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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Ketiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima,  

karena dari  hasil penelitian membuktikan bahwa  ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara kepribadian ekstrovert dan 

komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan. 

Sumbangan efektif dari kedua variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar 56,5% dan sisanya 43,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

2. Pada hipotesis pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepribadian 

ekstrovert dengan kepuasan perkawinan.  Sumbangan efektif dari 

kepribadian ekstrovert terhadap kepuasan perkawinan  sebesar 

34,27% . 

3. Pada hipotesis kedua, hasil penelitian membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi  

interpersonal dengan kepuasan perkawinan. Sumbangan efektif 

dari komunikasi interpersonal terhadap kepuasan perkawinan 

sebesar 22,24%.     
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B.       Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti 

menyampaikan saran-saran kepada: 

1. Bagi suami istri.  

Suami istri diharapkan untuk dapat  membangun kesadaran 

dalam dirinya guna lebih mengenal kepribadiannya masing-masing  

baik sisi positif  maupun negatifnya sehingga bisa menerima satu 

sama lain guna  membangun komunikasi interpersonal yang lebih   

efektif agar kebahagiaan serta kepuasan perkawinan tetap 

terpelihara.  Dengan kata suami istri harus  mengenal  

kepribadiannya apakah kepribadian ekstrovert atau introvert 

dengan  segala nilai positif dan negatif sehingga dapat mengatur  

komunikasi interpersonal yang dapat mendukung kepuasan 

perkawinannya. 

2. Bagi petugas pastoral keluarga.  

Para petugas pastoral memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang  cukup besar untuk mendampingi keluarga-keluarga. Oleh 

karena itu petugas pastoral harus mengadakan kegiatan yang 

berguna seperti retret, katekese bagi suami istri sehingga 

komunikasi antara suami istri dapat berjalan dengan baik dan 

kepuasan perkawinan tetap dialaminya dalam hidup 

perkawinannya.  
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3. Bagi para peneliti selanjutnya. 

Para peneliti yang akan melakukan penelitian   yang serupa 

dengan topik penelitian ini diharapkan untuk sungguh-sungguh 

memperhatikan penyusunan item alat ukur  agar tidak terdapat 

kemiripan sehingga terjadinya overlaping antar variabel. Selain 

itu, peneliti selanjutnya harus juga memperhatikan penyusunan 

item skala penelitian pada kepribadian ekstrovert dengan tidak 

hanya memperhatikan nilai positifnya saja tapi juga nilai negatif dari 

kepribadian ekstrovert. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk 

berhati-hati bila akan menggunakan hasil penelitian ini.


