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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.       Hasil Penelitian 

      Data-data pada skala kepuasan perkawinan, kepribadian 

ekstrovert dan komunikasi interpersonal yang diperoleh dalam penelitian 

ini digunakan untuk menguji hipotesis mayor dan hipotesis minor.  

Sebelum melakukan uji hipotesis mayor dan hipotesis minor maka harus 

dilakukan terlebih dahulu uji asumsi yang terdiri dari  uji normalitas,  uji 

linearitas dan uji multikolinearitas..         

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui  normal tidaknya 

sebaran item. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan  uji normalitas 

dengan menggunakan teknik One Sample Kolmogorov Smirnov yang 

terdapat pada program komputer  Statistical Packages for Social Science 

(SPSS)  versi  Windows 16. Data berdistribusi normal jika  p>0,05. Tabel 

16 di bawah ini adalah tabel hasil uji normalitas: 
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Tabel 15: Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

SmirnovZ 

Asymp.Sig.(

2 tailed 

Keteran

gan 

Kepuasan Perkawinan 0,748 0,631  Normal 

Kepribadian Ekstrovert 0,672 0,756  Normal 

Komunikasi 

Interpersonal 

0,749 0,629  Normal 

 

Hasil uji normalitas   data  pada variabel kepuasan perkawinan 

memperoleh nilai KSZ 0,748 dengan taraf signifikansi sebesar p= 0,631 

(p>.0,05); hasil uji normalitas pada data variabel kepribadian ekstrovert 

mendapat  nilai KSZ 0,672  dengan taraf signifikansi sebesar  p=0,756 

(p>0,05) dan hasil uji normalitas pada variabel komunikasi interpersonal 

memperoleh nilai KSZ .0,749 dengan taraf signifikan sebesar p=0,629 (p> 

0,05).   

Dari uji normalitas ketiga variabel di atas  dengan  nilai 

Asymp.Sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Hasil uji  normalitas dapat dilihat pada 

lampiran E1. 

2. Uji linearitas.  

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel  

tersebut memiliki hubungan atau tidak.  Dasar pengambilan keputusan 

adalah: Jika p<0,05 maka data tersebut dinyatakan linear. Tabel 16 di 

bawah ini adalah hasil uji linearitas: 
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Tabel 16: Hasil Uji Linearitas 

Variabel bebas F Sig. Asumsi 

Kepribadian Ekstrovert 80,137 0,000(p<0,01) Linear 

Komunikasi 

interpersonal 

60,171 0,000(p<0,01) Linear 

 

Berdasarkan pada uji linearitas variabel kepuasan perkawinan dan 

kepribadian ekstrovert  di atas diperoleh nilai  F= 80,137 dengan nilai 

signifikansi  p= 0,000  (p < 0,05). Dengan itu  dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan linear secara signifikan antara kepuasan perkawinan 

dengan kepribadian ekstrovert.   

Uji linearitas dilakukan juga pada variabel   kepuasan perkawinan 

dengan komunikasi interpersonal. Dari hasil uji linearitas tersebut 

diperoleh nilai  F = 60.171 dengan nilai signifikansi p =0,000 (p< 0,05),  

Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan 

antara kepuasan perkawinan dengan komunikasi interpersonal. Dari hasil 

uji linearitas kedua variabel bebas di atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal memiliki 

hubungan yang linear dengan kepuasan perkawinan. 

Hasil pengujian secara lengkap dapat dilihat pada lampiran E2. 

 

3. Uji Multikolinieritas. 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan atau tidak  antar  variabel bebas. Model regresi yang baik 
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ditandai dengan tidak adanya hubungan antara variabel bebas. Tabel 18 

di bawah ini menunjukkan hasil uji multikolinieritas. 

 

Tabel 17: Hasil Uji Multikolinearitas. 

Variabel  Nilai tolerance Nilai Varian Inflation 

Factor (VIF) 

Kepribadian ekstrovert 0,506 1,975 

Komunikasi 

interpersonal 

0,506 1,975 

 

 

 Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara dua variabel bebas yaitu kepribadian 

ekstrovert dengan komunikasi interpersonal. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya nilai tolerance dari masing-masing variabel yang berada di atas 

0,1 yaitu  0,506 dan nilai  VIF (Varian Inflation Factor)  masing-masing 

variabel bebas berada di bawah 10 yaitu 1,975. Hasil lengkap dapat dilihat 

pada lampiran E3.. 

4. Uji  Hipotesis 

a. Uji  hipotesis mayor. Uji hipotesis dilakukan  menggunakan teknik 

analisis regresi dengan dua predictor dan analisis korelasi product 

moment Pearson. Uji hipotesis mayor dilakukan dengan menggunakan 

bantuan alat komputer program SPSS windows versi 16.   
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Hasil uji dari hipotesis mayor menjukkan  nilai korelasi R= 0,752 

dengan nilai  F=50,041 dan nilai signifikansi  p=0,000 (p<0,01). Hal ini 

berarti bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dengan kepuasan 

perkawinan. Hasil korelasi menunjukkan  nilai R yang  tinggi berarti  ada  

kemungkinan terjadinya overlaping dalam item alat ukur penelitian. 

Sumbangan efektif kepribadian ekstrover (X1) sebesar 34,22% dan 

sumbangan efektif komunikasi interpersonal (X2) sebesar 22,24% 

terhadap kepuasan perkawinan. Dengan demikian hipotesis mayor yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran F. 

b.Uji hipotesis minor.  

Ada  dua hipotesis minor dalam penelitian ini. Hipotesis minor 

pertama yaitu: terdapat hubungan yang positif antara kepribadian 

ekstrovert dengan kepuasan perkawinan. Hipotesis minor kedua adalah 

terdapat hubungan yang positif antara komunikasi interpersonal dengan 

kepuasan perkawinan. Tabel 20 di bawah ini menunjukkan hasil uji 

hipotesis minor. 
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Tabel 18: Hasil uji hipotesis minor 

Variabel  Korelasi 

Pearson  

Sig.(1-

tailed) 

Hasil uji 

Kepribadian Ekstrovert 0,714 0,000 Sangat 

signifikan 

Komunikasi 

Interpersonal 

0,670 0,000 Sangat 

signifikan 

Dependent variabel Kepuasan Perkawinan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis minor pertama antara variabel X1 

dan Y diperoleh nilai  koefisien korelasi  variabel rx1y= 0,714 dengan nilai 

signifikansi p=0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara  kepribadian ekstrovert dengan 

kepuasan perkawinan. Semakin tinggi skor  ekstrovert maka semakin 

tinggi kepuasan perkawinan dan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis 

minor satu yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil lengkap 

dapat dilihat pada lampiran G 

. Pada hasil uji hipotesis minor kedua  antara variabel X2 dan Y 

ditemukan nilai  rx2y= 0,670 dengan nilai signifikansi p=0,000 (p<0,01). 

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan.  Semakin 

tinggi komunikasi interpersonal, semakin tinggi pula kepuasan perkawinan 

dan  sebaliknya.Nilai korelasi yang tinggi  karena  adanya overlaping 
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antara variabel bebas pertama dan variabel bebas kedua dengan 

kepuasan perkawinan.  Dengan demikian hipotesis minor dua yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil selengkapnya  dapat dilihat 

pada lampiran G. 

B.       Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan membuktikan hubungan 

antara kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dengan 

kepuasan perkawinan. Berdasarkan pada hasil analisa data dalam 

penelitian ini,  ditemukan adanya hubungan yang sangat positif dan  

signifikan  antara kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal 

dengan kepuasan perkawinan. Tabel 18 dan 19 menunjukkan hasil 

pengujian hipotesis mayor dan minor. Hasil uji tersebut  membuktikan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat signifikan antara 

kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dengan kepuasan 

perkawinan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu kepribadian 

ekstrovert dan komunikasi interpersonal. Kepribadian ekstrovert dan 

komunikasi interpersonal secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan 

perkawinan suami istri. Semakin ekstrovert dan semakin tinggi komunikasi 

interpersonal maka semakin tinggi kepuasan perkawinan suami istri dan  

sebaliknya. Misalnya suami istri yang ceria, selalu berinteraksi, semangat, 
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gembira, antusias, terbuka dan saling percaya dalam hidup 

perkawinannya. 

Kepribadian ekstrovert berkaitan dengan sifat yang ada pada 

individu yaitu optimis, memiliki kemampuan sosial, ketegasan hati, senang 

bercanda, berpikir dan bertindak pada hal-hal yang praktis, bertanggung 

jawab dalam hidup (Feist et al., 2018) kehangatan, mudah bergaul, 

bersemangat, memiliki emosi positif (Papalia dkk., 2013) sedangkan 

komunikasi interpersonal berkaitan dengan aspek-aspek keterbukaan, 

dukungan sosial, empati, sikap positif dan kesetaraan (Devito A.J, 2011) 

pribadi   yang memiliki kepribadian ekstrovert akan lebih mudah terbuka, 

senang bersosialisasi, bersemangat dan selalu antusias, pencair suasana, 

senang bekerja kelompok, sangat mudah dalam bergaul (Feist dkk., 2018) 

lebih hangat dalam membangun  komunikasi  sehingga  keharmonisan, 

kerukunan, keutuhan  dan kepuasan  perkawinan tetap terpelihara.  

Dalam membangun komunikasi interpersonal, suami istri dapat 

belajar untuk saling mengerti dan memahami sehingga membina 

hubungan satu sama lain  (Devito, 2013) Kepuasan dalam perkawinan 

dipengaruhi oleh banyak aspek seperti: resolusi konflik, manajemen 

keuangan, aktivitas waktu luang, hubungan seksual, anak dan 

pengasuhan, keluarga dan teman, komunikasi (Olson & Fowers dalam 

Iqbal, 2018)   
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Hasil pengujian hipotesis yang signifikan ini dibuktikan dengan nilai  

koefisien korelasi R  sebesar 0,752,  nilai F= 50,041 dengan nilai 

signifikansi p= 0,000 (p<0,01).  Sumbangan efektif kepribadian ekstrovert 

(x1) sebesar  34,27% dan  sumbangan efektif komunikasi interpersonal 

(x2) sebesar 22,24% terhadap kepuasan perkawinan. Sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari 

kedua nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa  variabel kepribadian 

ekstrovert dan komunikasi interpersonal  mempunyai hubungan dengan 

kepuasan perkawinan.  

Hasil penelitian tersebut di atas sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Drahman dkk., 2018) di Selangor bahwa ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara kepribadian ekstrovert dengan kepuasan 

perkawinan. Semakin ekstrovert maka semakin tinggi kepuasan 

perkawinan. Kepribadian ekstrovert dengan segala sifat  yang dimilikinya  

seperti humoris, kegairahan hidup, optimisme (Pervin et al., 2015) 

mempengaruhi tingkat kepuasan perkawinan. Suami istri yang memiliki 

kepribadian ekstrovert akan sangat mudah untuk mencapai kepuasan 

dalam perkawinan. McCrae dan Costa menyebutkan bahwa individu 

dengan skor tinggi pada ekstrovert memiliki sifat yang penuh perhatian, 

mudah bergaul, aktif berbicara, menyukai kelucuan, mudah bergaul, aktif 

dan semangat (Feist et al., 2018). Oleh karena itu kepribadian ekstrovert 

sangat berpengaruh pada kepuasan perkawinan.   
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Hal tersebut  senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Jain & Singh., 2019) yang menemukan bahwa kepribadian ekstrovert 

berhubungan secara positif dan signifikan dengan kepuasan perkawinan 

karena pribadi ekstrovert lebih antusias, aktif berbicara dan berpikiran 

positif. Kepribadian ekstrovert memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap kepuasan perkawinan yaitu 34,27%.. Suami istri dengan 

kepribadian ekstrovert memiliki kemampuan sosial yang baik, bersifat 

asertif dan mampu bekerja sama sehingga bisa membangun relasi sosial 

dengan baik (Sari,Indriana & Ariati., 2012). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Shahmoradi, Maleki, Maleki, 

Shahmoradi, & Foumany, 2014; Sari, Indriana, & Ariati, 2012) 

Hasil uji hipotesis kedua dari pengolahan data  menunjukkan 

adanya koefisien korelasi Rx2y=0,670 dengan p=0,000 (p<0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang  positif dan signifikan antara 

komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan. Hal ini berarti  

semakin tinggi komunikasi interpersonal maka semakin tinggi pula 

kepuasan perkawinan dan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis minor 

dua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Hasil penelitian  ini mendukung  penelitian yang dilakukan oleh 

(Wardani, Suharsono, & Amalia, 2019; Muslimah., 2014; Harris & Kumar, 

2018; Vazhappilly & Reyes., 2016) bahwa ada hubungan yang positif dan  

signifikan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan.  

Komunikasi interpersonal yang efektif antara suami   istri sangat 
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membantu untuk mencapai kepuasan perkawinan. Komunikasi 

interpersonal yang efektif juga dapat menolong suami istri untuk 

menghindari terjadinya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu 

komunikasi interpersonal menjadi sangat penting dalam  relasi perkawinan 

suami istri (Plooy & Beer, 2018). Komunikasi interpersonal memiliki 

pengaruh yang besar terhadap kepuasan perkawinan suami istri  

(Dahuji.,dkk  dalam Muslimah., 2014). 

Menurut Rakhmat (2019), komunikasi interpersonal yang sehat 

harus dipertahankan agar terciptanya  keharmonisan, kebahagiaan  suami 

istri dalam  perjalanan perkawinannya sehingga kepuasan perkawinan 

tetap terpelihara. Kepuasan perkawinan merupakan dasar bangunan 

kehidupan bagi suami istri. Suami istri harus bekerjasama dalam 

memelihara, merawat perkawinannya agar keharmonisan, kebahagiaan 

dan sukacita tetap dirasakannya.  Keharmonisan dan keutuhan  hidup 

suami istri dalam perkawinan merupakan perwujudan dari kualitas 

komunikasi interpersonal yang dibangunnya (Dewi & Sudhana., 2013).  

Komunikasi interpersonal merupakan cara efektif suami istri untuk 

dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak perkawinan  

(Harahap & Lestari, 2018). Ada lima faktor penting yang dapat 

meningkatkan efektivitas dalam membangun komunikasi interpersonal 

suami istri  yaitu keterbukaan, dukungan, empati, sikap positif dan 

kesetaraan (Devito A.J, 2011).  Suami istri yang bersikap terbuka akan 

mengenal satu sama lain secara lebih mendalam. Hal ini menolong suami 
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istri untuk dapat menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. 

Dengan demikian suami istri saling mendukung dalam membangun 

kehidupan guna menjaga kesatuan rumah tangganya. Suami istri harus 

memiliki komitmen yang sama dan merasa bernilai serta bermartabat 

dalam kehidupan perkawinannya. Komunikasi interpersonal yang efektif 

dapat membantu suami istri untuk menghindari terjadinya perpisahan dan 

perceraian (Luthfi., 2017); meningkatkan kesetiaan dalam perkawinan 

(Setiawan & Renanita, 2018). Suami istri juga harus belajar terus menerus 

untuk bersikap positif dalam membangun komunikasinya sehingga dapat 

mendukung kepuasan perkawinannya ( Dewi & Sudhana., 2013).  

Nilai positif koefisien korelasi pada kepribadian ekstrovert dan 

komunikasi interpersonal yang ditemukan dalam penelitian ini  

menunjukkan bahwa dua variabel tersebut sangat penting dalam 

meningkatkan kepuasan perkawinan. Kepuasan perkawinan merupakan 

bagian yang sangat penting dalam kehidupan suami istri (Muslimah, 2014; 

Levenson, Carstensen, & Gottman, 1993). Suami istri yang mengalami 

kepuasan dalam perkawinan memiliki kesehatan mental yang baik, sehat 

secara fisik maupun  psikis,  emosi yang stabil dan bahagia (Zaheri, 

Dolatian, Shariati, Simbar, Ebadi, & Azghadi., 2016). Kepuasan 

perkawinan juga mempererat ikatan dalam perkawinan sehingga tidak 

terjadinya perpisahan dan perceraian suami istri. Hal ini selaras dengan 

apa yang diserukan oleh Gereja katolik bahwa perkawinan katolik itu satu 

dan tak terceraikan (Paulus II, 2011; KHK 1055). Suami istri harus 
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berjuang terus menerus dalam mempertahankan keutuhan 

perkawinannya. 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangannya. 

Adapun kekurangan  dalam penelitian ini yaitu: pertama, peneliti tidak 

hadir saat  pengambilan data  secara langsung di tempat penelitian. 

Peneliti  hanya menitipkannya  pada pastor  yang bertugas di Paroki 

St.Yoseph Bajawa, NTT. Hal ini disebabkan karena adanya virus covid 19 

dan pembatasan jarak dengan sesama. Kedua,  peneliti  tidak dapat 

menjelaskan proses pengisian kuesioner kepada partisipan sehingga ada 

kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dan ketidakmengertian dalam 

mengisi data kuesioner secara baik. Ketiga, peneliti tidak dapat  

mengamati secara langsung proses pengisian data kuesioner oleh para 

partisipan  dan  ada kemungkinan para partisipan mengerjakannya 

dengan tidak sungguh-sungguh sehingga hasilnya kurang efektif. 

Keempat, penekanan yang terlalu positif pada kepribadian ekstrovert 

sehingga mengabaikan  nilai negatifnya. Kelima,  adanya kemiripan  item 

pada skala kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal  yang 

overlaping dengan kepuasan perkawinan  sehingga  menyebabkan nilai 

korelasinya tinggi. 


