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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pemaafan 

(forgiveness) dengan kepuasan pernikahan pada suami atau istri di usia 

pernikahan 10 tahun pertama. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 436 

suami atau istri dengan usia pernikahan 10 tahun pertama. Alat ukur yang 

digunakan yakni skala pemaafan yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu aspek-aspek pemaafan menurut McCullough, Fincham dan Tsang (2003) 

dan skala kepuasan pernikahan yang diadaptasi oleh peneliti dari penelitian 

Adiningtya (2015) mengacu aspek-aspek kepuasan pernikahan menurut Olson dan 

Fower (1993). Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Momen Pearson, sehingga diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan 

antara pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan pernikahan pada suami atau istri 

di usia pernikahan 10 tahun pertama yaitu 0,668 dengan nilai signifikansi 0,000 (p 

< 0,05). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan pernikahan pada suami 

atau istri di usia pernikahan 10 tahun pertama. 

 

Kata Kunci: pemaafan, kepuasan pernikahan, pernikahan. 
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Abstract 

 

This research was conducted to determine the relationship between forgiveness 

and marital satisfaction to the husband or wife in the first 10 years of marriage. 

The amount of the samples in this research were 436 spouses in the first 10 years 

of marriage. The researcher made their own measuring instrument that is the scale 

of forgiveness which refers to aspects of forgiveness by McCullough, Fincham 

and Tsang (2003) and marital satifaction scale were adapted by researchers of  

research Adiningtya (2015)  which refers to aspects of marital satisfaction by 

Olson and Fower (1993). Data analysis was done by using the correlation Product 

Momen Pearson, so the result that there is a relationship between forgiveness with 

marital satisfaction on the husband or wife in the first 10 years of marriage is 

0.668 with significant value 0,000 (p < 0,05). Based on these results we can 

conclude that there is a relationship between forgiveness with marital satisfaction 

as husband or wife in the first years of marriage. 

 

Keywords: forgiveness, marital satisfaction, marriage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Individu yang telah mencapai usia dewasa memiliki tugas perkembangan 

untuk menjalin hubungan dekat dengan individu lain, salah satunya dengan menikah. 

Menikah merupakan tindakan institusional yang sah secara hukum untuk menyatukan 

pria dan wanita dalam hubungan yang abadi sebagai suami istri (Turner, 1996). 

Pasangan yang menikah akan saling membentuk intimasi, memberikan afeksi, dan 

dukungan satu sama lainnya, serta adanya rasa saling menghargai dan menyayangi 

yang membuat pasangan menikah menjadi bahagia (Sari, 2004). Menurut Gunarsa 

(1999) dalam pernikahan dua orang menjadi satu kesatuan yang saling merindukan, 

saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, saling memberikan 

dukungan dan dorongan, saling melayani, kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan 

yang dinikmati bersama. 

Menurut Toomey (dalam Anjani & Suryanto, 2006) usia awal pernikahan 

memainkan peranan penting untuk dijadikan acuan kehidupan orang dewasa dan 

memiliki efek yang lama terhadap hubungan penikahan. Pasangan muda di tahap 

awal pernikahan akan mengalami banyak perubahan, terutama dalam mengurus anak, 

bekerja, dan rumah tangga, sehingga kepuasan pernikahan menurun. Pasangan suami 

istri biasanya harus melakukan penyesuaian pernikahan terutama pada tahap awal 

pernikahan atau awal tahun pernikahan. Suami dan istri harus saling belajar untuk 
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saling mengenal dengan peran barunya sebagai suami, istri, atau orang tua. Tahap ini 

berlangsung antara usia pernikahan 0 hingga 10 tahun pertama (Rachmawati & 

Mastuti, 2013). 

Usia pernikahan 0 hingga 10 tahun pertama merupakan masa rawan, bahkan 

dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut 

Hurlock (2004), periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri, dan 

krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri 

harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri yang mulai 

dihadapkan dengan berbagai masalah. Pada masa penyesuaian ini terkadang suami 

atau istri sering mengalami suatu permasalahan yang terkadang dapat menimbulkan 

ketegangan emosional.  

 Setiap pasangan akan menghadapi suatu permasalahan serta konflik yang 

harus dihadapi dan diselesaikan. Permasalahan yang tidak dapat diatasi bersama 

dengan baik, dapat mengancam hubungan pernikahan dan dapat menyebabkan 

perceraian. Seperti yang telah terjadi dewasa ini dalam lima tahun terakhir dari data 

Kementrian Agama RI mengatakan bahwa selama tahun 2010-2015 angka perceraian 

meningkat hingga 59%. Pada tahun 2010 angka perceraian menunjukkan 285.184 

kejadian dan pada tahun-tahun berikutnya angka perceraian terus meningkat sampai 

dengan tahun 2015 angka perceraian menunjukkan 324.527 kejadian (Takariawan, 

2015). Perceraian yang terjadi lima tahun terakhir ini, banyak terjadi dengan usia 

pernikahan tiga hingga lima tahun (Liputan6, 2016). Data tersebut menunjukkan 

bahwa perceraian akibat konflik atau permasalahan dalam pernikahan sulit dihindari 
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dan perceraian banyak terjadi di periode awal pernikahan. Kekecewaan, perasaan 

marah dan bingung, ketidaksetiaan serta kekerasan dapat muncul dan menjadi konflik 

dalam rumah tangga. Namun berbagai hal dapat mempengaruhi pasangan suami istri 

dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, namun dengan adanya komitmen, 

pengertian yang mendalam, rasa toleransi, rasa saling menghormati, menghargai, 

serta saling keterbukaan antar pasangan dapat mengurangi konflik dalam masa 

penyesuaian di periode awal pernikahan (Anjani & Suryanto, 2006).  

Menurut Fenell (dalam Fincham 2000) saat permasalahan interpersonal terjadi 

dalam pernikahan, maka akan menimbulkan perasaan negatif yang kuat dan memiliki 

potensi untuk mengganggu hubungan sehingga tidak mengherankan jika di dalam 

hubungan pernikahan tersebut tidak memiliki rasa kepuasan baik suami maupun istri. 

Kepuasan pernikahan dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi pasangan terhadap 

seberapa jauh pernikahan mereka mampu memenuhi kebutuhan dan harapan. Untuk 

mendapatkan pernikahan yang bahagia, maka pasangan suami istri yang menjalani 

pernikahan itu harus merasakan kepuasan. Kepuasan pernikahan adalah perasaan 

yang subjektif dari pasangan suami istri mengenai perasaan bahagia, puas dan 

menyenangkan terhadap pernikahannya secara menyeluruh (Olson, Defrain & 

Skogran, 2010). Olson dan Fower (1993) kepuasan pernikahan adalah evaluasi 

terhadap area-area dalam pernikahan yang mencakup isu kepribadian, kesetaraan 

peran, komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, waktu luang, 

hubungan seksual, pengasuhan anak, keluarga dan teman serta orientasi keagamaan. 
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Menurut Kemmeyer (1987) Pasangan suami istri yang merasa tidak puas 

terhadap pernikahannya terkadang memutuskan untuk bercerai, namun demikian 

tidak semua pasangan yang merasa tidak puas terhadap pernikahannya berakhir pada 

perceraian. Banyak diantara mereka tetap mempertahankan pernikahan dengan 

berbagai alasan. Untuk menyelesaikan konflik, menjaga keharmonisan dan sekaligus 

meningkatkan kepuasan dalam pernikahan, ada berbagai pilihan yang menawarkan 

solusi lebih baik, Pertama, melawan konflik dengan percekcokan menggunakan 

emosi yang tinggi. Kedua, menghindari masalah dan menolak memecahkan situasi 

konflik. Ketiga, mengajukan suatu resolusi konflik yang mengarah kepada 

perdamaian dan pemaafan. Thoresen (dalam Fincham, Hall & Beach, 2006) 

menjelaskan pemaafan (forgiveness) melibatkan suatu perubahan prososial, 

selanjutnya Worthington (dalam Fincham, dkk 2006) menambahkan maksudnya 

adalah ketika seseorang memaafkan, maka perilaku memaafkan akan muncul baik 

dalam pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Proses ini menurunkan motivasi untuk 

membalas dendam dan menjauhkan diri dari pelaku, dan meningkatnya motivasi 

untuk membina hubungan kembali (McCullough, Rachal & Worthington, 1997). 

Dalam pernikahan, pemaafan (forgiveness) sangat diperlukan karena memiliki 

banyak sekali manfaat, diantaranya adalah dapat meningkatkan kepuasan pernikahan 

(Mirzadeh & Fallahchai, 2012). Pemaafan (forgiveness) dalam sebuah hubungan juga 

dapat membantu memulihkan komitmen dan kedekatan hubungan setelah terjadi 

tindakan yang menyakitkan (Tsang, McCullough & Fincham, 2006). Pemaafan 

(forgiveness) membantu individu untuk memulihkan hubungan, melepaskan rasa 
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sakit, dan marah kemudian menyembuhkan luka emosional pasca terjadinya konflik, 

kemudian pemaafan (forgiveness) juga merupakan salah satu kunci kelanggengan 

dalam pernikahan (Fincham, Paleari & Regalia, 2002). 

Pemaafan (forgiveness) dalam pernikahan adalah hal yang rumit. Terdapat 

paradoks bahwa individu yang paling sering disakiti seseorang adalah individu yang 

dicintainya (Fincham, Beach & Davila, 2004), kemudian menurut Blake (dalam 

Fincham, 2009) lebih  mudah memaafkan seorang musuh daripada seorang teman. 

Sama halnya seperti memaafkan seorang teman, akan sulit bagi seseorang untuk 

memaafkan pasangannya. Kesalahan yang dilakukan pasangan akan dinilai sebagai 

perlakuan yang disengaja dan bentuk dari tidak menghargai pasangannya, sehingga 

luka yang ditorehkan oleh pasangan akan terasa lebih sakit. Oleh karena itu, tidak 

semua orang mau dan mampu secara tulus memaafkan dan melupakan kesalahan 

pasangannya. Proses memafkan memerlukan kerja keras, kemauan kuat dan latihan 

mental karena terkait dengan emosi individu yang fluktuaktif, dinamis, dan sangat 

reaktif terhadap stimulus dari luar (Faturochman & Wardhati, 2006).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemaafan berhubungan dengan 

kepuasan pernikahan. Apabila seseorang memiliki pemaafan yang tinggi maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahan yang dimiliki. Berdasarkan hasil 

penelitian Kumala & Trihandayani (2015) menunjukkan bahwa memaafkan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pernikahan. Pemaafan (forgiveness) dapat dikatakan 

termasuk sebagai prasyarat tercapainya kebahagiaan hidup (Pradiansyah, 2015), baik 

dalam kehidupan pribadi maupun relasi pasangan suami istri. Menurut Langer (dalam 
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McCullough 2000) individu yang pemaaf akan mampu mengelola pemikiran 

negatifnya terhadap pasangan dan kondisi pernikahannya menjadi suatu hal yang 

positif. Pemikiran positif ini mengarahkan individu untuk membuka diri terhadap 

penemuan solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupan 

berkeluarga. Sehingga ketidakpuasan dapat ditekan dengan adanya komunikasi yang 

pada akhirnya mendekatkan pasangan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat penelitian yang berjudul “Hubungan Pemaafan (Forgiveness) dengan 

Kepuasan Pernikahan Pada Suami Atau Istri Di Usia Pernikahan 10 Tahun Pertama”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemaafan (forgiveness) 

dengan kepuasan pernikahan pada suami atau istri di usia pernikahan 10 tahun 

pertama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pemaafan 

(forgiveness) dengan kepuasan pernikahan pada suami atau istri di usia pernikahan 10 

tahun pertama. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi baru mengenai perkembangan ilmu psikologi terutama dalam 

bidang psikologi sosial serta psikologi perkembangan dan nantinya dapat 

memperkaya teori-teori mengenai pemaafan dengan kepuasan pernikahan 

pada pasangan di dalam sebuah pernikahan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan pemaafan dengan kepuasan pernikahan. 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir bagi 

pasangan yang menikah akan pentingnya pencapaian kepuasan pernikahan 

bagi kesehatan mental dan keharmonisan kehidupan rumah tangga, sehingga 

dapat melakukan pemaafan dalam permasalahan yang ada di sebuah 

pernikahan. 

 

E. Penelitian Terdahulu.  

1. The Role Of Trait Forgiveness And Relationship Satisfaction In 

Episodic Forgiveness. Journal of Social and Clinical Psychology. Vol. 

26, No. 2, 2007, pp. 199–217. 

Penelitian ini dilakukan oleh Mathias Allemand, Irina Amberg, Daniel 

Zimprich dan Frank D. Fincham pada tahun 2007. Penelitian ini bertujuan 
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untuk melihat hubungan pemaafan sifat dan kepuasan hubungan dengan 

pemaafan episodik. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 180 orang yang 

berada dalam sebuah hubungan yang romantis.  Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemaafan episodik di dalam hubungan yang romantis 

memiliki peran yang penting. 

2. The Relationship Between Forgiveness, Perfectionism and Intimacy and 

Marital Satisfaction in Ahwaz Islamic Azad University Married 

Students. Journal of Scientific Research. Vol. 9, No. 6, pp. 778-784. 

Penelitian ini dilakukan oleh Sahar Safarzadeh, Maryam Esfahaniasl, dan 

Muhammad Reza Bayat pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pemaafan, perfeksionisme, keintiman 

terhadap kepuasan pernikahan di Ahwaz Islamic Azad University. Sampel 

dalam penelitian ini terdapat 200 orang (100 orang laki-laki dan 100 orang 

perempuan), metode pengambilan sampel menggunakan stratified 

sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Family 

Forgiveness Scale (FFS), Ahwaz Perfection Scale (APS), The Intimacy 

and Marital Satisfaction Enrich. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara pemaafan, perfeksionisme, keintiminan 

dan kepuasan pernikahan. Pemaafan dan keintiman merupakan predictor 

terbaik dalam kepuasan pernikahan. 
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3. Forgiveness and Relationship Satisfaction: Mediating Mechanisms. 

Journal of Family Psychology. Vol. 25, No. 4, 551–559. 

Penelitian ini dilakukan oleh Scott R. Braithwaite, Edward A. Selby, 

Frank D. Fincham pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

kecenderungan memaafkan di dalam sebuah pasangan yang romantis 

meningkatkan kepuasan hubungan melalui peningkatan upaya relasional 

dan penurunan konflik negatif. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 523 

orang.  

4. Peran Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan 

Perkawinan. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & 

Non-Empiris. Vol. 1, No. 1, 2015. Hal. 39-44. 

Penelitian ini dilakukan oleh Anisia Kumala dan Dewi Trihandayani pada 

tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran meaafkan dan 

sabar terhadap kepuasan perkawinan. Subjek pada penelitian ini terdiri 

dari 70 orang laiki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Skala 

yang digunakan pada penelitian ini adalah CSI (Couple Satisfaction 

Inventory), Marital Forgiveness Inventory, dan skala sabar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel, memaafkan dan sabar 

saling mengontrol dan berpengaruh terhadap kepuasan perkawinan. 
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5. Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan 

Keharmonisan Keluarga. Prooceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, 

Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol.5, 2013. 

Penelitian ini dilakukan oleh Maria Nona Nancy pada tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan nilai dalam 

perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Sampel 

penelitian ini berjumlah 100 pasang suami-istri.  Alat ukur yang 

digunakan adalah skala keharmonisan keluarga untuk mengukur 

keharmonisan keluarga. Skala nilai dalam perkawinan untuk mengukur 

nilai dalam perkawinan dan modifikasi Forgiveness Scale dari Rye dkk. 

(2001) untuk mengukur pemaafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) terdapat hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan 

dengan keharmonisan keluarga, (2) terdapat hubungan positif antara nilai 

dalam perkawinan dengan keharmonisan keluarga, (3) terdapat hubungan 

positif antara pemaafan dengan keharmonisan keluarga. 

 

F. Kekhasan Penelitian 

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kekhasan penelitian ini tedapat 

pada subjek yang berbeda. Subjek dalam penelitian ini yaitu pada pasangan suami 

atau istri yang menikah dengan usia pernikahan 10 tahun pertama, dimana pada usia 

pernikahan tersebut membutuhkan penyesuaian dan adaptasi dari masing-masing 

pasangan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. PEMAAFAN (Forgiveness) 

1. Pengertian Pemaafan (Forgiveness) 

Pemaafan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, 

cara, perbuatan memaafkan, pengampunan.  Menurut Hadriani (2008) 

pemaafan (forgiveness) adalah kesediaan dari pihak yang dicederai untuk 

memberikan maaf atau memaafkan pihak yang telah mencederai. Pemaafan 

(forgiveness) merupakan kesediaan untuk menanggalkan kekeliruan masa lalu 

yang menyakitkan, tidak lagi mencari-cari nilai dalam amarah dan kebencian 

dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri. 

McCullough, Worthington & Rachal (1997) mengatakan bahwa pemaafan 

(forgiveness) didefinisikan sebagai satu set perubahan motivasi dimana suatu 

organisme menjadi semakin menurun motivasi untuk membalas terhadap 

suatu hubungan mitra, semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, 

semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai kepada 

pelanggar, meskipun pelanggaran termasuk tindakan berbahaya. 

McCullough, Fincham & Tsang (2003) mengatakan bahwa pemaafan 

merupakan perubahan serangkaian perilaku dengan jalan menurunkan 

motivasi untuk membalas dendam, menjauhkan diri atau menghindar dari 
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perilaku kekerasan dan meningkatkan motivasi ataupun keinginan untuk 

berdamai dengan pelaku. 

Ken Hart (dalam Soesilo, 2006) mengatakan pemaafan (forgivenesss) 

adalah kesembuhan dari ingatan yang terluka, bukan menghapuskan. 

Pemaafan (forgiveness) diartikan juga sebagai cara mengatasi hubungan yang 

rusak dengan dasar prososial. Menurut Hargrave dan Sells (Hadriani, 2008) 

pemaafan (forgiveness) merujuk pada terlepasnya seseorang dari kemarahan 

terhadap panca indera, serta kesembuhan terhadap luka-luka hati, dan tidak 

ada balas dendam. Ada unsur melepaskan diri kemarahan (afeksi) dan tercipta 

kembali hubungan, yang berarti adanya rekonsiliasi dengan munculnya 

kepercayaan, sembuhnya luka, dan kehilangan motivasi balas dendam, yang 

berarti pemaafan (forgiveness) tidak hanya terjadi ditahap afeksi, tetapi juga 

ditahap perilaku dimana korban berani membangun kembali hubungan dengan 

situasi yang positif.  

Berdasarkan definisi dari dapat disimpulkan bahwa pemaafan adalah 

motivasi seseorang untuk menghilangkan amarah pada pihak yang menyakiti 

dengan menurunkan keinginan untuk membalas dendam serta menghindari 

pelaku dan meningkatkan keinginan untuk berdamai dengan pelaku. 

 

2. Aspek-Aspek Pemaafan 

Menurut McCullough, Fincham, dan Tsang  (2003) aspek-aspek pemaafan 

(forgiveness) yaitu: 
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a. Avoidance Motivation 

Semakin menurun motivasi untuk menghindari pelaku, membuang 

keinginan untuk menjaga kerenggangan (jarak) dengan orang yang telah 

menyakitinya. (McCullough & Worthington, 1999) Jika seseorang masih 

tersinggung dan masih menghindar terhadap pelaku maka belum terjadi 

sebuah pemaafan, sedangkan jika seseorang mengurangi penghindaran 

terhadap pelaku maka sudah terjadi pemaafan. 

b. Revenge Motivation 

Semakin menurun motivasi untuk membalas dendam terhadap suatu 

hubungan mitra, membuang keinginan untuk membalas dendam terhadap 

orang yang telah menyakiti. McCullough (2000), individu akan kurang 

termotivasi untuk menyakiti pelaku ketika individu tersebut telah 

memaafkan atau mereka akan melawan rasa untuk membalas dendam 

dengan pelaku sehingga akan meningkatkan pemulihan hubungan 

interpersonal yang baik. 

c. Benevolence Motivation 

Semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan 

pelaku meskipun pelanggarannya termasuk tindakan berbahaya, keinginan 

untuk berdamai atau melihat well being orang yang menyakitinya. Oleh 

karena itu individu yang memaafkan, memiliki benevolence motivation 

yang tinggi, namun di sisi lain memiliki avoidance motivation dan 

revenge motivation yang rendah. 
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3. Faktor-Faktor Pemaafan 

Menurut McCullough, Worthington, Rachal, Sandage, Brown & Hight 

(1998) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pemaafan 

(forgiveness) yakni: 

a. Empati  

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan 

atau pengalaman orang lain. kemampuan untuk empati ini erat kaitannya 

dengan pengambil alihan peran. Melalui empati terhadap pihak yang 

menyakiti, seseorang dapat merasa bersalah dan tertekan akibat 

perilakunya yang menyakitkan. 

b. Atribusi terhadap Pelaku dan kesalahannya 

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. Artinya bahwa 

setiap perilaku itu ada penyebabnya dan penilaian dapat mengubah 

perilaku individu. 

c. Tingkat Kelukaan 

Beberapa orang menyangka sakit hati yang mereka rasakan untuk 

mengakuinya  sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Mereka merasa 

takut mengakui rasa sakit hatinya karena dapat mengakibatkan mereka 

membenci orang yang sangat dicintainya, meskipun melukai. Hal ini 

sering kali menimbulkan kesedihan yang mendalam maka pemaafan 

tidak bisa atau sulit terwujudkan. 

 



15 
 

d. Karakteristik Kepribadian 

Ciri kepribadian tertentu seperti ekstrovert menggambarkan beberapa 

karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan, ekspresi dan asertif. 

Karakter yang hangat, kooperatif, tidak mementingkan diri sendiri, 

menyenangkan, jujur dermawan, sopan, dan fleksibel juga cenderung 

menjadi empati dan bersahabat. 

e. Kualitas Hubungan 

Seseorang yang memaafkan kepada pihak lain dapat dilandasi oleh 

komitmen yang tinggi pada relasi mereka. Ada empat alasan mengapa 

kualitas hubungan berpengaruh terhadap perilaku memaafkan dalam 

hubungan interpersonal yaitu: pertama, mempunyai motivasi yang tinggi 

untuk menjaga hubungan; kedua, adanya orientasi jangka panjang dalam 

menjalin hubungan; ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi masing-

masing individu adanya kepentingan satu orang dan kepentingan 

menyatu; keempat, kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivitas 

yang menginginkan pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang 

memberikan keuntungan di antara mereka. 

 

4. Manfaat Pemaafan 

Menurut Worthington dan Wade (2009) pemaafan (forgiveness) secara 

kesehatan memberikan keuntungan secara psikologis dan merupakan terapi 

yang efektif dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari 
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kemarahannya dan rasa bersalah. Selain itu juga dapat mengurangi rasa 

marah, depresi dan cemas, sedangkan menurut Fincham, dkk (2004) pemaafan 

(forgiveness) dalam hubungan interpersonal yang erat memberikan pengaruh 

terhadap kebahagiaan dan kepuasan hubungan. Menurut Enright (2001) 

pemaafan (forgiveness) dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis 

karena dengan pemaafan (forgiveness) seseorang dapat melepaskan perasaan 

marah, mengubah pemikiran destruktif menjadi pemikiran yang lebih baik 

terhadap orang yang telah menyakitinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan manfaat pemaafan 

(forgiveness) secara kesehatan memberikan keuntungan secara psikologis dan 

merupakan terapi yang efektif dalam interval yang membebaskan seseorang 

dari kemarahannya dan rasa bersalah. Selain itu juga dapat mengurangi rasa 

marah, depresi dan cemas. 

 

B. KEPUASAN PERNIKAHAN 

1. Pengertian Kepuasan Pernikahan 

Beberapa ahli menggunakan istilah kepuasan pernikahan secara berbeda-

beda. Walaupun kesemuanya memiliki arti yang sama. Dalam Hurlock (2004) 

kepuasan pernikahan sering disebut sebagai marital happiness, Duval & 

Miller (1986) menyebutnya marital satisfaction, dan Kemmeyer (1987) 

menyebutnya marital quality. 
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Kepuasan pernikahan berasal dari dua kata yaitu kepuasan dan 

pernikahan. Dalam Kamus Lengkap Psikologi (Chaplin, 2008) Kepuasan 

(satisfaction) diartikan sebagai satu keadaan kesenangan dan kesejahteraan, 

disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau sasaran. Menurut 

Fower dan Olson (1993) kepuasan pernikahan adalah evaluasi terhadap area-

area dalam pernikahan yang mencakup isu kepribadian, kesetaraan peran, 

komunikasi, penyelesaian konflik, pengelolaan keuangan, waktu luang, 

hubungan seksual, pengasuhan anak, keluarga dan teman serta orientasi 

keagamaan. 

Menurut Fitzpatrick (dalam Bird & Melville, 1994) kepuasan pernikahan 

adalah bagaimana pasangan yang menikah mengevaluasi kualitas pernikahan 

mereka. Pernikahan merupakan gambaran yang subyektif yang dirasakan oleh 

pasangan tersebut, apakah individu merasa baik, bahagia,  ataupun puas 

dengan pernikahan yang dijalaninya. Chapel dan Leigh (dalam Pujiastuti & 

Retnowati, 2004) menyatakan kepuasan pernikahan sebagai evaluasi subjektif 

terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan. Apabila seseorang merasa 

puas terhadap pernikahan yang telah dijalani maka individu beranggapan 

bahwa harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai pada saat individu 

menikah telah terpenuhi, baik sebagian maupun seluruhnya. Individu merasa 

hidupnya lebih berarti dan lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum 

menikah. 
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Lebih lanjut Hawkins (dalam Pujiastuti & Retnowati, 2004) menjelaskan 

bahwa kepuasan pernikahan adalah perasaan subjektif yang dirasakan 

pasangan suami istri. Levenson et al (dalam Cavanaugh & Blanchard, 2006) 

mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam melihat kepuasan 

pernikahan adalah kemampuan pasangan dalam mengatasi konflik. Pasangan 

yang puas terhadap pernikahannya akan belajar melakukan penyesuaian 

dalam transisi yang terjadi dalam kehidupan keluarganya (Brubaker dalam 

Cavanaugh & Blanchard, 2006). 

Menurut Spanier (1976) kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai proses 

yang terus berubah secara dimensi kualitatif yang dapat dievaluasi pada setiap 

dimensi waktu dengan membandingkan antara penyesuaian diri yang baik 

dengan penyesuaian diri yang tidak baik. Agnus C., dkk (dalam Levenson, 

1995) menjelaskan bahwa kebahagiaan dan kepuasan pernikahan saling 

berhubungan. Perbedaan yang mendasar adalah kebahagiaan dalam 

pernikahan lebih mengarah pada evaluasi afeksi atau perasaan, sedangkan 

kepuasan pernikahan mengarah pada faktor kognisi seseorang. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pernikahan merupakan evaluasi subyektif seseorang terhadap keseluruhan 

kualitas pernikahannya yang didasarkan pada berbagai aspek dalam diri 

individu dan berhubungan erat dengan perasaan bahagia sebagai akibat dari 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dalam pernikahannya. 
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2. Aspek-Aspek Kepuasan Pernikahan 

Fowers dan Olson (1993) menjelaskan aspek-aspek dari kepuasan 

pernikahan yang mengacu pada ENRICH: Marital Satisfaction Scale. Adapun 

aspek-spek tersebut sebagai berikut: 

a. Isu-isu kepribadian  

Aspek ini mengukur persepsi individu terhadap pasangannya yang 

berkaitan dengan masalah perilaku dan tingkat kepuasan yang dirasakan 

terhadap kebiasaan pasangannya. Apabila seseorang merasa senang 

dengan perilaku dan kebiasaan pasangannya, maka hal tersebut akan 

mendukung kepuasan pernikahannya. 

b. Komunikasi 

Aspek ini mengukur perasaan individu dan sikapnya terhadap 

komunikasi dalam hubungan pernikahannya. Aspek ini berfokus pada 

tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh pasangan dalam berbagi dan 

menerima informasi emosional serta kognitif.  

c. Pemecahan Masalah 

Aspek ini menilai persepsi pasangan terhadap keberadaan dan 

pemecahan konflik dalam hubungan pernikahan mereka. Item ini 

berfokus pada keterbukaan pasangan dalam menyadari dan memecahkan 

permasalahan-permasalahan serta strategi-strategi yang digunakan untuk 

menghentikan argumen. Selain itu juga pasangan mengatasi masalah 

bersama dan saling membangun kepercayaan.  
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d. Pengelolaan Keuangan 

Aspek ini mengukur bagaimana pasangan dalam mengelola keuangan 

mereka dalam hubungan pernikahan. Aspek ini menilai bagaimana 

pasangan membelanjakan uang dan perhatian mereka terhadap keputusan 

finansial.  

e. Kegiatan di Waktu Luang 

Aspek ini mengukur bagaimana pasangan menghabiskan waktu luang 

mereka. Aspek ini merefleksikan aktivitas sosial versus aktivitas 

personal, pilihan untuk saling berbagi antar individu, dan harapan dalam 

menghabiskan waktu senggang bersama pasangan. 

f. Hubungan Seksual  

Aspek ini mengukur perasaan pasangan terhadap kasih sayang dan 

hubungan seksual. Hal tersebut mencakup persoalan-persoalan seksual, 

perilaku seksual, kontrol kelahiran dan kesetiaan seksual.   

g. Anak-Anak dan Pengasuhan 

Aspek ini mengukur sikap dan perasaan terhadap tugas mengasuh dan 

membesarkan anak. Hal tersebut mencakup keputusan mengenai disiplin, 

masa depan anak-anak dan pengaruh anak terhadap hubungan 

pernikahan.  

h. Keluarga dan Teman-teman  

Aspek ini mengukur perasaan individu dan perhatiannya terhadap 

hubungan dengan keluarga, keluarga dari pasangan dan teman-teman. 
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Aspek ini juga menunjukkan harapan untuk mendapatkan kenyamanan 

dalam menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. 

i. Kesetaraan Peran  

Aspek ini mengukur perasaan individu dan sikapnya terhadap 

pernikahan dan peran keluarga. Hal tersebut juga mencakup tentang 

pekerjaan, pekerjaan rumah tangga, seks dan peran sebagai orang tua. 

Semakin tinggi nilai dalam hal ini menunjukkan bahwa pasangan 

memilih peran-peran egalitarian.  

j. Orientasi Agama 

Aspek ini menjelaskan arti dari kepercayaan dan praktik-praktik 

keagamaan dalam pernikahan. Nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa 

kepercayaan merupakan hal yang penting dari sebuah pernikahan.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan  

Hendrik dan Hendrik (1992) mengatakan bahwa  kepuasan pernikahan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebelum pernikahan (premarriage) dan sesudah 

pernikahan (postmarrige). 

a. Faktor-faktor sebelum pernikahan (premarriage) yaitu :  

1.) Latar belakang sosial ekonomi  

Status ekonomi sebelum menikah dapat mempengaruhi kepuasan 

pernikahan karena status tersebut berhubungan dengan harapan akan 

status ekonomi yang diterima setelah menikah. Pada umumnya 
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wanita berharap bahwa pernikahan dapat membuat status sosial dan 

ekonominya terangkat, namun dapat terjadi ketidakpuasan bila 

harapan tersebut tidak realistis. 

2.) Pendidikan  

Kepuasan pernikahan berhubungan positif dengan pendidikan yang 

tinggi dimana orang berpendidikan tinggi akan lebih puas terhadap 

pernikahan. 

3.) Pekerjaan  

Pekerjaan yang dimiliki individu akan memberikan keuntungan 

bagi perekonomian dan juga meningkatkan penghargaan yang positif 

terhadap diri. Penghargaan yang positif terhadap diri dapat menjadi 

hal yang positif dalam menjalin hubungan bersama pasangan yang 

akan meningkatkan kepuasan pernikahan 

4.) Pengaruh Orang tua  

Orang tua merupakan contoh bagi anak dalam menjalani 

kehidupan pernikahan mereka. Orang tua juga dapat mempengaruhi 

kepuasan pernikahan anak berhubungan dengan harapan orang tua 

akan anak dan kehidupan pernikahan anak. Bila orang tua terlalu 

memaksakan harapannya, dapat terjadi pertengkaran antara orang tua 

dengan anak, misalnya : perjodohan. Orang tua yang terlalu ikut 

campur dalam pernikahan anak dapat membuat anak tidak bahagia 

dalam pernikahannya.  
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b. Faktor-faktor sesudah pernikahan (postmarriage) yaitu :  

1.)  Anak  

Kepuasan pernikahan dapat dipengaruhi oleh kehadiran anak 

tergantung pada kesepakatan dan kesiapan kedua pasangan dalam 

menerima anak. Ada pasangan yang menunda untuk memiliki anak 

untuk alasan keamanan kerja ataun karir . 

2.) Lama Pernikahan  

Kepuasan pernikahan akan menurun sejak kelahiran anak. 

Penurunan ini banyak dirasakan oleh wanita berhubungan dengan 

tanggung jawab terhadap pengasuhan anak lebih besar pada wanita 

dan wanita juga dapat merasakan ketidakadilan pembagian kerja. 

Kepuasan pernikahan akan meningkat kembali setelah anak-anak 

telah dewasa dan pada tahap ini wanita sering merasa lebih adil dalam 

pernikahan dan merasa suami dapat memenuhi apa yang dibutuhkan 

oleh istri.  
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C. PERIODE PERNIKAHAN 

Strong, De Vault & Cohen (2011) mengemukakan periode pernikahan sebagai 

berikut: 

1. Periode Tahun Awal 

Dimulai ketika individu baru menikah dan belum memiliki anak. Tahap 

ini merupakan tahun yang sangat kritis, karena individu mengalami transisi 

dalam kehidupannya. Tahun pertama pernikahan ini akan menentukan 

perkembangan pernikahan selanjutnya, apakah akan menjadi lebih baik atau 

malah memburuk. 

Masa ini berlangsung selama 10 tahun pertama pernikahan, yang meliputi 

fase perkenalan awal diikuti oleh fase menetap. Selama fase perkenalan, 

masing-masing pasangan saling mengenal kebiasaan sehari-hari. Mereka 

menetapkan peraturan kehidupan sehari-hari, menyelesaikan berbagai 

keperluan rumah tangga, memulai karir atau merencanakan kehadiran anak 

pertama. 

Pada fase menetap, pasangan masih mengejar karir, memutuskan memiliki 

anak dan mengatur peran masing-masing. Mereka saling menyesuaikan 

harapan sesuai dengan peran yang atas dasar gender, hukum, dan pengalaman 

pribadi yang dipelajarinya. Satu sama lain saling memberikan pendapatnya 

tentang pembagian peran yang akan dijalankan sebagai pasangan suami istri. 

Pasangan suami istri yang memiliki latar belakang yang sama akan lebih 

mudah menyesuaikan diri satu sama lain, karena mempunyai harapan yang 



25 
 

sama terhadap pasangannya. Sedangkan perbedaan latar belakang keluarga 

(seperti agama, suku bangsa, status sosial dan ekonomi) akan mengganggu 

proses penyesuaian pernikahan. 

2. Periode Tahun Pertengahan 

Periode dimana sudah adanya anak dalam kehidupan pasangan suami istri. 

Istri berhenti bekerja dan mengasuh anak, mulai menyesuaikan diri dengan 

irama kehidupan rutin dalam pernikahan. Sedangkan bagi perempuan berkarir 

yang tetap bekerja, harus mampu membagi waktunya dengan baik dalam 

mengurus rumah tangga, anak serta pekerjaannya. Hal ini tidak mudah, karena 

menuntut penyesuaian psikologis yang cukup besar, untuk itu ada yang 

menyebutkan pada periode ini kepuasan pernikahan pada perempuan mulai 

berkurang.  

Periode ini antara tahun ke 11 sampai dengan ke 30 tahun pernikahan. Jika 

pasangan memiliki anak, maka fase ini diisi dengan fokus pada 

pengembangan anak dan pengasuhan keluarga, serta menetapkan tujuan-

tujuan baru untuk masa depan. Jika pasangan tidak memiliki anak, maka fase 

ini didedikasikan untuk karir, aktivitas kemasyarakatan atau tugas-tugas 

sosial. Titik beratnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan 

hidupnya. Pada perkembangan periode ini juga seringkali terjadi konflik 

karena anak sudah berkembang menjadi remaja dengan berbagai 

permasalahan yang sering dialaminya. 
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Hal lain yang terjadi, pasangan suami istri sudah mulai memasuki tanda-

tanda menua, sudah mulai banyak individu seumurnya yang meninggal. 

Reaksi yang terjadi, biasanya ada yang menarik diri dari pergaulan namun ada 

juga yang malah aktif membina hubungan baik dengan orang lain seperti 

kenalan, saudara dan anak-anak. periode ini juga merupakan masa persiapan 

dimana pasangan suami istri menerima kehadiran menantu, saudara-saudara 

yang baru, dan mempersiapkan diri menjadi kakek nenek. 

3. Periode Tahun Matang 

Periode ini biasanya terjadi di tahun 31 dan seterusnya yakni saat-saat 

menjadi tua bersama, merencanakan pensiun, menjadi kakek nenek dan hidup 

sendiri tanpa pasangan serta persiapan kematian. 

 

D. KETERKAITAN ANTAR VARIABEL 

Memaafkan merupakan upaya untuk mereduksi stres, diartikan sebagai 

penggantian emosi negatif menjadi emosi yang lebih positif (Worthington & 

Scherer, 2004). Memaafkan dapat membawa pada kesehatan mental secara umum 

dengan cara meningkatkan sosial support, kualitas hubungan dan agama. 

Memaafkan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu memaafkan sebagai 

sebuah keputusan dan secara emosi (McCullough, 2000). Memaafkan sebagai 

sebuah keputusan membuat individu mampu membebaskan orang yang bersalah 

dari konsekuensi perbuatannya dan melindungi perasaan pribadi orang yang 

menjadi korban, sedangkan memaafkan secara emosi, individu lebih dapat 
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menerima dan berempati dengan kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. 

Individu yang tidak memiliki pemikiran negatif terhadap perilaku pihak lain, dan 

memandang konflik yang terjadi sebagai hal yang harus dilakukan. Dalam 

konteks pernikahan, memaafkan ini dapat menguatkan ikatan pernikahan itu 

sendiri yang pada akhirnya individu lebih dapat merasakan kepuasan dalam 

pernikahannya (Worthington & Wade 1999).  

Worthington & Wade (1999) menyatakan bahwa secara kesehatan, 

memaafkan memberikan keuntungan psikologis dan memaafkan merupakan 

terapi yang efektif dalam intervensi yang membebaskan seseorang dari 

kemarahannya dan rasa bersalah. Selain itu, memaafkan dapat mengurangi marah, 

depresi cemas dan membantu dalam penyesuaian pernikahan. Memaafkan dalam 

hubungan interpersonal yang erat juga berpengaruh terhadap kebahagiaan dan 

kepuasan hubungan (Karremans dkk, 2003).   

 

E. KERANGKA PEMIKIRAN 

Seseorang yang telah menikah dengan usia penikahan 10 tahun pertama, maka 

akan mengalami periode tahun awal pernikahan. Pada periode pernikahan ini, 

setiap pasangan akan berusaha untuk menyesuaikan harapan berdasarkan peran 

dan pengalaman pribadi mereka. Periode ini juga disebut tahun kritis karena 

setiap pasangan mengalami masa transisi dalam kehidupannya dan tahap ini akan 

mempengaruhi perkembangan pernikahan selanjutnya, apakah akan menjadi lebih 

baik atau malah memburuk (Strong, De Vault & Cohen 2011). 
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Pada proses penyesuaian ini, pasangan suami istri akan menghadapi konflik 

yang harus diselesaikan. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik tersebut 

adalah dengan memaafkan pasangan mereka. Pemaafan adalah seperangkat 

motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan 

meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti 

serta meningkatkan dorongan untuk konsoliasi hubungan dengan pihak yang 

menyakiti (McCullough, Worthington, Rachal, 1997). Pemaafan ini menjadi 

penting dalam pernikahan karena hal tersebut menjadi salah satu cara untuk 

menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Menurut Fenell (dalam 

Fincham 2000) saat konflik terjadi dalam pernikahan, maka akan menimbulkan 

perasaan negatif yang kuat dan memiliki potensi untuk mengganggu hubungan 

sehingga tidak mengherankan jika di dalam hubungan pernikahan tersebut tidak 

memiliki rasa kepuasan baik suami maupun istri. 

Kepuasan pernikahan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan 

kebahagiaan pada masing-masing pasangan. Kepuasan pernikahan dibutuhkan 

pada setiap pasangan suami istri terutama di periode awal pernikahan yaitu 

dengan usia pernikahan 10 tahun pertama. Kepuasan pernikahan dibutuhkan pada 

periode ini karena periode ini merupakan tahun-tahun kritis dimana setiap 

pasangan akan berusaha menyesuaikan diri dalam sebuah pernikahan, seperti 

peran gender dan harapan-harapan. Ketika pasangan sudah mencapai kepuasan 

pernikahan maka dapat dikatakan pada tahap perkembangan selanjutnya pasangan 
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akan menjadi lebih baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pernikahan adalah pemaafan (forgiveness). 

 

F. HIPOTESIS 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat  

hubungan yang positif antara pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan 

pernikahan pada suami / istri di usia pernikahan 10 tahun pertama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, menurut Azwar (2013) pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

korelasional. Menurut Arikunto (2010) penelitian korelasi atau korelasional 

adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 

dua variabel atau lebih tanpa mempengaruhi variabel tersebut atau tidak terdapat 

manipulasi variabel. 

 

 

  

 

 

 

 
 

     Gambar 1. Grand Design 
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Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung (Ilhamuddin, Pratiwi, 

Rahajeng & Widyasari) dengan grand design penelitian menggunakan variabel 

independent (X) dan variabel dependent (Y) yang berbeda, yaitu kepercayaan 

interpersonal (X), empati (X), dan kepuasan pernikahan (Y) dengan variabel yang 

sama yaitu pemaafan (lihat gambar 1). Pada penelitian ini berfokus pada variabel 

pemaafan sebagai variabel independen (X) dan kepuasan pernikahan sebagai 

variabel dependen (Y). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing (Azwar, 

2013). Dalam penelitian ini mengidentifikasi dua variabel, yakni variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). 

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pemaafan (forgiveness). 

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kepuasan Pernikahan. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati 

(Azwar, 2013). Definisi operasional yang dirumuskan dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pemaafan (forgiveness) 

Pemaafan (forgiveness) adalah keinginan seseorang yang mencerminkan 

adanya perubahan motivasi yang mendasar pada orang yang telah 

menyakitinya, yang ditandai dengan tiga aspek yaitu berkurangnya motivasi 

untuk membalas dendam dan menghindari interaksi serta meningkatkan 

motivasi yang mengarah pada kebaikan dengan orang yang telah 

menyakitinya (McCullough, dkk, 2003). 

2. Kepuasan Pernikahan 

Kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subyektif seseorang terhadap 

keseluruhan kualitas pernikahannya yang didasarkan pada berbagai aspek 

dalam diri individu dan berhubungan erat dengan perasaan bahagia sebagai 

akibat dari terpenuhinya kebutuhan dan keinginan dalam pernikahannya. 

Aspek-aspek kepuasan pernikahan dari ENRICH Marital Satsfaction Scale, 

yang terdiri dari: Isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, 

pengelolaan keuangan, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak-anak 

dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, kesetaraan peran, serta orientasi 

agama (Olson dan Fower, 1993).  
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D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

1. Populasi  

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2013). Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah individu yang telah menikah dengan usia 

pernikahan 10 tahun pertama. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi (Azwar, 2013). Bungin (2011) juga 

menjelaskan bahwa sampel yang dapat menjamin ketepatan kesimpulan 

adalah sampel yang benar-benar representatif. Penentuan jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi G-Power 3.1.9.2 

dalam menentukan jumlah sampel yang cukup representatif. Dengan 

menetapkan effect size medium (0.3) dengan power sebesar 0.95. Hasil dari 

perhitungan G-Power, total sample size yang dibutuhkan adalah 111 subjek. 

Total keseluruhan subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 436 

orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode 

yang digunakan adalah purposive sampling dimana peneliti menggunakan 
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pertimbangan atau karakteristik tertentu untuk menentukan sampel penelitian 

(Azwar, 2013).Adapun karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah suami 

atau istri yang tidak sedang menjalani proses perceraian. 

 

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, tentunya terdapat tahapan-tahapan yang 

perlu dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah tahapan atau proses penelitian 

kuantitatif menurut Azwar (2013), yakni: 

1. Identifikasi Masalah 

Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah memperoleh dan 

menentukan topik penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan yang 

hendak dipelajari. Identifikasi dimaksudkan sebagai penegasan batas-batas 

permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. 

Identifikasi masalah terdiri atas dua langkah pokok, yaitu: 

a. Penguraian latar belakang permasalahan, dimaksudkan untuk 

mengantarkan dan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa sesuatu 

dianggap sebagai masalah, fenomena apakah yang tampak di mata peneliti 

sehingga memerlukan penelitian. 

b. Perumusan permasalahan, dimaksudkan sebagai rangkuman dari 

permasalahan yang telah diuraikan dari latar belakang masalah. 

Perumusan masalah biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan dasar dalam 
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penelitian dan seringkali terdapat jawaban sementara terhadap pertanyaan 

yang diformulasikan dalam bentuk hipotesis penelitian. 

2. Menyusun Landasan Teori dan Merumuskan Hipotesis 

Sebelum menentukan pernyataan hipotesis dalam penelitian, terlebih 

dahulu peneliti harus:  

a. Membaca dan menelaah ulang teori serta konsep-konsep yang membahas 

mengenai variabel-variabel penelitian dan hubungannya. 

b. Peneliti membaca dan menelaah ulang temuan-temuan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

3. Menetukan Variabel Penelitian 

Hipotesis yang sebelumnya telah ditentukan mengarahkan pada penelitian 

yang selanjutnya menentukan variabel yang menjadi target utama penelitian. 

Identifikasi variabel pada dasarnya adalah pernyataan eksplisit mengenai apa 

dan bagaimana fungsi masing-masing variabel yang kita perhatikan. 

Kemudian, bagi setiap variabel yang telah diidentifikasi perlu dilakukan 

operasionalisasi, yaitu merumuskan definisi operasional masing-masing 

variabel. 

4. Memilih Instrumen Penelitian 

Instrumen pengukur variabel penelitian memegang peranan penting dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Bahkan validitas hasil 

penelitian sebagian besar sangat bergantung pada kualitas instrumen 

pengumpulan data. Bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data yang 
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digunakan dalam penelitian sosial dan psikologi yaitu dengan menggunakan 

angket (kuesioner). Apapun bentuk instrumen pengumpulan data yang 

digunakan, masalah ketepatan tujuan dan penggunaan instrumen (validitas) 

dan kepercayaan hasil ukurnya (reliabilitas) merupakan dua karakter yang 

tidak dapat ditawar-tawar, disamping tuntutan akan adanya objektivitas, 

efisiensi, dan ekonomis. 

5. Menentukan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Apabila subjek 

penelitian terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat 

dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 

Sebaliknya jika subjek penelitian sangat banyak dan berada diluar jangkauan 

sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak mudah untuk 

didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

6. Mengumpulkan Data 

Data penelitian dapat dikumpulkan melalui beberapa macam metode 

pengumpulan data, yaitu dengan instrumen pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer. Data primer diperoleh dari teknik 

pengambilan data yang berupa angket (kuesioner). 

7. Mengolah Data 

Pengolahan data diawali dengan tabulasi data ke dalam suatu tabel induk, 

klasifikasi data, analisis-analisis deskriptif, pengujian hipotesis penelitian, dan 
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diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh akan peneliti olah 

dengan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 20.0 for windows dalam membantu proses penghitungan uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis serta analisis deskriptif. 

8. Menulis Hasil Laporan  

Tahap akhir dalam tahapan pelaksanaan penelitian adalah melaporkan 

hasil penelitian di lapangan dalam bentuk laporan ilmiah tertulis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang disusun berdasarkan dimensi 

dan indikator variabel-variabel, dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan 

terdiri dari dua skala yaitu skala pemaafan (forgiveness)dan skala kepuasan 

pernikahan. 

Skala pemaafan (forgiveness) dan skala kepuasan pernikahan menggunakan 

model skala Likert. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala 

Likert mempunyai tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 

2009). Berikut jawaban kesesuaian antara responden dengan pernyataan yang 

disajikan tersebut yaitu: 
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 Tabel 1. Format Respon Skala 

Pilihan Jawaban Skor item favorable 
Skor item 

unfavorable 

SS (Sangat Sesuai) 

S (Sesuai) 

TS (Tidak Sesuai) 

STS (Sangat Tidak 

Sesuai) 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

 

 

  

Berdasarkan format respon skala diatas, pada pilihan jawaban STS (Sangat 

Tidak Sesuai) pada item favorable mendapatkan skor terendah yaitu 1. Pada 

pilihan jawaban TS (Tidak Sesuai) item favorable mendapatkan skor yaitu 2 dan 

semakin meningkat untuk pilihan jawaban S (Sesuai) yaitu skor 3 dan  SS (Sangat 

Sesuai) yaitu skor tertinggi, 4. Sebaliknya, untuk item unfavorable skor tertinggi 4 

ada pada pilihan jawaban STS, skor 3 untuk pilihan jawaban TS, dan semakin 

menurun untuk pilihan jawaban S yaitu 2, dan SS yaitu 1.  

Berikut adalah skala yang digunakan peneliti untuk alat ukur 

dalaminstrumenpenelitian: 

1. Skala Pemaafan (Forgiveness) 

Skala pemaafan (forgiveness) di buat sendiri oleh tim penelitian payung 

berdasarkan teori atau aspek-aspek yang telah diklasifikasikan menurut 

McCullough dkk (2003). Adapun aspek-aspek tersebut adalah Avoidance 

Motivation (Penghindaran), Revenge Motivation (Pembalasan), dan 

Benevolence Motivation (Perbuatan Baik).Berikut ini adalah blue print skala 

pemaafan (forgiveness). 
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Tabel 2. Blue Print Skala Pemaafan (Forgiveness) Sebelum Uji Coba 

Dimensi Indikator 
No Item Jumlah 

Item F UF 

Avoidance 

Motivation 

 

1. Adanya keinginan untuk 

bertemu dengan pasangan. 

13 5, 10 3 

2. Menjalin hubungan yang 

baik dengan pasangan. 

1, 2 3 3 

Revenge 

Motivation 

 

1. Tidak ingin pasangan 

merasakan luka seperti 

yang saya rasakan. 

6 4, 12 3 

2. Tidak ingin menyakiti 

pasangan. 

18 11, 

17 

3 

Benevolence 

Motivation 

 

1. Adanya keinginan untuk 

berbuat baik meskipun 

setelah bertengkar. 

7, 14 8 3 

2. Berfikir positif mengenai 

pasangan. 

15, 

16 

9 3 

Jumlah 18 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item 

berjumlah 18 item dengan item favorable berjumlah 9 item dan item 

unfavorable berjumlah 9 item. Skor dari setiap item tersebut di jumlahkan 

sehingga menjadi skor total item. Skor total yang didapatkan dari skala 

tersebut merupakan petunjuk tinggi rendahnya pemaafan (forgiveness). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala pemaafan, maka semakin tinggi 

pula pemaafan yang dimiliki oleh subjek. Begitu pula sebaliknya, apabila skor 

dalam skala pemaafan rendah, maka rendah pula pemaafan yang dimiliki oleh 

subjek. 
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2. Skala Kepuasan Pernikahan 

Skala kepuasan pernikahan yang digunakan peneliti adalah modifikasi dari 

skala dari Adiningtia (2015) dengan  berdasarkan teori atau aspek-aspek yang 

telah diklasifikasikan menurut Olson dan Fower (1993) dan dengan nilai 

reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0.949. Peneliti memodifikasi format 

respon pernyataan dari skala kepuasan pernikahan dengan alasan menghindari 

kecenderungan responden memilih respon netral dan juga peneliti mengurangi 

jumlah item pernyataan dari skala kepuasan pernikahan dengan alasan terlalu 

banyak item yang telah digunakan pada penelitian payung ini. Peneliti 

memilih dua item yang nilai corrected item-total correlation yang paling 

tinggi di setiap dimensi. Adapun aspek-aspek dari skala kepuasan pernikahan 

tersebut adalah isu-isu kepribadian, komunikasi, pemecahan masalah, 

pengelolaan keuangan, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, anak-anak 

dan pengasuhan, keluarga dan teman-teman, kesetaraan peran, orentasi 

agama. Jumlah item pernyataan terdapat 35 item dengan nilai cronbach’s 

alpha sebesar 0.949.Berikut ini adalah blue print skala kepuasan pernikahan. 

Tabel 3. Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan Sebelum Uji Coba 

No Dimensi Indikator 
No. Item Jumlah 

Item F UF 

1. 
Isu-Isu 

Kepribadian 

Seberapa besar 

seseorang merasa 

pasangannya dapat 

dipercaya dan 

diandalkan 

3, 18 - 2 
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2. 

Komunikasi 

Level kenyamanan 

yang dirasakan oleh 

masing-masing 

pasangan dalam 

kemampuannya 

untuk berbagi emosi 

dan keyakinan satu 

sama lain. 

10 - 1 

  Persepsi terhadap 

kemampuan 

mendengarkan dan 

berbicara dengan 

pasangan 

 

- 17 1 

3. 
Pemecahan 

Masalah 

Strategi yang 

digunakan untuk 

mengakhiri 

perselisihan 

6 12 2 

4. 
Pengelolaan 

Keuangan 

Kepuasan dengan 

keadaan ekonomi 

keluarga dan 

keputusan keuangan 

yang dibuat. 

 9, 14 2 

5. 
Kegiatan di 

Waktu Luang 

Preferensi 

penggunaan waktu 

luang untuk kegiatan 

bersama atau pribadi 

dan harapan untuk 

menghabiskan waktu 

luang bersama 

pasangan. 

5 - 1 

Level kepuasan 

ketika menghabiskan 

waktu luang dengan 

pasangan. 

13 - 1 

6. 
Hubungan 

Seksual 

Kepuasan dengan 

ekspresi kasih saying 

dan perasaan 

mengenai kesetiaan 

seksual. 

1 - 1 
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Sikap terhadap 

tingkah laku seksual 

dan level 

kenyamanan dalam 

mendiskusikan 

persoalan-persoalan 

seksual 

15 - 1 

7. 

Anak-Anak 

dan 

Pengasuhan 

Kesepakatan tentang 

mendisiplinkan anak 

dan kesesuaian 

tujuan serta nilai-

nilai yang diinginkan 

untuk anak 

4 16 2 

8. 
Keluarga dan 

Teman-Teman 

Harapan mengenai 

jumlah waktu yang 

dihabiskan dengan 

keluarga dan teman-

teman dan level 

kepuasan terhadap 

hubungan dengan 

orang tua, ipar, dan 

teman-teman 

2 - 1 

Kenyamanan yang 

dirasakan dengan 

hadirnya keluarga 

dan teman-teman 

dari pasangan 

- 7 1 

9. 
Kesetaraan 

Peran 

Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam mencari 

nafkah dan rumah 

tangga. 

19 - 1 

Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam 

pengasuhan anak. 

8 - 1 

10 
Orientasi 

Agama 

Arti dan pentingnya 

keterlibatan dalam 

kegiatan keagamaan 

dalam 

pernikahannya. 

- 11 1 
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Kepuasan terhadap 

peran yang 

diharapkan dari 

keyakinan agama 

terhadap pernikahan. 

20 - 1 

Jumlah Item 20 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item 

berjumlah 20 item dengan item favorable berjumlah 13 item dan item 

unfavorable berjumlah 7 item. Skor dari setiap item tersebut dijumlahkan 

sehingga menjadi skor total item. Skor total yang didapatkan dari skala 

tersebut merupakan petunjuk tinggi rendahnya kepuasan pernikahan. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh dari skala kepuasan pernikahan, maka semakin 

tinggi pula kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh subyek. Begitu pula 

sebaliknya, apabila skor dalam skala kepuasan pernikahan rendah, maka 

rendah pula kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh subyek. 

 

G. Pengujian Alat Ukur 

1. Uji Coba Skala 

Peneliti melakukan uji coba terlebih dahulu untuk menguji kelayakan 

skala yang akan digunakan kepada subjek yang karakteristiknya setara dengan 

subjek sebenarnya. Pelaksanaan uji coba skala dilakukan pada subjek yang 

memiliki kriteria yang mirip dengan subjek penelitian. Subjek uji coba skala 
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adalah suami atau istri yang usia pernikahannya dalam rentang 0 bingga 10 

tahun pertama. 

Azwar (2012) menjelaskan untuk pelaksanaan uji coba statistika 

menganggap jumlah sampel lebih dari 30 subjek dapat dikatakan sudah cukup 

banyak, pada uji coba kali ini peneliti menggunakan 53 subjek yang 

merupakan suami atau istri yang usia pernikahannya dalam rentang 0 hingga 

10 tahun pertama dan berdomisili di Kota Malang dan Blitar. 

 

2. Analisis Item 

a. Daya Diskriminasi Item 

Daya diskriminasi aitem digunakan untuk melihat sejauh mana aitem 

yang bersangkutan berfungsi sebagai skala dan sejauh mana aitem tersebut 

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang 

memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujian daya 

diskriminasi aitem dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi 

antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri 

(Azwar, 2012). 

Pengujian daya diskriminasi ini dilakukan dengan bantuan progam 

SPSS 20.0 for windows. Daya diskriminasi dapat dilihat melalui skor 

corrected item-total correlation. Sebuah aitem dikatakan memiliki daya 

beda yang bagus apabila memiliki nilai koefisien korelasi aitem-total 

minimal >0.30 akan tetapi apabila ada banyak aitem yang gugur dan tidak 
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terwakili dalam satu dimensi, maka koefisien korelasi dapat diturunkan 

menjadi 0.25 (Azwar, 2012). Aitem yang memiliki nilai koefisien korelasi 

aitem total di bawah standar yang digunakan, maka aitem tersebut 

dinyatakan gugur. 

Hasil dari 53 subjek penelitian untuk uji coba skala kemudian dihitung 

dengan SPSS untuk mengetahui nilai koefisien korelasi aitem total 

masing-masing aitem. Aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem total 

di bawah 0.25 dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar 

yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil penghitungan SPSS 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

          Tabel 4. Hasil Uji Seleksi Skala Pemaafan 

Dimensi 
Nomor 

Aitem 

Korelasi 

Aitem Total 

Terkoreksi 

Keterangan Jumlah 

Avoidance 

Motivation 

1 

2 

3* 

5* 

10* 

13 

0.593 

0.709 

0.731 

0.716 

0.663 

0.439 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

6 

Revenge 

Motivation 

6 

4* 

11* 

12* 

17* 

18 

0.284 

0.709 

0.351 

0.625 

0.516 

0.488 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

6 

Benevolence 

Motivation 

7 

8* 

9* 

14 

15 

16 

0.587 

0.770 

0.601 

0.498 

0.483 

0.618 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

Lolos 

6 
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Total 18 

Keterangan: (*) aitem unfavourable 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

perubahan dalam skala pemaafan. Jumlah aitem pernyataan dalam skala 

pemaafan tetap terdapat 18 aitem pernyataan setelah dilakukan uji coba. 

Berikut adalah blueprint skala pemaafan setelah dilakukan uji coba. 

    Tabel 5. Blue Print Skala Pemaafan (Forgiveness) Setelah Uji Coba  

Dimensi Indikator 
No Item Jumlah 

Item F UF 

Avoidance 

Motivation 

 

1. Adanya keinginan 

untuk bertemu 

dengan pasangan. 

13 5, 10 3 

2. Menjalin hubungan 

yang baik dengan 

pasangan. 

1, 2 3 3 

Revenge 

Motivation 

 

1. Tidak ingin 

pasangan merasakan 

luka seperti yang 

saya rasakan. 

6 4, 12 3 

2. Tidak ingin 

menyakiti pasangan. 
18 11, 17 3 

Benevolence 

Motivation 

 

1. Adanya keinginan 

untuk berbuat baik 

meskipun setelah 

bertengkar. 

7, 14 8 3 

2. Berfikir positif 

mengenai pasangan. 
15, 16 9 3 

Jumlah 18 

 

Berikutnya pada skala kepuasan pernikahan, terdapat 20 aitem 

pernyataan yang lolos dan tidak ada aitem pernyataan yang gugur dengan 

koefisien korelasi 0.30. Berikut adalah rincian aitem setelah uji coba. 
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Tabel 6. Hasil Uji Coba Skala Kepuasan Pernikahan 

Dimensi 
Nomor 

Aitem 

Korelasi 

Aitem Total 

Terkoreksi 

Keterangan Jumlah 

Isu-Isu 

Kepribadian 

3 

8 

0.825 

0.654 

Lolos 

Lolos 
2 

Komunikasi 10 

17* 

0.610 

0.802 

Lolos 

Lolos 
2 

Pemecahan 

Masalah 

6 

12* 

0.657 

0.763 

Lolos 

Lolos 
2 

Pengelolaan 

Keuangan 

9* 

14* 

0.710 

0.842 

Lolos 

Lolos 
2 

Kegiatan di 

Waktu 

Luang 

5 

13 

0.625 

0.633 

Lolos 

Lolos 2 

Hubungan 

Seksual 

1 

15 

0.662 

0.572 

Lolos 

Lolos 
2 

Anak-Anak 

dan 

Pengasuhan 

4 

16* 

0.837 

0.528 

Lolos 

Lolos 2 

Keluarga 

dan Teman-

Teman 

2 

7* 

0.627 

0.448 

Lolos 

Lolos 2 

Kesetaraan 

Peran 

8 

19 

0.654 

0.844 

Lolos 

Lolos 
2 

Orientasi 

Agama 

11* 

20 

0.681 

0.700 

Lolos 

Lolos 
2 

Total 20 

Keterangan: (*) aitem unfavourable 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

perubahan dalam skala kepuasan pernikahan. Jumlah aitem pernyataan dalam 

skala kepuasan pernikahan tetap terdapat 20 aitem pernyataan setelah 

dilakukan uji coba. Berikut adalah blueprint skala pemaafan setelah dilakukan 

uji coba. 
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Tabel 7. Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan Setelah Uji Coba 

No Dimensi Indikator No. Item Jumlah 

Item F UF 

1. 
Isu-Isu 

Kepribadian 

Seberapa besar 

seseorang merasa 

pasangannya dapat 

dipercaya dan 

diandalkan 

3, 18 - 2 

2. Komunikasi 

Level kenyamanan 

yang dirasakan oleh 

masing-masing 

pasangan dalam 

kemampuannya 

untuk berbagi emosi 

dan keyakinan satu 

sama lain. 

10 - 1 

Persepsi terhadap 

kemampuan 

mendengarkan dan 

berbicara dengan 

pasangan 

- 17 1 

3. 
Pemecahan 

Masalah 

Strategi yang 

digunakan untuk 

mengakhiri 

perselisihan 

6 12 2 

4. 
Pengelolaan 

Keuangan 

Kepuasan dengan 

keadaan ekonomi 

keluarga dan 

keputusan keuangan 

yang dibuat. 

 9, 14 2 

5. 
Kegiatan di 

Waktu Luang 

Preferensi 

penggunaan waktu 

luang untuk kegiatan 

bersama atau pribadi 

dan harapan untuk 

menghabiskan waktu 

luang bersama 

pasangan. 

5 - 1 
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Level kepuasan 

ketika menghabiskan 

waktu luang dengan 

pasangan. 

13 - 1 

6. 
Hubungan 

Seksual 

Kepuasan dengan 

ekspresi kasih saying 

dan perasaan 

mengenai kesetiaan 

seksual. 

1 - 1 

Sikap terhadap 

tingkah laku seksual 

dan level 

kenyamanan dalam 

mendiskusikan 

persoalan-persoalan 

seksual 

15 - 1 

7. 

Anak-Anak 

dan 

Pengasuhan 

Kesepakatan tentang 

mendisiplinkan anak 

dan kesesuaian 

tujuan serta nilai-

nilai yang diinginkan 

untuk anak 

4 16 2 

8. 
Keluarga dan 

Teman-Teman 

Harapan mengenai 

jumlah waktu yang 

dihabiskan dengan 

keluarga dan teman-

teman dan level 

kepuasan terhadap 

hubungan dengan 

orang tua, ipar, dan 

teman-teman 

2 - 1 

Kenyamanan yang 

dirasakan dengan 

hadirnya keluarga 

dan teman-teman dari 

pasangan 

- 7 1 

9. 
Kesetaraan 

Peran 

Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam mencari 

nafkah dan rumah 

tangga. 

19 - 1 
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Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam 

pengasuhan anak. 

8 - 1 

10 
Orientasi 

Agama 

Arti dan pentingnya 

keterlibatan dalam 

kegiatan keagamaan 

dalam 

pernikahannya. 

- 11 1 

Kepuasan terhadap 

peran yang 

diharapkan dari 

keyakinan agama 

terhadap pernikahan. 

20 - 1 

Jumlah Item 20 

 

b. Uji Validitas  

Validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2012). Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi (Content Validity). 

Validitas isi dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1.) Validitas Muka/Tampang 

Validitas ini didasarkan pada penelitian terhadap format 

penampilan dan kesusaian konteks aietm dengan tujuan instrumen. 

Validitas tampang yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari 

tanggapan subjek penelitian tentang alat ukur yang digunakan. 

Pertanyaan yang diajukan meliputi tampilan dari cover, layout, ukuran 

huruf yang digunakan, serta kalimat yang disampaikan dalam skala. 
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Tabel 8. Hasil Validitas Tampang Uji Coba Skala Pemaafan 

Validitas Tampang Total Persentase 

(%) 

Tampilan 

Skala 

Baik 

Cukup 

Kurang 

44 

9 

- 

83 

17 

- 

Ukuran Huruf 

yang 

Digunakan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

53 

- 

- 

100 

- 

- 

Kalimat yang 

Disampaikan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

47 

6 

- 

89 

11 

- 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar 

responden yakni 44 orang (83%) menyebutkan bahwa tampilan skala 

penelitian baik, kemudian 53 orang (100%) menyebutkan bahwa 

ukuran huruf yang digunakan baik serta 47 orang (89%) menyebutkan 

bahwa kalimat pernyataan yang disampaikan dalam skala penelitian 

ini baik. 

Tabel 9. Hasil Validitas Tampang Uji Coba Skala Kepuasan Pernikahan 

Validitas Tampang Total Persentase 

(%) 

Tampilan 

Skala 

Baik 

Cukup 

Kurang 

44 

9 

- 

83 

17 

- 

Ukuran Huruf 

yang 

Digunakan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

53 

- 

- 

100 

- 

- 

Kalimat yang 

Disampaikan 

Baik 

Cukup 

Kurang 

47 

6 

- 

89 

11 

- 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar 

responden yakni 44 orang (83%) menyebutkan bahwa tampilan skala 

penelitian baik, kemudian 53 orang (100%) menyebutkan bahwa 

ukuran huruf yang digunakan baik serta 47 orang (89%) menyebutkan 

bahwa kalimat pernyataan yang disampaikan dalam skala penelitian 

ini baik. 

2.) Validitas Logik 

Validitas ini mengacu pada sejauh mana suatu aitem merupakan 

representasi dari karakteristik atribut yang hendak diukur, serta 

relevansinya dengan indikator keperilakuan sebagai operasionalisasi 

dari atribut tersebut. Untuk menghasilkan validitas logis, peneliti harus 

melakukan penilaian kelayakan isi aitem yang bersifat kualitatif dan 

judgmental dengan bantuan panel expert (Azwar, 2012). Dalam 

penelitian ini panel expert yang dimaksud adalah dosen yang ahli 

dalam bidang penelitian tersebut. 

 

c. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas mengarah pada konsistensi hasil ukur, yang 

mengandung seberapa tinggi kecermatan pengukurang (Azwar, 2012). 

Reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang 
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memiliki tingkat reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang 

reliabel. 

 Dalam penelitian ini, reliabilitas penelitian diukur menggunakan 

pendekatan konsistensi internal dengan perhitungan rumus  Cronbach’s 

Alpha. Peneliti memilih metode ini karena pendekatan ini merupakan 

salah satu pendekatan reliabilitas yang mampu mengatasi beberapa 

masalah yang ditemui pada pendekatan tes ulang. Selain itu, alasan 

penggunaan Cronbach’s Alpha adalah karena koefisien alpha akan 

memeberikan nilai yang lebih kecil atau sama besar dengan nilai 

reliabilitas yang sebenarnya. Dengan demikian, akan ada kemungkinan 

bahwa reliabilitas yang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada koefisien 

alpha (Azwar, 2012).. Suatu aitem dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach’s Alpha >0.60. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan progam IBM SPSS 20.0 for windows. 

Tabel 10. Indeks Koefisien Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

No Nilai Interval Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<0.20 

0.20-0.39 

0.40-0.59 

0.60-0.79 

0.80-1.00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

  Setelah peneliti melakukan uji coba instrumen, peneliti melakukan 

perhitungan reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Adapun hasilnya sebagai 

berikut. 
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Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Skala Pemaafan 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem Reliabilitas 

   0.907 18 Sangat Tinggi 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Crobach’s Alpha dari 

skala pemaafan adalah sebesar 0.907 dengan jumlah aitem 18 aitem. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa skala pemaafan memenuhi kategori reliabilitas sangat tinggi 

(0.80-1.00) dan layak untuk dijadikan alat ukur penelitian. Selanjutnya adalah 

hasil dari perhitungan skala kepuasan pernikahan adalah sebagai berikut. 

 Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Skala Kepuasan Pernikahan 

Cronbach’s Alpha Jumlah Aitem Reliabilitas 

0.949 20 Sangat Tinggi 

   

 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Crobach’s Alpha dari 

skala kepuasan pernikahan adalah sebesar 0.949 dengan jumlah aitem 20 aitem. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa skala kepuasan pernikahan memenuhi kategori 

reliabilitas sangat tinggi (0.80-1.00) dan layak untuk dijadikan alat ukur penelitian. 

 

H. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode analisis hubungan atau correlational analysis. Menurut 

Gall (Suharsaputra, 2012) analisisa hubungan menunjukkan pada suatu studi atau 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan hubungan antar variabel melalui 

penggunaan statistik korelasi. 
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Langkah awal sebelum analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dan 

uji hipotesis. Metode analisis data ini juga dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 20.0 for Windows. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Tahap sebelum dilakukan analisis data adalah pengujian asumsi terhadap 

variabel-variabel penelitian. Uji asumsi dilakukan agar diperoleh nilai 

perkiraan yang tidak bias dan efisien dari model persamaan product moment, 

maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi beberapa asumsi 

klasik yang meliputi sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Menurut Sarjono dan Julianita (2011), uji normalitas memiliki tujuan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji 

normalitas perlu dilakukan hal ini mengingat data penelitian yang telah 

diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan parametrik, 

sehingga data harus berdistribusi normal. 

Menurut Sarjono dan Julianita (2011) metode Kolmogorov-Smirnov 

digunakan untuk data pengamatan berjumlah besar (50 atau lebih). Nilai 

residual terstandarisasi berdistribusi normal apabila angka signifikan uji 

Kolmogorov-Smirnov >0.05. 

b.  Uji Linearitas 

Menurut Sarjono dan Julianita (2011) uji linieritas dilakukan untuk 

mengetahui apakah kedua variabel dalam penelitian memiliki hubungan 
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yang linier atau tidak. Jadi, peningkatan atau penurunan kuantitas di salah 

satu variabel akan diikuti secara linier oleh peningkatan atau penurunan 

kuantitas di variabel lainnya. Pengujian akan dilihat dari nilai signifikansi 

pada Deviation from Linearity. Data dikatakan linier apabila nilai tersebut 

(Deviation from Linearity) lebih besar daripada 0.05.  

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui arah dan kuatnya pengaruh antara dua variabel atau 

lebih diperlukan uji korelasi. Perhitungan uji korelasi digunakan untuk 

mengetahui hubungan dari variabel X dengan variabel Y. Penelitian ini 

menggunakan uji korelasi product moment pearson dengan bantuan program 

IBM SPSS Statistics 20.0 for windows. Untuk mengetahui suatu hipotesis 

dapat diterima atau harus ditolak adalah dengan menentukan taraf signifikansi 

yang diinginkan. Taraf signifikansi adalah kesediaan dan keberanian peneliti 

untuk secara maksimal mengambil resiko kesalahan dalam menguji hipotesis 

(Bungin, 2011). Taraf signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5%. 

Besarnya korelasi adalah 0-1. Korelasi dapat bernilai positif dan negatif. Nilai 

korelasi Pearson dilihat dari hasil output SPSS, yang selanjutnya untuk 

memberi interpretasi kuatnya hubungan yang ada maka dapat menggunakan 

pedoman seperti pada tabel di bawah ini (Sarjono & Julianita, 2011). 
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Tabel 13. Kriteria Koefisien Korelasi Product Momen Pearson 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.00 Sangat Kuat 

0.60 – 0.79 Kuat 

0.40 – 0.59 Cukup Kuat 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.00 – 0.19 Sangat Rendah 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan skala 

pemaafan dan skala kepuasan pernikahan, maka selanjutnya dilakukan 

analisis deskriptif. Menurut Ghozali (2009), analisis deskriptif berkaitan 

dengan penggunaan metode analisis statistik deskriptif yang merupakan 

metode analisis statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari rata-rata standar deviasi, maksimum dan minimum. 

a. Analisis Deskriptif Berdasarkan Kategori Data Demografis 

Subjek Penelitian 

Analisis deskripsi data ini merupakan data tambahan yang 

ditemukan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan. Analisis 

deskripsi berdasarkan data demografis dilakukan dengan 

mengkategorikan subjek penelitian.  

1.) Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan adalah suami atau istri 

yang sudah menikah dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun 

pertama. Data identitas subjek yang diperoleh, maka dapat 

diketahui deskripsi subjek penelitian. Berikut ini adalah deskripsi 

subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia subjek.  
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                  Tabel 14. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Data 

Demografis 

Kategori  Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 

Perempuan  

142 

294 

32.57 

67.43 

Usia Subjek 

19-25 Tahun 

26-35 Tahun 

36-45 Tahun 

119 

271 

46 

27.30 

62.15 

10.55 

Usia 

Pernikahan 

0-5 Tahun 

5-10 Tahun 

306 

130 

70.18 

29.82 

Jumlah Anak 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

98 

225 

98 

12 

1 

2 

22.47 

51.61 

22.47 

2.75 

0.23 

0.46 

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa subjek penelitian 

ini didominasi dengan subjek yang berjenis kelamin perempuan 

yaitu sebesar 67.43% atau (294 orang), didominasi dengan subjek 

berusia antara 26 hingga 35 tahun  yaitu sebesar 62.15% atau (271 

orang). Usia pernikahan dari subjek didominasi pada usia 

pernikahan 0 hingga 5 tahun yaitu sebesar 70.18% atau (306 

subjek), dan didominasi dengan subjek yang memiliki jumlah anak 

satu orang yaitu sebesar 51.61% atau (225 subjek). 

 

b. Analisis Deskripsi Variabel X (Pemaafan) dan Variabel Y 

(Kepuasan Pernikahan) 

Agar mendapatkan hasil dari analisis deskriptif maka perlu 

dilakukan suatu perhitungan secara skor hipotetik dan empirik. Skor 

yang dihitung diantaranya adalah skor minimum, skor maksimum, 
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mean (nilai tengah), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Skor hipotetik dihasilkan dari perhitungan manual  dan sedangkan 

skor empirik dihasilkan menggunakan bantuan program IBM SPSS 

Statisics 20.0 for windows. Perhitungan skor hipotetik dan empirik 

bertujuan untuk membandingkan data yang di dapatkan secara 

hipotetik dengan data yang di dapatkan dari lapangan. Berikut ini 

merupakan gambaran dari perbandingan antara skor hipotetik dan skor 

empirik pada setiap variabel penelitian. 

Tabel 15. Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik 

Variabel Statistik Hipotetik Empirik 

Pemaafan 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (µ) 

Standar Deviasi 

(σ) 

18 

72 

45 

9 

36 

72 

59.14 

6.811 

Kepuasan 

Pernikahan 

Nilai Minimum 

Nilai Maksimum 

Mean (µ) 

Standar Deviasi 

(σ) 

20 

80 

50 

10 

27 

80 

64.80 

8.122 

 

Perbandingan data hipotetik dan data empirik di atas merupakan 

gambaran umum mengenai pemaafan dan kepuasan pernikahan. Setelah 

mendapatkan hasil dari skor hipotetik dan skor empirik masing-masing 

variabel, selanjutnya peneliti akan melakukan kategorisasi subjek yang 

disusun berdasarkan jenjang nilai masing-masing subjek sesuai ketentuan 

berikut ini (Azwar, 2012): 
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Tabel 16. Ketentuan Kategorisasi Jenjang Bagi Subjek Penelitian 

Kategori Daerah Keputusan 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

X < (µ-σ) 

(µ-σ) ≤ X < (µ+σ) 

(µ+σ) ≤ X 

 Sumber: Azwar 2012 

 Keterangan: 

 µ : mean hipotetik 

 σ : standar deviasi 

 X : skor subjek 

Tahap selanjutnya adalah menentukan skor batasan minimal dan 

maksimal masing-masing kategori pada setiap variabel skala penelitian. 

Berdasarkan ketentuan kategorisasi jenjang pada tabel diatas dapat diketahui 

pada skala pemaafan untuk kategori rendah adalah nilai mean hipotetik (µ) – 

standar deviasi (σ) adalah  45-9=36, untuk kategori sedang, mean hipotetik 

(µ) + standar deviasi (σ) adalah 45+9=54, sedangkan untuk kategori tinggi 

adalah 54≤X. 

Skala kedua yaitu skala kepuasan pernikahan untuk kategori rendah 

adalah nilai mean hipotetik (µ) – standar deviasi (σ) adalah 50-10=40, untuk 

kategori sedang, mean hipotetik (µ) + standar deviasi (σ) adalah 50+10=60, 

sedangkan untuk kategori tinggi adalah 60≤X 

Berikut ini merupakan hasil dari skor kategori subjek pada skala 

pemaafan: 
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Tabel 17. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Pemaafan 

Variabel  Daerah 

Keputusan 

Kategori Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Pemaafan 

X < 36 Rendah - - 

36 ≤ X < 54 Sedang 95 21.79 

54 ≤ X Tinggi 341 78.21 

 

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian memiliki pemaafan yang tinggi yaitu 

sebesar 78.21% atau sebanyak (341 subjek) dari keseluruhan subjek yang 

diteliti, sebesar 21.79% atau sebanyak (95 subjek) memiliki pemaafan 

yang sedang dan tidak ada subjek yang memiliki pemaafan yang rendah. 

Berikut ini merupakan hasil dari skor kategori subjek pada skala kepuasan 

pernikahan. 

       Tabel 18. Kategorisasi Subjek Berdasarkan Skala Kepuasan Pernikahan 

Variabel  Daerah 

Keputusan 

Kategori Jumlah 

Subjek 

Persentase 

(%) 

Kepuasan 

Pernikahan 

X < 40 Rendah 2 0.46 

40 ≤ X < 60 Sedang 108 24.77 

60 ≤ X Tinggi 326 74.77 

 

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dinyatakan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian memiliki kepuasan pernikahan yang 

tinggi yaitu sebesar 74.77% atau sebanyak (326 subjek) dari keseluruhan 

subjek yang diteliti, sebesar 24.77%  atau sebanyak (108 subjek) memiliki 

kepuasan pernikahan yang sedang dan  sebesar 0.46% atau sebanyak (2 

subjek) yang memiliki kepuasan pernikahan yang rendah.  
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Dari hasil uji normalitas dengan 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov menggunakan IBM 

SPSS statistics 20.0 for windows diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 19. Hasil Uji Normalitas Variabel Pemaafan dan Kepuasan Pernikahan 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov (K-S) 

Signifikansi Bentuk 

Distribusi 

     Pemaafan       1.525     0.019 (<0.05)     Tidak Normal 

Kepuasan 

Pernikahan 
1.662 0.008 (<0.05) Tidak Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas, Hasil uji norrmalitas menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

data penelitian dengan variabel pemaafan memiliki taraf signifikansi 0.019 

dan pemaafan memiliki taraf signifikansi 0.008 yang berarti kedua 

variabel berdistribusi tidak normal karena taraf signifikansi <0.05. 

Aron, Coups & Aron (dalam Field, 2009) menyebutkan bahwa, 

kemiringan atau ketidak simetrisan dan derajat keruncingan suatu 

distribusi pada uji signifikansi sebaiknya tidak digunakan dalam sampel 

besar (karena cenderung tidak signifikan), sehingga merupakan suatu 

kewajaran bagi sampel apabila tidak mengikuti kurva normal. Field juga 

menyatakan bahwa distribusi data yang tidak normal dapat dikatakan 

signifikan apabila jumlah sampel cukup besar. Menurut Azwar (2012), 

inferensi terhadap mean yang valid pada distribusi skor normal juga akan 

valid pada data yang tidak terdistribusi secara normal dengan syarat 
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sampel yang ada harus cukup besar. Uji asumsi normalitas ini tidak perlu 

dikhawatirkan selama memiliki sampel yang cukup besar, data dalam 

jumlah besar biasanya diatas 30. 

b. Uji Linearitas 

Uji asumsi selanjutnya adalah uji linearitas. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, diperoleh data sebagai berikut : 

         Tabel 20. Uji Linearitas 

Variabel Nilai F 
Nilai 

Signifikansi 
Keterangan 

Pemaafan-Kepuasan 

Pernikahan 
1.477 0.061 Linear 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui uji linearitas pada penelitian 

dari kedua variabel menghasilkan nilai F berdasarkan deviation from 

linearity sebesar 1.477 dan nilai signifikansi berdasarkan deviation from 

linearity sebesar 0.061 yang berarti lebih dari 0.05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pemaafan memiliki hubungan linear dengan variabel 

kepuasan pernikahan. 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

terdapat hubungan atau tidak dan seberapa besar hubungan tersebut 

(Idrus, 2009). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi 

yakni Product Momen Pearson. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan positif antara pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan 
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pernikahan pada suami atau istri di usia pernikahan 10 tahun pertama. 

Hipotesis tersebut diuji pada teknik korelasi Product Momen Pearson. 

Tabel 21. Hasil Analisis Korelasi 

Variabel 

Independen (X) 

Variabel 

Dependen (Y) 

Korelasi 

Pearson 
Signifikansi 

Pemaafan 
Kepuasan 

Pernikahan 
0.668 0.000 

 

Berdasarkan uji korelasi dapat diperoleh besarnya korelasi antara 

variabel pemaafan dan variabel kepuasan pernikahan yaitu 0.668 dengan 

nilai signifikansi 0.000. Hal ini menunjukkan suatu hubungan positif 

antara pemaafan dengan kepuasan pernikahan yang berarti semakin tinggi 

pemaafan seseorang maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang 

ada di dalam pernikahannya. Selain itu nilai signifikansinya yang 

diperoleh sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05, yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Dari penjelasan 

diatas dapat dismpulkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan pernikahan, sehingga hipotesa 

yang diajukan oleh peneliti yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara pemaafan (forgiveness) dengan kepuasan pernikahan pada 

suami atau istri di usia pernikahan 10 tahun pertama dapat diterima. 

Angka koefisien effect size diperoleh dari perhitungan seperti 

berikut:  

 

KP = r
2 

x 100% = (0,668)
2 

x 100% = 44,6% 

 Berdasarkarkan hasil perhitungan KP di atas, dapat diketahui 

bahwa besarnya kontribusi dari pemaafan terhadap kepuasan pernikahan 
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adalah sebesar 0.446 atau sebesar 44.6%, dengan kata lain 44.6% variasi 

pada kepuasan pernikahan dijelaskan oleh pemaafan. 

 

B. PEMBAHASAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara pemaafan dengan kepuasan pernikahan pada suami atau istri 

di usia pernikahan 10 tahun pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi pemaafan suami atau istri maka semakin tinggi pula kepuasan 

pernikahan yang dimiliki. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien 

korelasi positif sebesar 0.668 yang berarti hubungan pemaafan dengan 

kepuasan pernikahan berpengaruh kuat, juga dengan nilai signifikansi 0.000 p 

(<0.05). Yang artinya semakin tinggi pemaafan yang dimiliki seorang 

pasangan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pernikahannya. 

Berdasarkarkan hasil perhitungan koefisien effect size, dapat diketahui bahwa 

besarnya kontribusi dari pemaafan terhadap kepuasan pernikahan adalah 

sebesar 0.446 atau sebesar 44.6%, dengan kata lain 44.6% variasi pada 

kepuasan pernikahan dijelaskan oleh pemaafan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan para ahli. 

McCullough (2000) menyatakan bahwa memberi maaf bisa mewujudkan 

kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik melalui dua mekanisme. 

Pertama, memberi maaf dapat menciptakan pembentukan kembali hubungan 

yang mendukung, penuh kepedulian antara orang yang disakiti dan yang 

menyakiti. Kedua, mempertahankan perilaku memberi maaf dapat membantu 
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mengendalikan kemarahan sehingga menjadi lebih stabil. Karremans, dkk 

(2003) menyatakan bahwa pemaafan dalam hubungan interpersonal 

berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kepuasan hubungan.  

Hal ini selaras dengan yang terjadi pada subjek penelitian, dimana 

hasil kategorisasi yang diperoleh dari respon subjek menunjukkan mayoritas 

sampel penelitian berada pada kategori pemaafan dan kepuasan pernikahan 

yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri sama-sama 

menyadari bahwa memberi maaf adalah faktor penting yang berkontribusi 

dalam penyesuaian masalah dan konflik pasangan dan meningkatkan 

kepuasan pernikahan. Pasangan suami maupun istri sama-sama merasakan 

adanya kemauan untuk meminta maaf dan memberi maaf. Suami dan istri 

sama-sama belajar dan menyadari bahwa setiap orang mempunyai 

kekurangan masing-masing dan berusaha untuk menghilangkan perasaan-

perasaan negatif terhadap pasangan yang melukainya (Hastuti, Nancy & 

Wismanto, 2014). Faturochman & Wardhati (2006) menyatakan bahwa 

seseorang akan sulit memaafkan jika orang yang bersalah tidak meminta 

maaf dan berupaya memperbaikinya. 

McCullough, dkk (1998) kemudian memberikan alaasan-alasan 

pasangan memberi maaf. Pertama, pasangan yang mau memaafkan pada 

dasarnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjaga hubungan. Kedua, 

dalam hubungan yang erat ada orientasi jangka panjang dalam menjalin 

hubungan di antara mereka. Ketiga, dalam kualitas hubungan yang tinggi 

kepentingan satu orang dan kepentingan pasangannya menyatu. Keempat, 
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kualitas hubungan mempunyai orientasi kolektivitas yang menginginkan 

pihak-pihak yang terlibat untuk berperilaku yang memberikan keuntungan di 

antara mereka. Fincham, dkk (2004) menjelaskan bahwa pemaafan terbukti 

menjadi elemen penting dalam transaksi pernikahan justru karena pasangan 

sering menyakiti satu sama lain dan dengan tidak adanya pemaafan akan 

berpengaruh terhadap upaya selanjutnya dalam penyelesaian masalah. 

Tinjauan dominan menganggap pemaafan sangat penting dan bahkan teramat 

penting untuk menghilangkan rasa sakit dan terkhianati, perbaikan hubungan 

dan untuk penyembuhan personal. Fincham, Hall & Beach (2006) 

mendukung pendapatnya Fincham dengan melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara pemaafan dan konflik. Penelitiannya menjelaskan bahwa 

memaafkan pasangan yang menyakiti meruupakan salah satu sarana menutup 

peristiwa yang berhubungan dengan segala hal yang menyakitkan atau 

mengganggu. Pemaafan memiliki implikasi yang subtansial untuk relasi 

jangka panjang sebagai interaksi dari sebuah hubungan. Pemaafan merupakan 

modalitas yang secara signifikan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan (well being) dan memperbaiki hubungan interpersonal 

(interpersonal relationship). 

Memaafkan merupakan bagian dari reaksi emosi positif yang akan 

membawa pada kepuasan individu dalam kehidupannya termasuk dalam 

pernikahannya. Memaafkan membantu terbentuknya komunikasi yang baik 

yang menjadi syarat terciptanya kepuasan pernikahan. Ketika suami atau istri 

menghadapi kesalahan pasangannya, mereka dapat memilih respon untuk 
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melupakan kesalahan tersebut. memaafkan bukan berarti melupakan 

kesalahan, tetapi lebih berarti untuk mengurangi keinginan balsas dendam 

dan sekaligus meningkatkan keinginan untuk melakukan penguatan 

hubungan kembali. Memaafkan juga berarti mencoba memahami alasan 

dibalik perbuatan orang lain, berempati dan juga membuka pikiran untuk 

mencari solusi yang tepat, seperti yang disampaikan dalam studi Kelly, 1998 

(dalam Fincham, 2000). Oleh karena itu memaafkan bisa dikatakan sebagai 

jalan untuk menemukan solusi, yang dengan solusi tersebut orang dapat 

merasa lebih senang dan pada akhirnya juga membawa kebahagiaan atau 

kepuasan pernikahan. 

 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah kemungkinan subjek mengisi secara bias, karena teknik pengambilan 

secara offline dan online, bisa jadi subjek yang mengisi bukan termasuk dalam 

kriteria dengan usia pernikahan maksimal 10 tahun pertama dan peneliti juga 

tidak bisa mengontrol berapa kali subjek mengisi skala dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara pemaafan dengan 

kepuasan pernikahan pada suami atau istri di usia pernikahan 10 tahun 

pertama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara pemaafan dengan kepuasan pernikahan pada 

suami atau istri di usia pernikahan 10 tahun  pertama. Arah korelasi tersebut 

adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemaafan 

pada suami atau istri maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang 

dimiliki.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh pada 

bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan bermanfaat 

untuk penelitian berikutnya. 

1. Saran Metodologis 

a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan usia 

pernikahan yang berbeda, seperti usia pernikahan lebih dari 10 

tahun. Individu dengan usia pernikahan lebih dari 10 tahun 

mungkin saja masih dalam masa penyesuaian pernikahan dengan 

pasangan mereka, dimana akan terjadi beragam konflik dan 

pemaafan dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk 



71 
 

 
 

menyelesaikannya. Masa penyesuaian setiap pasangan akan 

berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh lamanya usia pernikahan 

(Itryah, 2009). 

b. Penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian secara 

online dan memiliki kriteria subjek tertentu, sebaiknya melakukan 

pemilihan responden melalui email, sosial media atau secara 

langsung. Setelah melakukan evaluasi dengan menggunakan 

kualifikasi yang sudah ditentukan maka responden yang memenuhi 

syarat kemudian diberi link dan pasword untuk memasuki alamat 

website dimana skala dapat di akses. 

c. Data demografis dalam penelitian ini tidak terolah, sehingga pada 

penelitian selanjutnya diharapkan saat menentukan data demografis 

berdasarkan adanya dukungan teori agar dapat menambah hasil 

penelitian, seperti uji perbedaan berdasarkan data demografis. 

2. Saran Praktis 

a. Bagi Subjek Penelitian 

Bagi individu yang telah menikah supaya dapat mempertahankan 

pemaafan kepada pasangan sehingga ketika terjadi konflik ataupun 

pasangan melakukan kesalahan maka dapat memaafkan 

pasangannya dengan tulus agar kepuasan hubungan suami istri 

dapat dipertahankan. 
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LAMPIRAN 1  

DATA DEMOGRAFIS 

 
Data Demografis Kategori Jumlah Prosentase 

Tingkat 

Pendidikan 

SD 

SMP 

SMA 

D3 

S1 

S2 

S3 

4 

12 

157 

57 

199 

11 

1 

0,9% 

2,7% 

35,6% 

12,9% 

45,1% 

2,5% 

0,2% 

Berkerja 
Ya 

Tidak 

297 

144 

67,35% 

32,65% 

Jenis Pekerjaan 

IRT 

Swasta 

Wiraswasta 

Mahasiswa 

PNS 

BUMN 

Guru 

Lainnya 

138 

182 

53 

6 

28 

14 

5 

15 

31,3% 

41,23% 

12,01% 

1,4% 

6,4% 

3,175% 

1,13% 

3,4% 

Penghasilan 

Perbulan 

<1 Juta 

1-3 Juta 

3-6 Juta 

6-10 Juta 

>10 Juta 

137 

146 

113 

25 

20 

31,06% 

33,1% 

25,62% 

5,67% 

4,54% 

Pernikahan Ke- 

Pertama 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

426 

12 

2 

1 

96,6% 

2,7% 

0,5% 

0,2% 

Jenis Pekerjaan 

Pasangan 

IRT 

Swasta 

Wiraswasta 

Mahasiswa 

PNS 

BUMN 

Guru 

Lainnya 

58 

245 

64 

5 

7 

16 

18 

19 

13,15% 

55,56% 

14,51% 

1,13% 

1,6% 

3,63% 

4,1% 

4,31% 

Penghasilan 

Perbulan 

Pasangan 

<1 Juta 

1-3 Juta 

3-6 Juta 

6-10 Juta 

82 

150 

130 

43 

18,6% 

34,01% 

29,48% 

9,75% 
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>10 Juta 36 8,2% 

Tinggal Bersama 

Paangan 

Ya 

Tidak 

406 

35 

92,1% 

7,9% 

Tinggal Bersama 

Orang 

Tua/Mertua 

Ya 

Tidak 

194 

247 

44% 

56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

HASIL TRY OUT SKALA PEMAAFAN 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,907 18 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

item1 57,85 50,900 ,593 ,902 

item2 57,94 49,747 ,709 ,898 

item3 57,98 49,019 ,731 ,897 

item4 57,91 50,010 ,709 ,899 

item5 57,96 48,806 ,716 ,898 

item6 57,83 52,490 ,284 ,912 

item7 57,64 52,196 ,587 ,903 

item8 57,94 47,978 ,770 ,896 

item9 57,96 49,883 ,601 ,901 

item10 58,06 49,285 ,663 ,899 

item11 57,92 52,263 ,351 ,909 

item12 57,92 50,417 ,625 ,901 

item13 58,30 49,946 ,439 ,908 

item14 57,79 51,206 ,498 ,904 

item15 57,83 52,336 ,483 ,905 

item16 57,94 50,516 ,618 ,901 

item17 57,79 52,398 ,516 ,904 

item18 57,87 51,309 ,488 ,904 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

61,32 56,414 7,511 18 
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LAMPIRAN 3 

HASIL TRY OUT SKALA KEPUASAN PERNIKAHAN 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,949 20 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 64,92 75,956 ,662 ,947 

item2 65,06 75,131 ,627 ,947 

item3 65,09 74,087 ,825 ,945 

item4 64,96 74,345 ,837 ,944 

item5 64,83 76,528 ,625 ,947 

item6 64,89 76,525 ,657 ,947 

item7 65,13 76,386 ,448 ,950 

item8 64,92 76,033 ,654 ,947 

item9 65,13 74,425 ,710 ,946 

item10 65,08 75,687 ,610 ,947 

item11 65,32 71,107 ,681 ,948 

item12 65,17 72,105 ,763 ,945 

item13 65,19 75,041 ,633 ,947 

item14 65,28 71,707 ,842 ,944 

item15 65,00 76,731 ,572 ,948 

item16 65,30 74,907 ,528 ,949 

item17 65,13 72,655 ,802 ,944 

item18 64,91 75,433 ,724 ,946 

item19 65,08 73,379 ,844 ,944 

item20 64,92 73,994 ,700 ,946 

 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

68,49 82,447 9,080 20 
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LAMPIRAN 4 

BLUE PRINT SKALA PEMAAFAN 

 
Dimensi Indikator No aitem Jumlah 

Aitem F UF 

Avoidance 

Motivation 

(Penghindaran) 

1. Adanya keinginan untuk 

bertemu dengan 

pasangan. 

13 5, 10 3 

2. Menjalin hubungan yang 

baik dengan pasangan. 

1, 2 3 3 

Revenge 

Motivation 

(Pembalasan) 

1. Tidak ingin pasangan 

merasakan luka seperti 

saya rasakan. 

6 4, 12  3 

2. Tidak ingin menyakiti 

pasangan. 

18 11, 17 3 

Benevolence 

Motivation 

(Perbuatan 

baik) 

1. Adanya keinginan untuk 

berbuat baik meskipun 

setelah bertengkar. 

7, 14 8 3 

2. Berpikir positif 

mengenai pasangan. 

15, 16 9 3 

Jumlah 18 
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LAMPIRAN 5 

BLUE PRINT SKALA KEPUASAN PERNIKAHAN 

 

No Dimensi Indikator 
No. Item Jumlah 

Item F UF 

1. 
Isu-Isu 

Kepribadian 

Seberapa besar 

seseorang merasa 

pasangannya dapat 

dipercaya dan 

diandalkan 

3, 18 - 2 

2. 

Komunikasi 

Level kenyamanan 

yang dirasakan oleh 

masing-masing 

pasangan dalam 

kemampuannya 

untuk berbagi emosi 

dan keyakinan satu 

sama lain. 

10 - 1 

  Persepsi terhadap 

kemampuan 

mendengarkan dan 

berbicara dengan 

pasangan 

 

- 17 1 

3. 
Pemecahan 

Masalah 

Strategi yang 

digunakan untuk 

mengakhiri 

perselisihan 

6 12 2 

4. 
Pengelolaan 

Keuangan 

Kepuasan dengan 

keadaan ekonomi 

keluarga dan 

keputusan keuangan 

yang dibuat. 

 9, 14 2 

5. 
Kegiatan di 

Waktu Luang 

Preferensi 

penggunaan waktu 

luang untuk kegiatan 

bersama atau pribadi 

dan harapan untuk 

menghabiskan waktu 

luang bersama 

pasangan. 

5 - 1 
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Level kepuasan 

ketika menghabiskan 

waktu luang dengan 

pasangan. 

13 - 1 

6. 
Hubungan 

Seksual 

Kepuasan dengan 

ekspresi kasih saying 

dan perasaan 

mengenai kesetiaan 

seksual. 

1 - 1 

Sikap terhadap 

tingkah laku seksual 

dan level 

kenyamanan dalam 

mendiskusikan 

persoalan-persoalan 

seksual 

15 - 1 

7. 

Anak-Anak 

dan 

Pengasuhan 

Kesepakatan tentang 

mendisiplinkan anak 

dan kesesuaian 

tujuan serta nilai-

nilai yang diinginkan 

untuk anak 

4 16 2 

8. 
Keluarga dan 

Teman-Teman 

Harapan mengenai 

jumlah waktu yang 

dihabiskan dengan 

keluarga dan teman-

teman dan level 

kepuasan terhadap 

hubungan dengan 

orang tua, ipar, dan 

teman-teman 

2 - 1 

Kenyamanan yang 

dirasakan dengan 

hadirnya keluarga 

dan teman-teman 

dari pasangan 

- 7 1 

9. 
Kesetaraan 

Peran 

Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam mencari 

nafkah dan rumah 

tangga. 

19 - 1 

Sikap dan perasaan 

terhadap pembagian 

peran dalam 

pengasuhan anak. 

8 - 1 
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10 
Orientasi 

Agama 

Arti dan pentingnya 

keterlibatan dalam 

kegiatan keagamaan 

dalam 

pernikahannya. 

- 11 1 

Kepuasan terhadap 

peran yang 

diharapkan dari 

keyakinan agama 

terhadap pernikahan. 

20 - 1 

Jumlah Item 20 
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LAMPIRAN 6 

SKALA PEMAAFAN 

 
Setelah bertengkar dengan pasangan, saya ...  

No Pernyataan SS S TS STS 

1.  berusaha beraktivitas seperti biasa 

dengannya. 

    

2. tetap mau menemani kegiatan pasangan.     

3. menjaga jarak dengannya.     

4. ingin ia mendapatkan balasan yang 

setimpal. 

    

5. akan bersikap tidak peduli saat bertemu 

dengannya. 

    

6. tidak ingin hal buruk terjadi padanya.     

7. dapat memulihkan hubungan yang baik 

dengannya. 

    

8. menjadi tidak peduli dengannya.     

9. tidak ingin melayaninya.     

10. enggan menemani aktivitasnya.     

11. merasa ia pantas untuk disakiti.     

 

Meskipun pasangan menyakiti saya, …  

No Pernyataan SS S TS STS 

12. saya akan membuat dia membayar rasa 

sakit yang saya rasakan. 

    

13 saya akan terus bersamanya meski saya 

tersakiti olehnya. 

    

 14. saya berusaha mengambil hikmahnya 

agar kami dapat memperbaiki hubungan. 

    

15. saya ingin melupakan masalah ini dan 

terus melangkah kedepan. 

    

16. saya dapat menghapus rasa sakit dan 

benci. 

    

17 saya ingin balas menyakitinya.     

18. saya tidak ingin ia mendapatkan hal 

buruk karena kesalahannya pada saya. 
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LAMPIRAN 7  

SKALA KEPUASAN PERNIKAHAN 

 

No Pernyataan 
Pilihan 

SS S TS STS 

1. Saya senang dengan cara kami 

dalam mengungkapkan kasih 

sayang. 

    

2. Saya senang dengan 

kesepakatan kami tentang 

jumlah waktu yang kami 

gunakan bersama teman-teman 

dan keluarga besar kami berdua. 

    

3. Pasangan saya selalu dapat 

diandalkan setiap kali kami 

menghadapi sebuah persoalan. 

    

4. Saya senang karena kami 

sepakat dalam hal cara 

mendidik dan mengasuh anak. 

    

5. Saya akan merasa senang 

apabila dapat menghabiskan 

waktu bersama pasangan. 

    

6. Ketika kami memiliki 

perbedaan pendapat mengenai 

suatu hal, kami selalu 

mendiskusikannya terlebih 

dahulu untuk mencari jalan 

tengah. 

    

7. Menghabiskan waktu bersama 

keluarga dari pasangan sangat 

mengganggu saya. 

    

8. Saya senang jika kami memiliki 

peran yang seimbang dalam 

mengasuh anak. 

    

9. Saya sedih dengan keadaan 

keuangan kami. 

    

10. Saya dan pasangan sering kali 

memiliki percakapan yang 

menyenangkan. 

    

11. Kami sering bertengkar ketika 

membahas mengenai 

pentingnya menerapkan nilai-

nilai agama dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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No Pernyataan 
Pilihan 

SS S TS STS 

12. Pertengkaran kami sering kali 

berakhir dengan kekecewaan 

dan kesedihan sebab salah satu 

diantara kami tidak adayang 

mau mengalah. 

    

13. Saya senang dengan cara kami 

dalam mengatur kegiatan di 

waktu luang kami. 

 

    

14. Saya sedih karena kami sering 

kali tidak sepakat dalam 

membuat keputusan-keputusan 

keuangan. 

    

15. Saya bahagia dengan cara kami 

dalam berhubungan seksual. 

    

16. Kami sering kali tidak 

sependapat dalam hal mendidik 

anak. 

    

17. Saya merasa pasangan saya 

tidak memahami saya. 

    

18. Saya lebih suka menceritakan 

masalah saya kepada pasangan  

daripada ke orang lain. 

    

19. Saya senang dengan cara kami 

membagi tanggung jawab 

dalam rumah tangga kami. 

    

20. Dengan melakukan kegiatan 

keagamaan secara bersama-

sama, hubungan kami menjadi 

semakin erat. 
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LAMPIRAN 8 

OUTPUT ANALISIS DESKRIPTIF  

SKALA PEMAAFAN DAN KEPUASAN PERNIKAHAN 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pemaafan 436 36 72 59.14 6.811 

kepuasan 436 27 80 64.80 8.122 

Valid N (listwise) 436     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

LAMPIRAN 9 

HASIL UJI NORMALITAS 

 

Hasil Uji Normalitas Skala Pemaafan Dan Kepuasan Pernikahan 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 pemaafan kepuasan 

N 436 436 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 59.14 64.80 

Std. Deviation 6.811 8.122 

Most Extreme Differences 

Absolute .073 .080 

Positive .073 .080 

Negative -.047 -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.525 1.662 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019 .008 
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LAMPIRAN 10 

HASIL UJI LINEARITAS 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

kepuasan * pemaafan 

Between Groups 

(Combined) 14208.740 28 

Linearity 12788.754 1 

Deviation from Linearity 1419.986 27 

Within Groups 14490.093 407 

Total 28698.833 435 

 

ANOVA Table 

 Mean Square F 

kepuasan * pemaafan 

Between Groups 

(Combined) 507.455 14.253 

Linearity 12788.754 359.213 

Deviation from Linearity 52.592 1.477 

Within Groups 35.602  

Total   

 

ANOVA Table 

 Sig. 

kepuasan * pemaafan 

Between Groups 

(Combined) .000 

Linearity .000 

Deviation from Linearity .061 

Within Groups  

Total  

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

kepuasan * pemaafan .668 .446 .704 .495 
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LAMPIRAN 11 

HASIL UJI KORELASI PRODUCT MOMEN PEARSON 

 

Correlations 

 pemaafan kepuasan 

pemaafan 

Pearson Correlation 1 .668
**
 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 436 436 

kepuasan 

Pearson Correlation .668
**
 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 436 436 

 

                  **. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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