
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan serta hasil analisis uji hipotesis dan

analisis tambahan, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat hubungan positif antara kualitas komunikasi dan kepuasan

perkawinan pada pasangan suami istri, semakin tinggi kualitas komunikasi

maka semakin tinggi kepuasan perkawinan pasangan suami istri, sebaliknya

semakin rendah kualitas komunikasi maka semakin rendah pula kepuasan

perkawinan pada pasangan suami istri.

2. Mayoritas subjek penelitian memiliki kepuasan perkawinan dan kualitas

komunikasi yang tinggi.

3. Pada dasarnya, seluruh aspek kepuasan perkawinan dan kualitas komunikasi

tergolong tinggi. Namun jika dibandingkan satu sama lain, aspek peran

menjadi orangtua adalah aspek yang sedikit lebih dominan dari kepuasan

perkawinan, sedangkan aspek kualitas komunikasi yang lebih dominan adalah

aspek kemampuan mendengarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pihak-

pihak yang terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan:

1. Pasangan Suami Istri 81



1. Subjek Penelitian

Kepada pasangan suami istri agar dapat mempertahankan komunikasi

yang berkualitas dalam kehidupan berumah tangga dengan cara bersikap jujur,

saling percaya dan empati, meningkatkan kemampuan menjadi pendengar yang

baik bagi pasangan dalam setiap kondisi suka dan duka kehidupan berumah

tangga. Pasangan suami istri juga dapat mempertahankan dan meningkatkan

peran yang dijalankan sebagai orang tua dengan cara memenuhi segala

kebutuhan anak seperti kasih sayang, agama, pendidikan, serta menyediakan

waktu bersama khususnya pada akhir pekan untuk  melakukan berbagai

kegiatan yang menyenangkan. Kompetensi ini dapat dikembangkan oleh

pasangan suami istri dengan mengikuti berbagai seminar dan pelatihan terkait

seperti seminar dan pelatihan parenting.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti variabel kepuasan

perkawinan, dalam penyusunan alat ukur  perlu memperhatikan karakteristik

masyarakat Indonesia dalam beberapa aspek salah satunya adalah social

desirability. Selanjutnya, peneliti juga dapat menghubungkan variabel

kepuasan perkawinan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti

religiusitas, empati, tingkat pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan usia

perkawinan. Peneliti juga dapat mengulas kepuasan perkawinan ditinjau dari

berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia seperti melayu, jawa, batak, dan

minang.


