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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan memberikan skala 

penelitian kepada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah istri 

yang menjalani long distance marriage dan bertempat tinggal di asrama 

Batalyon Arhanud SE 13 (Baterai Q) Kubang, Pekanbaru dengan jumlah 100 

orang. Sebelum penelitian dilaksanakan, skala yang digunakan diuji coba 

terlebih dahulu. Penyebaran skala uji coba (try out) dilakukan pada tanggal 24 

sampai 28 Juli 2017. Subjek pada try out ini berjumlah 60 orang. Skala try 

out yang tersebar berjumlah 60 eksemplar dan dikembalikan sebanyak 60 

eksemplar. 

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian pada tanggal 7 sampai 11 

Agustus 2017. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan skala pada 

subjek penelitian sebanyak 100 eksemplar. Data diproses dan dianalisis 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 18.0 for Windows.  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum subjek penelitian berdasarkan usia 

Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 100 orang wanita. Subjek 

pada penelitian ini berada pada usia dewasa awal dengan rentang usia 

dari 18 sampai 40 tahun. 
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2. Uji Asumsi 

Uji asumsi bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisa memenuhi syarat untuk dapat dianalisa dengan menggunakan 

korelasi product moment oleh Pearson. Uji asumsi ini terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan bantuan SPSS 18 for windows. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

sebuah data penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

dilakukan terhadap variabel kepuasan pernikahan dan variabel 

penyesuaian pernikahan. Berdasarkan hasil uji normalitas pada skala 

kepuasan pernikahan dengan teknik one sample kolmogrof – smirnov 

test. Data disebut normal jika p>0,05. 

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi (p) untuk variabel kepuasan pernikahan adalah sebesar 

0,137 (p>0,05), artinya sebaran data kepuasan pernikahan 

berdistribusi normal. Nilai signifikansi (p) variabel penyesuaian 

pernikahan adalah sebesar 0,179 (p>0,05) artinya, sebaran data 

penyesuaian pernikahan berdistribusi normal.   

b. Uji linieritas  

Uji linearitas bertujuan untuk melihat arah, bentuk dan kekuatan 

hubungan antara dua variabel. Uji linearitas yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah uji F, data akan dikatakan linear dengan 

ketentuan signifikasinya lebih kecil dari 0,05 (p<0,05). Pada 

penelitian ini uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

hubungan antara variabel penyesuaian pernikahan dengan kepuasan 

pernikahan mengikuti garis linier atau tidak, dengan menggunakan 

program SPSS 18 for windows.  

Berdasarkan hasil uji linieritas pada variabel penyesuaian 

pernikahan dan kepuasan pernikahan diperoleh nilai F sebesar 

27,616 dengan signifikansi p = 0,000 (p< 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kedua variabel linear. Artinya, hubungan antara 

variabel penyesuaian pernikahan dengan kepuasan pernikahan 

mempunyai hubungan yang signifikan. 

c. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

antara hubungan penyesuaian pernikahan dengan kepuasan 

pernikahan yang dianalisis dengan teknik korelasi product moment 

oleh Pearson. Diterima atau tidaknya hipotesis apabila nilai 

signifikansi p<0,01 (Sugiyono, 2011).  

Berdasarkan tabel hasil analisis korelasi product moment oleh 

Pearson menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01) dan 

nilai r sebesar 0,434. Ini menunjukkan bahwa hipotesis yang peneliti 

ajukan diterima, artinya ada hubungan positif antara penyesuaian 

pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani 
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long distance marriage. Semakin tinggi penyesuaian pernikahan 

maka semakin tinggi kepuasan pernikahan istri yang menjalani long 

distance marriage. 

Sedangkan kontribusi penyesuaian pernikahan terhadap 

kepuasan pernikahan dapat dilihat pada nilai R square sebesar 

0,188356 yang artinya sumbangsih yang diberikan oleh penyesuaian 

pernikahan terhadap kepuasan pernikahan sebesar 18,83 persen, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Kategorisasi Data 

Skor hasil penelitian belum mampu memberikan makna atau 

interpretasi terhadap skor skala yang bersangkutan. Pada dasarnya 

interpretasi terhadap skor skala psikologi bersifat normatif. Acuan 

normatif bertujuan untuk memudahkan memahami hasil pengukuran. 

Hasil pengukuran akan mudah dipahami dengan adanya kategorisasi 

(Azwar, 2013).  

Tujuan kategorisasi adalah menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2013). Kategorisasi subjek 

penelitian dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu kategori sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kategorisasi pada 

penelitian ini menggunakan norma sebagai berikut : 

 

 



45 
 

Tabel 4.1  

Norma Kategorisasi 

Norma Kategori 

X < (-1,5) Sangat Rendah 

(-1,5) < X ≤ (-0,5) Rendah  

(-0,5)< X ≤ (+0,5) Sedang  

(+0,5)< X ≤ (+1,5) Tinggi  

(+1,5) < X Sangat Tinggi 

 

Ket : 

 : Mean  

 : Standar Deviasi 
 

a. Kategorisasi variabel penyesuaian pernikahan 

Untuk membuat kategorisasi ini, peneliti menggunakan pendapat 

Azwar (2013) dimana perhitungan dilakukan secara manual 

berdasarkan skor terkecil dan berkisar dari 1 sampai 4. Variabel 

penyesuaian pernikahan terdapat 27 aitem. Sehingga nilai terendah 

yang mungkin diperoleh subjek adalah 1 x 27 = 27, sedangkan nilai 

tertinggi adalah 4 x 27 = 108, rentang skor (range)-nya adalah 108 – 27 

= 81, skor rata-rata (mean) adalah (108 + 27) /2 = 67,5 dan standar 

deviasinya (108 – 27) /6 = 13,5. Gambaran data empirik dan hipotetik 

penyesuaian pernikahan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2  

Gambaran Hipotetik dan Empirik Penyesuaian Pernikahan (X) 

Deskripsi Aitem 
Nilai 

Min 

Nilai 

Maks 
Range 

Mean 

() 

Standar

Deviasi 

() 

Hipotetik 27 27 108 81 67,5 13,5 

Empirik 27 66 102 36 84 6 

 

Berdasarkan hasil di atas, kategorisasi subjek pada variabel 

penyesuaian pernikahan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabel 4.3  

Kategorisasi Variabel Penyesuaian Pernikahan (X) 

Kategori Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah X ≤ 75 8 8 

Rendah 75 < X ≤ 81 17 17 

Sedang 81 < X ≤ 87 45 45 

Tinggi 87 < X ≤ 93 21 21 

Sangat Tinggi 93 < X 9 9 

Jumlah  100 100 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 100 subjek 

penelitian terdapat 45 subjek berada pada kategori sedang atau cukup 

baik. Selanjutnya sebanyak 21 subjek berada pada kategori tinggi atau 

baik dan 9 subjek berada dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik. 

Pada kategori rendah terdapat 17 subjek dan sisanya sebanyak 8 subjek 

berada pada kategori sangat rendah. Artinya subjek pada aspek 

penyesuaian pernikahan berada pada kategori sedang atau cukup baik 

dalam melakukan penyesuaian terhadap long distance marriage yang 

dijalaninya. Sebagian besar subjek penelitian yang masuk dalam 

kategorisasi sedang atau cukup baik disini dapat diartikan bahwa subjek 

sudah memenuhi beberapa aspek terciptanya suatu penyesuaian dalam 

menjalani long distance marriage yang menuntut istri agar mampu 

mengambil alih peran dalam keluarga ketika tinggal terpisah sebagai 

tuntutan kerja suami, walaupun masih terdapat sebagian kecil subjek 

yang belum mampu melakukan penyesuaian atas long distance 

marriage yang dijalaninya. 
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b. Kategorisasi variabel kepuasan pernikahan 

Untuk membuat kategorisasi ini, peneliti menggunakan pendapat 

Azwar (2013) dimana perhitungan dilakukan secara manual 

berdasarkan skor terkecil dan berkisar dari 1 sampai 4. Variabel 

kepuasan pelanggan terdapat 27 aitem sehingga nilai terendah yang 

mungkin diperoleh subjek adalah 1 x 27 = 27, sedangkan nilai tertinggi 

adalah 4 x 27 = 108, rentang skor (range)nya adalah 108 – 27 = 81, 

skor rata-rata (mean)nya adalah (108 + 27)/ 2 = 67,5 dan standar 

deviasinya (108 – 27)/ 6 = 13,5. Gambaran hipotetik dan empirik 

variabel kepuasan pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4  

Gambaran Hipotetik dan Empirik Kepuasan Pernikahan (Y) 

Deskripsi Aitem 
Nilai 

Min 

Nilai 

Maks 
Range 

Mean 

() 

Standar 

Deviasi () 

Hipotetik 27 27 108 81 67,5 13,5 

Empirik 27 86 105 19 95,5 3,16 

Berdasarkan hasil di atas, kategorisasi subjek pada variabel 

kepuasan pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5  

Kategorisasi Variabel Kepuasan Pernikahan (Y) 

Kategori Nilai Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Rendah X ≤ 90,76 10 10 

Rendah 90,76 < X ≤ 93,92 20 20 

Sedang 93,92 < X ≤ 97,08 37 37 

Tinggi 97,08 < X ≤ 100,24 23 23 

Sangat Tinggi 100,24 < X 10 10 

Jumlah  100 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 100 subjek 

penelitian terdapat 37 subjek berada pada kategorisasi sedang atau 

cukup baik, sebanyak 23 subjek berada pada kategorisasi tinggi atau 

baik, dan sebanyak 10 subjek berada pada kategorisasi sangat tinggi 

atau sangat baik. Dan sisanya sebanyak 20 subjek berada pada 

kategorisasi rendah serta 10 subjek berada pada kategorisasi sangat 

rendah. Artinya bahwa subjek pada variabel kepuasan pernikahan juga 

berada pada kategori sedang atau cukup baik sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar subjek penelitian sudah cukup 

merasakan kepuasan dalam long distance marriage yang dijalaninya. 

Dari hasil kategorisasi ini juga dapat diketahui bahwa sebagian besar 

subjek sudah cukup memenuhi beberapa aspek terciptanya kepuasan 

dalam pernikahan walaupun tidak tinggal serumah bersama suami. 

Keadaan long distance marriage yang dijalani tidak menghalangi 

sebagian besar subjek penelitian untuk tetap merasakan kepuasan atas 

risiko long distance marriage yang harus diterimanya. Namun demikian 

juga terdapat sebagian kecil subjek penelitian masih belum merasakan 
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kepuasan atas long distance marriage yang dijalani, artinya juga 

terdapat beberapa aspek kepuasan pernikahan yang tidak dirasa 

terpenuhi oleh sebagian kecil subjek penelitian yang berada pada 

kategorisasi rendah dan sangat rendah.  

C. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

penyesuaian pernikahan dengan kepuasan pernikahan pada istri yang 

menjalani long distance marriage, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 

0,434, nilai probabilitas (p) sebesar 0,000 (p≤0,01) yang berarti hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penyesuaian pernikahan maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan pada 

istri yang menjalani long distance marriage. 

Dyer (dalam Wahyuningsih, 2005) menyatakan bahwa penyesuaian 

pernikahan mempengaruhi kepuasan pernikahan dimana individu yang 

memiliki rasa puas dengan pernikahannya maka memiliki penyesuaian 

pernikahan yang baik dan begitu sebaliknya. Artinya,  penyesuaian 

pernikahan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kepuasan hidup 

berumah tangga.  Penyatuan dua individu yang berbeda dalam sebuah ikatan 

pernikahan tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya penyesuaian dalam 

menjalani pernikahan tersebut. Dengan adanya penyesuaian maka dapat 

menyatukan segala perbedaan dan meminimalisir konflik yang terjadi ketika 

mengarungi kehidupan berumah tangga. 
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Penyesuaian pernikahan merupakan aspek yang dapat berpengaruh 

dalam mewujudkan kepuasan dalam pernikahan. Penyesuaian yang baik 

dalam sebuah pernikahan ditandai dengan adanya kemampuan untuk saling 

bekerja sama, saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, mampu 

menyatukan segala perbedaan dan mampu bersatu dalam mewujudkan cita-

cita pernikahan yang diinginkan. Hal ini dipertegas oleh pendapat Laswel dan 

Laswel (dalam Nainggolan, 2003) yang mengemukakan bahwa penyesuaian 

pernikahan adalah dua individu yang belajar untuk mengakomodasikan 

kebutuhan, keinginan dan harapan masing-masing untuk mencapai suatu 

derajat kebahagiaan dalam hubungan pernikahan. 

Berdasarkan hasil kategorisasi pada variabel penyesuaian pernikahan 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar subjek penelitian bergerak pada 

kategori sedang ke sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

subjek sudah cukup baik dalam menyesuaikan diri sebagai istri yang 

menjalani long distance marriage. Istri yang sudah cukup baik dalam 

melakukan penyesuaian terhadap kondisi berjauhan dengan suaminya mampu 

menerima segala risiko dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga 

walaupun tanpa kehadiran dan bantuan suami dalam jangka periode tertentu 

sebagai tuntutan pekerjaan yang harus dijalani pihak suami. Berada dalam 

kategorisasi sedang atau cukup baik tentu ada beberapa aspek penyesuaian 

pernikahan yang tidak terlaksana bagi istri yang menjalani long distance 

marriage, dengan kata lain berdasarkan hasil penelitian yang peneliti 

dapatkan melalui sebaran skala penyesuaian pernikahan terdapat beberapa 
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subjek yang  merasa sulit untuk melakukan penyesuaian atas keadaan long 

distance marriage yang dijalaninya. 

Menjalani long distance marriage tentu bukan perkara mudah bagi 

subjek penelitian. Berbagai konflik dapat muncul ketika subjek ditinggal 

bekerja di kota yang berbeda oleh suaminya. Namun ini tidak menjadi 

penghalang bagi subjek untuk tetap merasakan kepuasan atas kondisi long 

distance marriage yang dijalaninya. Ini terbukti dari hasil kategorisasi pada 

variabel kepuasan pernikahan, dimana sebagian besar subjek bergerak pada 

kategori sedang ke sangat tinggi. Artinya, sebagian besar subjek sudah cukup 

merasakan kepuasan atas pernikahan yang dijalaninya. Ada banyak hal yang 

menyebabkan subjek merasa cukup puas dalam long distance marriage yang 

dijalaninya antara lain adalah kehadiran anak dalam pernikahan tersebut. 

Walaupun dalam keadaan berjauhan dengan suami, sebagian besar subjek 

merasa nyaman ketika ada anak yang menemaninya di rumah. 

Hadirnya anak dapat membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam 

kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri (Papalia, Diane, Sally, 

WO & Ruth, 2008). Kehadiran anak menjadi salah satu alasan bagi subjek 

dalam merasakan kepuasan dari long distance mariage yang dijalaninya. 

Walaupun sedang berjauhan dengan suami subjek merasa anak dapat 

menguatkannya menjalani kehidupan tanpa dampingan dan bantuan suami. 

Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja juga dapat 

memberikan kepuasan bagi subjek dalam mengurus anak dan menjalani 

kehidupan pernikahan. Dengan kata lain, kepuasan pernikahan yang 
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dirasakan subjek juga dapat berasal dari kehadiran anak sebagai generasi 

penerus atas pernikahannya. 

Ketika menikah pasangan tentu mendambakan kepuasan atas 

pernikahannya, termasuk pasangan yang menjalani long distance marriage. 

Sebagai pihak yang ditinggalkan istri harus mampu menyiasati agar dapat 

merasa puas akan pernikahan yang dijalaninya. Walaupun terpisah dalam 

janga waktu yang cukup lama, sebagian besar subjek masih dapat merasakan 

kepuasan terhadap pernikahannya dengan mengganti waktu berpisah dengan 

melakukan komunikasi via telepon. Subjek menganggap cara ini dapat 

menyiasati keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk selalu bertemu 

seperti pada pasangan menikah yang tinggal serumah pada umumnya 

sehingga masih dapat merasakan kepuasan dalam pernikahannya. Hal ini 

dipertegas oleh pendapat Dhonan dan Jonson (dalam Hajizah, 2012) yang 

menyebutkan bahwa komunikasi berperan penting dalam menciptakan 

kepuasan pernikahan. 

Menjalani kehidupan pernikahan, suami istri tentunya menginginkan 

kebahagiaan yang ditandai dengan adanya kepuasan dalam pernikahan 

tersebut. Kepuasan dalam pernikahan dapat tercapai apabila kebutuhan, 

keinginan dan harapan dapat terpenuhi (Nainggolan, 2003). Kebutuhan, 

keinginan dan harapan tersebut dapat terpenuhi bila terjadi penyesuaian diri 

yang efektif dan timbal balik. Dengan penyesuaian diri yang baik maka akan 

tercipta suatu kepuasan dalam diri masing-masing maupun bersama sehingga 

dapat membina keluarga yang bahagia dan harmonis (Padma, 2007). 
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Berdasarkan hasil analisis data bahwa penyesuaian pernikahan 

memberikan sumbangan efektif sebesar 18,8% terhadap kepuasan pernikahan 

pada istri yang menjalani long distance marriage yang artinya bahwa 

penyesuaian pernikahan tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap 

kepuasan pernikahan istri yang menjalani long distance marriage, sedangkan 

sisanya sebesar 81,2% merupakan sumbangan dari faktor lain di luar 

penyesuaian pernikahan diantaranya menurut  Duvall dan Miller (dalam Sari, 

2011) adalah kehadiran seorang anak, keterbukaan terhadap pasangan 

(Wardhani, 2012), kepercayaan terhadap pasangan (Fauzia, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika istri 

yang menjalani long distance marriage dapat melakukan penyesuaian 

pernikahan yang baik maka dapat menimbulkan kebahagiaan suami istri, 

membina hubungan yang baik antara anak dan orang tua, mampu 

menyelesaikan perbedaan pendapat, mampu memecahkan masalah, mampu 

menciptakan perdamaian, saling pengertian, mampu mengelola keuangan 

dengan baik, serta dapat membina hubungan yang baik dengan pihak keluarga 

pasangan, maka hal tersebut menandakan tercapainya kepuasan dalam 

pernikahan. 

 

 

 


