berperan sebesar 24,21%. 

Aspek ketiga adalah kemandirian intelektual yang berkaitan dengan faktor 

keharmonisan perkawinan yakni penyesuaian dengan pasangan. Kemandirian 

intelektual dapat ditunjukkan dari kemampuan seseorang dalam mengatasi 

konflik yang dihadapi. Hasil dari pengumpulan data penelitian menunjukkan rata-
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rata skor aspek kemandirian intelektual adalah 183. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kemandirian intelektual berperan sebesar 25,08%. 

Aspek keempat adalah kemandirian sosial yang berkaitan dengan faktor 

keharmonisan perkawinan yakni komunikasi. Kemandirian sosial dapat dilihat 

dari kemampuan seseorang dalam berinisiatif untuk berinterakni atau 

berkomunikasi dengan orang lain terlebih dahulu. Hasil pengumpulan data 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata aspek kemandirian sosial yakni sebesar 

187,67. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemandirian sosial berperan sebesar 

25,71%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yakni ada 

perbedaan keharmonisan perkawinan antara istri dengan status mandiri dan istri 

dengan status tidak mandiri. Status kemandirian istri dapat dilihat dari skor total 

pengisian skala kemandirian istri. Skor total yang berada dibawah rata-rata yakni 

dibawah 33,45 termasuk dalam status istri tidak mandiri. Sedangkan skor total 

yang berada diatas rata-rata yakni lebih besar atau sama dengan 33,46 

termasuk dalam status istri mandiri. 

Dapat dilihat dari hasil perhitungan bahwa perkawinan dengan status istri 

mandiri lebih harmonis dengan rata-rata skor sebesar 83,17 dibandingkan 

dengan perkawinan dengan status istri tidak mandiri yang mendapatkan rata-rata 

skor sebesar 68,33. Keharmonisan perkawinan dalam penelitian ini diukur 

dengan skala yang terdiri dari enam aspek keharmonisan perkawinan. Aspek 

pertama adalah kasih sayang. Dalam aspek kasih sayang, perkawinan dengan 

status istri mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 111,5 dan perkawinan 

dengan status istri tidak mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar  93,75. 
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Aspek kedua adalah pengertian. Dalam aspek ini, perkawinan dengan 

status istri mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 104,75 dan perkawinan 

dengan status istri tidak mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 85,75. 

Aspek ketiga adalah mempunyai cukup waktu untuk berkomunikasi. Dalam 

aspek ini, perkawinan dengan status istri mandiri mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 108 dan perkawinan dengan status istri tidak mandiri mendapatkan rata-

rata skor sebesar 86,5. 

Aspek keempat adalah saling mendengarkan. Dalam aspek ini, 

perkawinan dengan status istri mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 107 

dan perkawinan dengan status istri tidak mandiri mendapatkan rata-rata skor 

sebesar 86,25. Aspek kelima adalah jujur. Dalam aspek ini, perkawinan dengan 

status istri mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 90,75 dan perkawinan 

dengan status istri tidak mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 77,25. 

Aspek keenam adalah kerjasama. Dalam aspek ini, perkawinan dengan status 

istri mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 102,5 dan perkawinan dengan 

status istri tidak mandiri mendapatkan rata-rata skor sebesar 83. 

Kemandirian ekonomi sering dikaitkan dengan status pekerjaan seorang 

istri. Istri yang bekerja dianggap mandiri secara ekonomi karena mampu 

memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 

Istri yang bekerja juga mampu membantu suami dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga sehingga dapat meringankan beban suami. Kondisi ekonomi 

keluarga berpengaruh pada keharmonisan perkawinan.Tingkat ekonomi yang 

rendah sering menjadi penyebab terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga 

(Mahmudah, 2015). Maka, tingkat ekonomi yang mencukupi dapat menunjang 

keharmonisan dalam perkawinan. 
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Istri yang tidak bekerja dapat dikatakan tidak mandiri secara ekonomi 

karena ia bergantung sepenuhnya pada penghasilan suaminya untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Ketika seorang istri tidak bisa mencukupi kebutuhan 

ekonominya sendiri, suami memegang kendali penuh atas keputusan-keputusan 

dalam rumah tangga serta pola komunikasi menjadi bersifat vertikal. Hal ini 

menyebabkan ketergantungan istri pada suami secara ekonomi (Astuti, 2002). 

Kemandirian emosi ditunjukkan dengan mampu mengendalikan emosinya 

sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Emosi yang terkendali membuat 

seseorang dapat berfikir secara baik dan mampu melihat sesuatu secara objektif 

(Ratnawati, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa istri yang mandiri secara 

emosi mampu mengelola emosinya sendiri dan mampu memahami bahwa ia 

tidak dapat mengatur emosi pasangannya. Kemandirian emosi mampu membuat 

seorang istri dapat menerima keadaan rumah tangga dengan baik sehingga tidak 

terjadi perselisihan. 

Istri yang tidak mandiri secara emosi, masih menggantungkan kebutuhan 

emosinya pada suami sehingga selalu menuntut suami untuk memahami 

emosinya. Istri yang tidak mandiri secara emosi tidak dapat menciptakan 

suasana perkawinan yang harmonis karena tidak dapat melihat sesuatu secara 

objektif sehingga hanya ingin dimengerti sesuai keinginannya. 

Kemandirian sosial ditunjukkan dengan mampu berinisiatif dalam 

memulai interaksi atau komunikasi. Komunikasi yang sering digunakan dalam 

hubungan suami istri adalah komunikasi interpersonal yakni komunikasi yang 

dilakukan secara tatap muka, baik secara verbal maupun non verbal (Dewi & 

Sudhana, 2013). Komunikasi interpersonal yang terjalin dengan baik memiliki 

peran penting dalam menjaga keharmonisan perkawinan. Komunikasi juga 
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berguna untuk merasakan dan mengerti perasaan satu sama lain serta dapat 

menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah dalam perkawinan. 

Istri yang mandiri secara sosial mampu memulai komunikasi dengan 

suaminya tanpa menunggu aksi dari suami terlebih dahulu sehingga dapat 

terjalin komunikasi yang baik.Istri dapat menceritakan kejadian yang dialaminya 

sehari-hari maupun saling bertukar pikiran dan perasaan. Sedangkan istri yang 

tidak mandiri secara sosial cenderung menunggu suaminya untuk memulai 

komunikasi terlebih dahulu dan tidak dapat mengungkapkan perasaannya bila 

tidak ditanya. Hal tersebut dapat menghambat komunikasi dalam rumah tangga. 

Padahal, komunikasi menjadi salah satu kunci penting dalam membina 

perkawinan yang harmonis (Dewi & Sudhana, 2013). 

Kemandirian intelektual ditunjukkan dengan mampu mengatasi konflik-

konflik yang sedang dihadapi. Konflik dapat diatasi dengan kombinasi strategi 

coping yakni yang fokus pada masalah (problem based coping) dan fokus pada 

emosi (emotion based coping) (Alteza &Hidayati, 2018). Istri yang mandiri secara 

intelektual mampu mengatasi konflik dengan strategi coping yang baik sehingga 

tidak memperbesar masalah yang ada dan dapat mempertahankan 

keharmonisan perkawinan. Sedangkan istri yang tidak mandiri secara intelektual 

tidak mampu mengatasi konflik dalam rumah tangga sehingga konflik dapat 

semakin besar dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam perkawinan. 

Hubungan antara kemandirian istri dengan keharmonisan perkawinan 

pernah diteliti sebelumnya oleh Maria Agustin dan Fabiola Hendrati pada tahun 

2013. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara kemandirian 

istri dengan keharmonisan perkawinan dengan koefisien korelasi sebesar 0,525. 

Penelitian ini mendefinisikan kemandirian seorang istri sebagai status pekerjaan 
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saja dan didapatkan hasil bahwa perkawinan dengan istri yang bekerja lebih 

harmonis daripada perkawinan dengan istri yang tidak bekerja (Agustin 

&Hendrati, 2013). 

Selain membandingkan keharmonisan perkawinan berdasarkan status 

kemandirian istri, dilakukan pula uji perbandingan berdasarkan jumlah anak dan 

status pekerjaan.Namun hasil uji analisis data menunjukkan tidak ada perbedaan 

keharmonisan perkawinan berdasarkan jumlah anak maupun berdasarkan status 

pekerjaan istri. 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi para istri untuk lebih memahami 

pentingnya peran kemandirian seorang istri dalam membina perkawinan yang 

harmonis. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu: 

1. Terbatasnya referensi penelitian sebelumnya yang jarang dilakukan 

sehingga teori yang didapatkan kurang lengkap. 

2. Beberapa subyek terlihat terburu-buru saat mengisi skala sehingga kurang 

konsentrasi saat memilih jawaban. 

3. Beberapa subyek kurang fokus karena diajak berbicara oleh beberapa 

orang disebelahnya. 
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