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Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan 

Remaja Akhir di Kecamatan Singkil Utara 

ABSTRAK 

Perkawinan diusia remaja akhir sering kali menjadi salah satu isu di Kecamatan 

Singkil Utara, di dalam sebuah perkawinan setiap individu harus memiliki 

kematangan emosi yang cukup memadai untuk memperoleh kehidupan yang 

bahagia, karena emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan 

perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan 

Singkil Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

pengambilan sampel data berdasarkan teknik purposive sampling. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 100 orang remaja yang menikah muda di Kecamatan 

Singkil Utara dari tahun 2014 – 2019, sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 

orang remaja akhir yang menikah muda di Kecamatan Singkil Utara. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Kematangan Emosi berdasarkan 

teori Singh dan Bhargava (2014), dengan hasil reliabilitas rix = 0,908, dan skala 

Penyesuaian Perkawinan berdasarkan teori Spanier (1976), dengan hasil 

reliabilitas rix = 0,935. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan 

penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara dengan nilai 

koefisien korelasi Pearson r = 0,651, p = 0,000 (p =<0,05), artinya semakin 

tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi penyesuaian perkawinan, begitu 

pula sebaliknya. 

 

Kata kunci : Kematangan Emosi, Penyesuaian Perkawinan, Remaja Akhir, 

Kecamatan Singkil Utara 
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Relationship Between Emotional Maturity and Adjustment of Late 

Adolescent Marriage in Singkil Utara District 

ABSTRACT 

Marriage in late adolescence is often one of the issues in Kecamatan Singkil 

Utara, in a marriage each individual must have sufficient emotional maturity to 

obtain a happy life, because emotions play an important role in marital life. This 

study is aimed to determine the  relationship between emotional maturity and late 

adolescent marriage adaptation in the sub district Singkil Utara This study uses a 

quantitative method by taking data samples based on purposive sampling 

techniques. The population in this is 100 late adolescents who married young in 

sub-district Singkil Utara from 2014 – 2015. The sample in this study is 80 late 

adolescents who married young in sub-district Singkil Utara. The instrument used 

in this study is the emotion maturity scale based on Singh and Bhargava's theory 

(2014), with the result of reliability rix = 0.908, and marriage adjustment scale of 

Spanier (1976), with the result of reliability rix = 0.935. The results of this study 

show that there is a significant positive relationship between emotional maturity 

and adjustment of late adolescent marriage in sub-district of Singkil Utara with 

Pearson correlation coefficient r = 0.651, p = 0.00 (p = <0.05). It means that  it 

maturity emotion, is hight the marriage adjustment, is also higher, and vice versa. 

 

Keywords: Emotion Maturity, Marriage Adjustment, Late Adolescents, Sub-

District Singkil Utara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan 

yang biasanya dilakukan individu di masa dewasa awal. Laki-laki dan perempuan 

memiliki usia matang untuk menikah, biasanya ketika memasuki usia remaja 

akhir (17-21 tahun). Pada usia dewasa awal seseorang sudah memiliki sikap 

mental kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani menangung 

resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk 

peningkatan kualitas hidup menjadi lebih baik. Namun usia perkawinan sering 

sekali bergeser karena banyaknya masyarakat yang menikah diusia remaja (12-21 

tahun) (Alfian R. P., 2012). 

       Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah maraknya perkawinan di 

usia muda. Masalah tersebut kini terjadi tidak hanya di pedesaan tetapi juga di 

kota-kota besar di Indonesia. Fenomena perkawinan usia muda ini tampaknya 

merupakan “model” yang berulang. Dahulu, perkawinan pada usia muda dianggap 

lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang perkawinan usia muda 

namun fenomena ini terus terjadi. Jika dahulu orang tua menginginkan agar 

anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja 

sendiri, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja di kota besar, yang 

menikah muda dengan keinginan sendiri (Ratriyanti, 2018). 

Perkawinan diusia muda menjadi sebuah realitas sosial yang dihadapi 

masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan diusia muda ini dianggap 
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sebagai jalan keluar untuk menghindari perilaku seks bebas. Ada juga yang 

melakukannya karena terpaksa dan karena hamil diluar nikah. Meskipun alasan 

itu dapat diterima, namun perkawinan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan 

diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang 

sedang dihadapi, perkawinan merupakan suatu bekal hidup yang harus 

dipersiapkan dengan matang (Ratriyanti, 2018) 

Data di atas diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan remaja akhir yang menikah 

muda. Berikut kutipan wawancaranya: 

Wawancara 1 

“Saya menikah pada umur 20 tahun. Sejak lulus SMA saya tidak melanjutkan 

sekolah, saya lebih memilih untuk menjadi nelayan. Setelah 2 tahun menjadi 

nelayan saya menikah tahun 2017 dengan pacar saya yang sekarang menjadi istri 

saya” (SH, Komunikasi personal, 03 November 2019). 

Wawancara 2 

“Saya sudah putus sekolah sejak tamat SMP, orang tua saya tidak ada biaya 

untuk saya melanjutkan kejenjang SMA. Karena abang dan kakak saya juga 

masih sekolah SMA dan 2 orang adik saya juga sekolah dibangku SD. Maka dari 

itu saya lebih memilih untuk membantu ibu dan bapak saya berjualan sayur-

sayuran di pasar. Setelah saya berumur 18 tahun saya memilih untuk menikah 

dengan pacar saya dan orang tua saya juga setuju. Paling tidak saya bisa 

mengurangi beban orang tua saya dan terhindar dari fitnah orang-orang di 

lingkungan saya” (JS, Komunikasi personal, 04 November 2019). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua sampel di atas, menunjukkan 

bahwasanya pernikahan pada usia remaja akhir disebabkan karena tidak sekolah 

dan kekurangan dalam ekonomi. 

Masa remaja terjadi perubahan hormonal yang drastis, dorongan seksual 

remaja yang tinggi karena adanya dorongan faktor biologis maupun lingkungan. 

Pergaulan remaja di lingkungan yang mulai permisif (suka 

memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik 
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anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, 

sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu sudah mampu 

membangun komunitas baru bernama keluarga (Lusia Kus Anna, 2016) 

Hal lainnya adalah permasalahan dalam pergaulan. Banyaknya remaja yang 

terlibat pergaulan bebas yang kelewat batas sehingga mengakibatkan kehamilan, 

hal ini menjadikan angka perkawinan pada usia remaja semakin meningkat. 

Menurut data survei BKKBN pada tahun 2012, di Indonesia angka perempuan 

menikah usia 10-14 tahun sebesar 4,2% sementara perempuan menikah usia 15-19 

tahun sebesar 41,8% Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 

tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Indra (dalam Desiyanti, 2015). 

       Perkawinan yang dianggap sah menurut hukum indonesia dicantumkan dalam 

Undang-Undang No. 1 pasal 7 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan 

atau pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki telah berusia 19 

tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun. Hal tersebut dikarenakan laki-

laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun dianggap telah 

dapat membuat keputusan sendiri dan telah dewasa dalam berpikir dan bertindak 

(Walgito, 2004).  

       Berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga sering berujung pada tidak 

tercapainya impian dan harapan untuk mewujudakan sebuah perkawinan yang 

bahagia dan sejahtera (anjani & suryanto, 2006). Lebih lanjut Anjani & Suryanto 
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(2006) menyebutkan ketika sebuah perkawinan mengalami kegagalan dalam 

mewujudkan impian dan harapan bersama, dan ketika satu demi satu 

permasalahan timbul dalam kehidupan perkawinan pada akhirnya dapat menjadi 

benih yang mengancam kehidupan perkawinan serta mengakibatkan keretakan 

bahkan perceraian.  

Perceraian kerap terjadi pada pasangan yang menikah pada usia remaja akhir 

dan pasangan baru dengan usia pernikahan yang tergolong cukup muda. Hal 

tersebut terjadi karena pasangan yang menikah pada usia remaja akhir cenderung 

lebih buruk dalam melakukan penyesuaian perkawinan (Hurlock, 1993). 

Penyesuaian perkawinan juga dipengaruhi oleh kesehatan emosi dan fisik, 

tingkat sosial-ekonomi seperti pendidikan dan kelas sosial, kematangan emosi, 

kemampuan interpersonal dan konsep diri, dan wawasan yang dimiliki suami dan 

istri sebelum menikah (Jaisri & Joseph, 2013). Lebih lanjut Jaisri & Joseph (2013) 

menyatakan bahwa semakin banyak kelebihan yang dimiliki suami atau istri, 

maka akan semakin baik penyesuaian perkawinan yang dimiliki. 

Salah satu hal penting pada penyesuaian perkawinan yaitu sejauh mana 

kesepakatan yang tercapai antara suami dan istri terhadap peran masing-masing 

individu (Atwater & Duffy, 2005). Seorang pria dapat melihat dirinya sebagai 

seorang suami yang baik  karena ia memiliki pendapatan yang cukup tinggi, 

padahal istrinya mengharapkan seorang suami dapat menghabiskan waktu 

bersama anak dan melakukan berbagai hal bersama istri. Seorang wanita juga 

dapat merasa dirinya sebagai istri yang baik karena mampu memenuhi kebutuhan 
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suaminya, padahal bisa saja suami merasa tidak puas karena sikap pasif istri 

(Atwater & Duffy, 2005). 

Perselisihan dalam perkawinan dapat berkembang dari permasalahan 

keuangan keluarga (Anjani & Suryanto, 2006). Lebih lanjut Anjani dan Suryanto 

(2006) bahwa suami cenderung menyerahkan urusan pengelolaan keuangan 

keluarga kepada istri dan merasa kewajiban hanya mencari nafkah, padahal di sisi 

lain istri juga berharap suaminya dapat menangani pengelolaan keuangan 

keluarga. Setiap suami maupun istri tentunya memiliki berbagai tugas yang sesuai 

dengan kapasitas (Anjani & Suryanto, 2006). 

Ketika pasangan memiliki peran baru sebagai orangtua, maka berbagai 

tantangan dan permasalahan baru juga akan timbul (Sigelman & Rider, 2009). 

Pasangan yang menganut prinsip kesetaraan yan awalnya saling berbagi tugas 

rumah tangga pada akhirnya akan membagi peran suami istri seperti prinsip 

tradisional (Noller & Feeney, 2013). Lebih lanjut Noller dan Feeney (2013) 

menjelaskan wanita yang pada dasarnya dikatakan sebagai makhluk “feminim” 

akan berperan sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga yang utama dan 

cenderung mengurangi keterlibatannya pada pekerjaan di luar rumah, dan pria 

yang pada dasarnya sebagai makhluk “maskulin” akan fokus pada perannya 

sebagai pemberi nafkah keluarga.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis Di Kecamatan 

Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sering terjadi perkawinan di usia remaja 

akhir, hal tesebut disebabkan oleh cara berpacaran remaja sudah melewati batas 

serta kurangnya pengawasan dari lingkungan. Selain itu banyak lagi penyebab 
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seseorang memilih menikah diusia remaja, diantaranya karena dorongan dari 

orang tua, putus sekolah, tidak mempunyai orang tua, hamil di luar nikah, dan 

memilih menikah dikarenakan tidak mau berpacaran dan menghindari fitnah. 

Nika Supriyanti (dalam Syahrir 2017) mengatakan dalam penelitiannya 

perkawinan yang terjadi pada masyarakat pedesaan, masih banyak remaja akhir 

yang melakukan perkawinan, laki- laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 

18 tahun. Perkawinan yang terjadi dipedesaan adalah hal yang biasa terjadi, hal itu 

disebabkan oleh budaya yang takut tidak dilamar ketika usia sudah memasuki usia 

dewasa. Lebih lanjut Nika supriyanti menjelaskan salah satu faktor yang 

mempengaruhi remaja akhir memilih menikah adalah adanya faktor perjodohan, 

perekonomian yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor memiliki 

anak duluan sebelum melakukan perkawinan yang sah menurut Agama dan 

Negara. 

 Berdasarkan data yang penulis peroleh dari dokumen catatan penikahan di 

KUA Singkil Utara tercatat dari tahun 2014-2019, terdapat 500 orang yang 

menikah dan 100 orang diantaranya adalah pada usia remaja akhir. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan diusia remaja 

adalah kematangan emosi. Kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan diusia remaja akhir. 

Pasangan yang memilik kematangan emosi ketika memasuki dunia perkawinan 

cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka Andhim, 

(dalam Khairani dan Putri, 2008). 



7 

 

 
 

Menurut Singh dan Bhargava (dalam Kaur & Aurora, 2014) kematangan 

emosi bukan hanya berperan sebagai penentu efektif pada pola kepribadian tetapi 

juga membantu untuk mengontrol perkembangan individu. Kematangan emosi 

individu bukanlah hal yang terus berkembang seiring bertambahnya usia 

kronologis (Wani & Masih, 2015). Lebih lanjut Wani dan Masih (2015) 

menjelaskan bahwa seseorang belum tentu akan menjadi matang secara emosi 

ketika bertambah usia. Sebagai individu dewasa ada yang memiliki kematangan 

emosi yang cukup baik dan sebagian lagi tidak memiliki kematangan emosi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa remaja 

akhir yang menghadapi dunia perkawinan dituntut untuk memiliki kematangan 

emosi agar dapat melakukan penyesuaian dalam perkawinan nantinya. Hal 

tersebut memicu keingintahuan dari penulis untuk melihat apakah terdapat 

Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan Pada 

Remaja Akhir di Kecamatan Singkil Utara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja 

akhir 

 

 

  



8 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja akhir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam ruang 

lingkup ilmu psikologi khususnya dalam bidang psikologi sosial, psikologi 

keluarga, dan psikologi perkembangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang 

kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi pembaca mengenai kematangan emosi dan penyesuaian 

perkawinan pada remaja akhir dan dapat menjadi acuan bagi pasangan suami istri 

akan pentingnya kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kematangan 

emosi dan penyesuaian perkawinan. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Indrawati (2012) mengenai Attachment dan Penyesuaian diri Dalam 

Perkawinan. Subjek penelitian sebanyak 100 orang anggota paguyuban Ibu-ibu 

PTPN IX Sub Unit Kebun Sukamangli Sukorejo. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara variabel Attachment dengan Penyesuaian diri dalam 

perkawinan. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Annisa (2012) dengan judul Hubungan 

Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Istri Yang 

Tinggal Bersama Keluarga Suami. Populasi pada penelitian ini adalah para istri di 

RW. 03 Desa Godong, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan 

karakteristik, yaitu: Tinggal bersama keluarga suami. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dua predikator dan analis 

korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 

sangat signifikan antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Istri Yang 

Tinggal Bersama Keluarga Suami dengan mengendalikan konsep diri. 

Penelitian juga dilakukan oleh Syahrir (2017) dengan judul Hubungan 

Penyesuaian Perkawinan dengan Kebahagiaan pada Remaja Desa Muara Badak 

Kabupaten Kutai Kartanegara. berdasarkan hasil statistik uji korelasi kendal’s tau-

b antara penyesuaian perkawinan dengan kebahagiaan memiliki nilai korelasi = 

0.712 yang menunjukkan kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. 

Sehingga dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitianini diterima, yang 

artinya terdapat hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan kebahagiaan 

pada remaja yang telah melakukan pernikahan dini pada Desa Muara Badak. 

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Retiara, Khairani, dan Yulandari 

(2016) melakukan penelitian yang berjudul Aserivitas dan Penyesuaian 

Perkawinan pada Dewasa Awal di Aceh Tengah. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana. sampel penelitian adalah 

dewasa awal dengan kriteria usia 20 tahun hingga 39 tahun, usia pernikahan 4 

bulan hingga 2 tahun, dan berdomisili di Aceh Tengah. Pengumpulan data 
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dilakukan dengan menggunakan skala asertivitas sebanyak 16 pernyataan dan 

skalapenyesuaian perkawinan sebanyak 20 pernyataan. Hasil analisi data 

menggunakan teknik korelasi pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 

0,649 dengan nilai p = 0,000 (p<0,01). Hal ini dapat diartikan bahwa teradapat 

hubungan positif antara asertivitas dengan penyesuaian perkawinan. semakin 

tinggi asertivitas maka semakin baik maka semakin baik penyesuaian perkawinan 

atau sebaliknya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, 

penulis belum menemukan penelitian yang dilakukan pada remaja akhir di 

Kecamatan Singkil Utara sehingga membuat penelitian sebelumnya berbeda 

dengan penelitian yang akan diteliti ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

       Thio (dalam, Demartoto 2015) mejelaskan perkawinan merupakan salah 

satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan 

landasan bagi terbentuknya suatu keluarga. Keluarga merupakan suatu 

kelompok individu yang ada hubungannya, hidup bersama dan bekerja sama 

di dalam satu unit. Kehidupan dalam kelompok tersebut bukan secara 

kebetulan, tetapi diikat oleh hubungan darah atau perkawinan. Jadi keluarga 

adalah kehidupan bersama dari dua orang atau lebih yang diikat oleh 

hubungan darah, perkawinan atau adopsi. 

Perkawinan menurut Koentjaranigrat (dalam Demartoto 2015) adalah 

suatu peralihan atau life cycle dari tingkat hidup remaja tingkat hidup 

berkeluarga dari semua manusia, maka perkawinan merupakan pengatur 

tingkah laku manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksnya, yaitu 

kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur 

kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari 

kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan 

memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil 

hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan 

manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi, 

kelas masyarakat, dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-
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kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu 

perkawinan. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 

Pasal 1). Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, 

yaitu:  

a. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur 

yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara). 

b. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama, 

prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Negara tanpa 

memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut 

dianggap tidak sah. 

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal 

menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan. Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). 

B. Penyesuaian Perkawinan 

1. Pengertian Penyesuaian Perkawinan 

       Hurlock (dalam Syahrir, 2017) menjelaskan bahwa penyesuaian 

perkawinan adalah penyesuaian yang dilakukan antara suami dan istri dengan 
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melakukan penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian 

dengan keluarga dari pihak pasangan.  

       Penyesuaian perkawinan menurut Schneiders (dalam Wahyuningsih, 

2006) menyatakan bahwa penyesuaian perkawinan adalah suatu seni dalam 

hidup yang terbingkai dalam kerangka tanggung jawab, hubungan, dan 

penyesuaian perkawinan yang merupakan hal-hal mendasar dalam 

perkawinan. Lebih lanjut Schneiders (1960) menjelaskan bahwa hal tersebut 

melibatkan kebersamaan dan persahabatan antara suami istri, minat dan 

aktivitas anggota keluarga, penerimaan tanggung jawab yang terus 

bertambah, dan perubahan gaya hidup seseorang untuk menyesuaikan diri 

dalam hidup berkeluarga. 

       Penyesuaian perkawinan menurut Spanier (1976) merupakan suatu 

proses yang ditentukan oleh seberapa besar perbedaan-perbedaan dalam 

perkawinan yang menimbulkan masalah (troublesome dyadic different), 

ketegangan-ketegangan interpersonal dan kecemasan pribadi (interpersonal 

tension and personal anxiety), kepuasan dalam hubungan perkawinan (dyadic 

satisfaction), kedekatan hubungan (dyadic cohesion), serta kesepakatan pada 

hal-hal penting bagi kelangsungan/fungsi perkawinan (consensus on matters 

of importance to dyadic functioning).  

       Berdasarkan beberapa defenisi di atas, penulis menggunakan teori 

Spanier (1976) dalam penelitian ini di karenakan teori tersebut lebih 

menekankan pada pendekatan psikologi dan latar belakang kehidupan sosial 
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pada kehidupan berpasangan secara spesifik. Pada teori ini terdapat beberapa 

aspek penyesuaian perkawinan dan alat ukur dyadic adjustment scale (DAS). 

2. Aspek Penyesuaian Perkawinan 

       Menurut Spanier (1976) penyesuaian perkawinan (dyadic adjustment) 

memiliki empat aspek, yaitu: 

a. Kepuasan perkawinan (dyadic satisfaction) 

Kepuasan antar pasangan meliputi tingkatan dimana pasangan merasa 

puas pada hubungan yang dijalani. 

b. Konsensus perkawinan (dyadic consensus) 

Konsensus antar pasangan merupakan tingkat kesepakatan antar 

pasangan suami istri terkait berbagai keputusan penting dalam 

perkawinan seperti agama, tugas-tugas dalam rumah tangga, dan lain 

sebagainya. 

c. Kohesivitas perkawinan (dyadic cohesion) 

Kohesivitas antar pasangan ditunjukkan dengan tingkatan kedekatan 

dan komitmen antar pasangan seperti pengalaman dalam berbagai 

aktivitas. 

d. Ekspresi cinta (affectional expression) 

Ekspresi cinta merupakan tingkatan dalam mengungkapkan perasaan 

cinta dan hubungan seksual. Dalam dimensi ini menjelaskan bahwa 

bagaimana cara suami istri menunjukkan perasaan kasih sayangnya 

antara satu dengan lainnya. 

3. Faktor Penyesuaian Perkawinan 
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       Schneiders (dalam Wahyuningsih, 2006) menyebutkan terdapat lima 

faktor dalam penyesuaian perkawinan, yaitu: 

a. Penyesuaian sebelum menikah 

Pada faktor ini individu yang akan menikah terlebih dahulu harus 

mencapai kematangan sosial, kematangan emosi, dan kematangan 

seksual. Jika kematangan tesrsebut gagal tercapai maka penyesuaian 

perkawinan akan sulit dilakukan. 

b. Sikap terhadap perkawinan 

Jika sikap pasangan terhadap perkawinan adalah sebuah ikatan yang 

tidak dapat dipisahkan, maka mereka akan bertanggung jawab untuk 

menjaga ikatan perkawinan dan melakukan penyesuaian perkawinan 

yang lebih baik. 

c. Motivasi yang mendasari perkawinan 

Terdapat berbagai alasan yang mendasari pernikahan. Jika motivasi 

menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis maka 

penyesuaian perkawinan tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika motivasi 

perkawinan karena perasaan cinta, keinginan memiliki keluarga dan 

anak maka penyesuaian perkawinan akan terjadi karena dilandasi 

adanya tanggung jawab. 

d. Pemilihan pasangan 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penyesuaian perkawinan 

adalah berhati-hati dan cerdas dalam pemilihan pasangan. Saat 

pemilihan pasangan, individu akan memilih seseorang yang memiliki 
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perhatian kepada keluarga, memiliki kematangan emosi dan melihat 

kesadaran akan tanggung jawab dalam perkawinan. 

 

e. Karakteristik demografi yang dimiliki suami atau istri 

Karakteristik yang dimiliki setiap individu yang menikah akan 

berpengaruh dalam penyesuaian perkawinan diantaranya adalah 

pendapatan keluarga, pekerjaan, urutan kelahiran, jumlah saudara 

yang belainan jenis kelamin, popularitas semasa remaja, perbedaan 

umur antara suami dan istri, usia perkawinan, agama dan tingkat 

pendidikan suami atau istri. 

 

C. Kematangan Emosi 

1. Pengertian Kematangan Emosi 

       Chaplin (2005) mendefinisikan kematangan emosi sebagai kondisi atau 

keadaan dalam mencapai tingkat kedewasaan dalam perkembangan 

emosional seseorang. Orang yang mempunyai emosi matang tidak akan 

menampilkan pola-pola emosional yang hanya pantas dilakukan oleh anak-

anak. Orang yang mempunyai emosi matang juga mampu melakukan kontrol 

terhadap emosinya dalam menghadapi situasi. 

       Singh dan Bhargava (Kaur & Aurora, 2014) menjelaskan kematangan 

emosi yaitu tidak hanya berperan sebagai penentu efektif pada pola 

kepribadian tetapi juga membantu untuk mengontrol pertumbuhan 

perkembangan remaja, individu yang dapat mengontrol emosi dan mampu 
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menjaga emosinya, mampu menghindari keterlambatan pertumbuhan dan 

mampu bertahan pada penderitaan sehingga tidak mengasihani diri sendiri 

dapat dikatakan individu yang memiliki emosional yang baik. Selanjutnya, 

Hurlock (2009) mengatakan kematangan emosi ialah individu yang matang 

emosi memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosi 

dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu, sehingga 

lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi 

juga memberikan reaksi yang tepat sesuai tuntutan yang dihadapi. 

       Kematangan emosi menurut Dyaningpratiwi, Wibowo, dan Nusantoro 

(2014) adalah suatu kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-

tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan 

emosi sehingga menunjukkan suatu sikap kesiapan dalam bertindak. Menurut 

Bunkar dan Meena (2015) “matang” dapat diartikan sebagai pertumbuhan 

alami yang telah sempurna. Emosi adalah “suara dari jiwa manusia”, bagian 

terdekat pada batin sseorang, pada awal mula terciptanya seseorang, spontan 

dan intuitif, seseorang dikatakan memiliki kematangan emosi memiliki 

kendali penuh atas kehidupannya, mereka merefleksikan kehidupan mereka 

dan peran yang mereka mainkan pada kehidupan orang lain, individu yang 

telah matang emosinya menjalani hidup dengan penyesuaian yang baik 

(Bunker & Meena, 2015). 

       Berdasarkan beberapa defenisi kematangan emosi di atas, maka penulis 

menggunakan teori kematangan emosi yang diungkapkan oleh Singh dan 

Bhargava (Kaur & Aurora, 2014) karena teori tersebut cukup lengkap dalam 
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membahas kematangan emosi yang diungkapkan melalui 5 dimensi 

kematangan emosi dibandingkan dengan teori lain yang hanya membahas 

tentang defenisi kematangan emosi. 

2. Dimensi-Dimensi kematangan emosi 

       Adapun dimensi-dimensi kematangan emosi menurut Singh dan 

Bhargava (Ansari, 2015) 

a. Kestabilan Emosi  

 Hal ini mengacu pada karakteristik seseorang yang tidak 

memungkinkan untuk bereaksi kelebihan karena berpengaruh terhadap 

perubahan mood atau perubahan yang ditandai dalam situasi 

emosional. Individu yang memiliki emosional yang stabil mampu 

melakukan apa yang sesuai dengan dirinya dalam situasi tertentu. 

Bertentangan dengan itu ketidakstabilan emosional adalah 

kecenderungan untuk berubah dan tidak dapat diandalkan serta tidak 

mampu memberikan tanggapan dengan cepat dan merupakan faktor 

yang mewakili sindrom sensitifitas, keras kepala dan pemarah, serta 

kurangnya kapasitas untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah 

semakin bertambah. 

b. Perkembangan Emosional 

 Perkembangan emosional adalah karakteristik dari individu yang 

mengacu pada perasaan memiliki kemampuan dan daya emosi dalam 

kaitannya dengan lingkungan untuk memastikan pikiran yang positif 

disertai dengan kebenaran dan kepuasan, sedangkan regresi emosional 
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juga merupakan kelompok luas yang mewakili sindrom seperti 

sebagai perasaan rendah diri, gelisah, permusuhan, agrevitas, dan 

mementingkan diri sendiri. 

c. Penyesuaian Sosial 

 Penyesuaian sosial mengacu pada proses interaksi antara kebutuhan 

seseorang dan tuntutan lingkungan sosial dalam situasi tertentu, 

sehingga mereka dapat mempertahankan dan beradaptasi dengan 

lingkungan yang diinginkan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

hubungan yang harmonis seseorang dengan dunia sosialnya, 

sedangkan orang yang tidak memiliki penyesuaian sosial 

menunjukkan kurangnya kemampuan adaptasi sosial seperti 

munculnya kebencian, menarik tapi menyombongkan diri, pembohong 

dan pembolos. 

d. Integrasi Kepribadian  

 Integrasi kepribadian adalah proses yang menyatukan unsur-unsur 

motif individu yang beragam dan kecenderungan dinamis, sehingga 

harmonis dan meredamkan konflik batin ketika mengekspresikan 

perilaku. Suatu kepribadian yang tidak terintegrasi mencakup semua 

gejala-gejala seperti pembentukan fobia, rasionalisasi, pesimisme, 

amoralitas, dan lain-lain. Individu yang seperti itu akan menderita 

inferioritas dan akan bereaksi terhadap lingkungan melalui agresivitas, 

kerusakan, dan perasaan terhadap realitas telah berubah. 
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e. Kebebasan  

 Kebebasan adalah kapasitas kecenderungan sikap seseorang untuk 

menjadi mandiri atau perlawanan terhadap kontrol oleh orang lain, 

dimana individu bisa mengambil keputusan dengan penilaian sendiri 

berdasarkan fakta-fakta dengan memanfaatkan potensi intelektual dan 

kreatif. Individu tidak menunjukkan kebiasaan ketergantungan pada 

orang lain dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan yang 

sulit. Seseorag yang tergantung menunjukkan ketergantungan parasit 

pada orang lain merupakan individu yang tidak bertanggung jawab 

dan tidak memiliki kepentingan obyektif dan orang lain dapat berpikir 

bahwa individu tersebut adalah individu yang tidak dapat diandalkan. 

3. Faktor Kematangan Emosi 

       Young (1985) menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kematangan emosi, yaitu: 

a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan tempat hidup yang didalamnya lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat, keadaan keluarga yang tidak 

harmonis, terjadi keretakan dalam hubungan keluarga yang tidak ada 

ketentraman dapat menimbulkan persepsi yang negatif pada diri 

individu. Begitu pula lingkungan sosial yang tidak memberikan rasa 

aman juga akan mempengaruhi kematangan emosi. 

b. Faktor individu 
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Faktor individu meliputi faktor kepribadian yang dimiliki individu. 

Adanya persepsi pada setiap individu dalam mengartikan sesuatu hal 

juga dapat menimbulkan gejolak emosi pada diri individu. Hal ini 

disebabkan oleh pikiran negatif, tidak realistik dan tidak sesuai dengan 

kenyataan. Jika individu dapat mengubah pikiran-pikiran yang negatif 

menjadi pikiran-pikiran yang positif, maka individu dapat menolong 

dirinya sendiri untuk mengatur emosinya sehingga dapat 

mempersepsikan sesuatu dengan lebih baik. 

c. Faktor Pengalaman 

Pengalaman yang diperoleh individu selama hidupnya akan 

mempengaruhi kematangan emosinya. Pengalaman yang 

menyenangkan akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

individu, akan tetapi pengalaman yang tidak menyenankan bila selalu 

terulang dapat memberi pengaruh negatif terhadap individu maupun 

terhadap kematangan emosi individu tersebut. 

4. Ciri-Ciri Kematangan Emosi 

       Putri (2010) mengatakan bahwa individu yang memiliki kematangan 

emosi mempunyai ciri-ciri, yaitu: 

a. Bersikap realistis, mampu mengambil sikap dan keputusan akan suatu 

hal dengan tepat. 

b. Menerima diri sendiri dan orang lain seperti apa adanya. 

c. Mempunyai spontanitas, mampu bertingkah laku yang wajar dan 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlangsung. 
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d. Mampu menyelesaikan persoalan sesuai dengan masalah yang 

dihadapi secara objektif. 

e. Tidak tergantung pada orang lain secara berlebihan terutama dalam 

menyelesaikan tugas dan meningkatkan privasi. 

f. Mampu untuk mengungkapkan penilainnya akan suatu situasi dengan 

objektif. 

g. Terkadang dapat merasakan keadaan perasaan didalam dirinya yang 

tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar. 

h. Memikirkan kesejahteraan orang, mampu berempati dengan 

sesamanya dan mampu bergaul dengan orang dari kelas sosial yang 

lebih rendah. 

i. Hanya mempunyai ikatan sosial atau persahabatan yang mendalam 

dengan orang-orang tertentu dan mampu memilih sahabat akrab. 

j. Mempunyai kemampuan untuk bertindak demokratis. 

k. Menyadari adanya perbedaan pendapat dalam mencapai tujuan dan 

menentukan nilai-nilai etika dan moral dan mencapai tujuan hidup.  

l. Mempunyai rasa humor yang baik, tidak terlalu serius, mudah 

bercanda tetapi tidak tertawa secara berlebihan. 

m. Kreativitasnya tinggi, mampu berinovasi dan berimprovisasi. 

n. Senang tantangan dan petualangan baru. 

 

D. Remaja Akhir 

1. Pengertian Remaja Akhir 
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       Menurut Diamon dan Savin-williams (dalam King L. A., 2016) masa 

remaja adalah periode peralihan perkembangan dari anak-anak ke masa 

dewasa, yang dimulai sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 17-21 

tahun. Remaja memiliki kereagaman yang sangat tinggi. Variasi etnis, kultur, 

sejarah, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan gaya hidup mencirikan 

perjalanan hidup mereka (King L. A., 2016). Gaya hidup pada masa remaja 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diatas dan akan terus berlanjut 

hingga akhir masa remaja. Masa remaja juga dikenal sebagai masa mencari 

indentitas dimana masa ini ia masih mencari jati dirinya sebagai seorang 

manusia. Menurut (Erikson dalam King L. A., 2016) tantangan utama bagi 

remaja pada tahap kelima adalah identitas versus kebingungan identitas. 

Dalam masa ini remaja akan mencari siapakah dirinya, apa tujuan hidupnya, 

dan kemanakah ia akan melanjutkan hidupnya, hal ini menimbulkan 

kebinggungan kepada pada diri remaja jika ia tidak dapat beradaptasi dan 

menyelesaikan masalah jati dirinya. 

2. Proses Perkembangan Remaja 

       (Feldman, 2013) mengemukakan bahwa terdapat tiga proses 

perkembangan remaja, yaitu proses biologis, kognitif, dan sosial-emosi. 

a. Proses biologis  

Proses biologis melibatkan perubahan fisik dalam tubuh individu. 

Selain itu proses biologis juga meliputi gen-gen yang diwariskan 

orangtua, perkembangan otak, tinggi dan berat badan, perubahan 
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dalam keterampilan motorik, dan perubahan hormonal di masa 

pubertas.  

b. Pola Kognitif  

 Remaja Pada tahap operasional formal, individu atau remaja bergerak 

melebihi dunia pengalaman yang aktual, konkrit, dan berpikir lebih 

abstrak serta logis. Remaja mulai mengembangkan pemikiran 

mengenai masa depan dan hal-hal yang ideal, seperti berpikir tentang 

orangtua yang ideal dan mulai membanding-bandingkan orangtua 

masing-masing. 

c. Sosio-emosional  

Proses Sosio-emosional melibatkan perubahan dalam hal emosi, 

Kepribadian, relasi dengan orang lain, dan konteks sosial, 

Menanggapi perkataan orang tua, agresi terhadap teman sebaya, 

kegembiraan terhadap pertemuan sosial, dan orientasi para gender 

merupakan proses sosial-emosioanl pada perkembangan remaja. 

3. Kebutuhan Remaja 

Adapun kebutuhan diinginkan oleh remaja untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya menurut (Herbyanti, 2009) 

a. Kebutuhan Fisik Jasmaniah Kebutuhan fisik jasmaniah merupakan 

kebutuhan pertama yang disebut juga dengan kebutuhanprimer, seperti 

makan dan minum, seks dan sebagainya tidaklah dipelajari manusia 

akan tetapi merupakan fitrah sejak manusia itu lahir. Remaja 

sebagaimana layaknya dewasa, dalam pemenuhan kebutuhan fisik 
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jasmaniah ini tidak banyak berbeda dibandingkan dengan 

makhlukhidup lainnya. Perbedaannya hanya terletak padatata cara 

memenuhi kebutuhan itu. Remaja atau manusia meletakkan 

pemenuhan kebutuhannya dengan jalan tidak mengurangkan 

kebutuhan-kebutuhan jiwa (kasih sayang, rasa aman, dsb). 

b. Mental Rohaniah 

1. Kebutuhan agama 

Yang dimaksud dengan agama dalam kehidupan adalah iman yang 

diyakini olehpikiran, diresapkan oleh perasaan dan dilaksanakan 

dalam tindakan, perbuatan, perkataan dan sikap. 

2. Kebutuhan akan kasih sayang dan Rasa kekeluargaan 

Rasa kasih sayang adalah kebutuhan jiwayang paling mendasar dan 

pokok dalam hidup manusia. Remaja merasa kurangdisayang oleh 

ibu dan bapaknya akan menderita batinnya. Kebutuhan akan 

kasihsayang pada usia remaja merupakan kebutuhan yang prinsip 

bagi kesehatan jiwa dan mental remaja, karena ini merupakan jalan 

penghargaan dan penerimaan sosial (lingkungan). 

3. Kebutuhan rasa aman  

Kebutuhan remaja akan rasa aman mendorong untuk selalu 

berusaha mencari rezeki dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan. 

Remaja akan berusaha menghindarkan segala kemungkinan yang 

akan membawanya kepada kesuksesan atau hilangnya rasa aman 

tersebut. 
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4. Kebutuhan akan penyesuaian diri  

Penyesuaian diri dibutuhkan oleh semua orang dalam pertumbuhan 

yang manapun, dan lebih dibutuhkan pada usia remaja. Karena 

pada usia ini remaja mengalami banyak kegoncangan-kegocangan 

dan perubahan dalam dirinya. Apabila seseorang tidak berhasil 

menyesuaiakan diri pada masa kanak-kanaknya, maka ia dapat 

mengejarnya pada usia remaja. Akan tetapi apabila ia tidak dapat 

menyesuaiakn diri pada usia remaja maka kesempatan untuk 

perbaikan itu mungkinakan hilang untuk selama-lamanya, kecuali 

dengan pengaruh khusus. 

5. Kebutuhan akan kebebasan 

Kebutuhan akan remaja merupakan manifestasi perwujudan diri. 

Kebebasan emosional dan materi juga merupakan kebutuhan vital 

remaja masa kini. 

6. Kebutuhan akan pengendalian diri 

Remaja membutuhkan pengendalian diri karena dia belum 

mempunyai pengalamany ang memadai untuk itu. Dia sangat 

pekakarena pertumbuhan fisik dan seksual yang berlangsung 

dengan cepat. Sebagai akibat dari pertumbuhan fisik dan seksual 

tersebut, terjadi kegoncangan dan keseimbangan dalam dirinya 

terutama dalam pergaulan terhadap lawan jenis 

7. Kebutuhan akan penerimaan sosial  
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Remaja membutuhkan rasa diterima oleh orang-orang dalam 

lingkungan, di rumah, di sekolah maupun di lingkungan di mana 

dia hidup. Penerimaan sosial mempunyai peranan yang begitu 

besar dalam menciptakan kemantapan emosi pada semua umur. 

 

E. Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan 

       Perkawinan adalah salah satu transisi kehidupan masa dewasa yang 

melibatkan penerimaan peran baru sebagai suami atau istri dan penyesuaian 

sebagai pasangan (Sigelman dan Rider, 2013). Pengertian peran ini memerlukan 

penyesuaian perkawinan yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

rumah tangga baik aspek fisik yaitu peran sebagai pengurus rumah tangga, 

mengasuh anak, dan peran tanggung jawab penuh terhadap ekonomi keluarga 

maupun aspek psikis yaitu kepentingan bagi masing masing pasangan 

(Hurlock,1993). Tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan suami istri 

biasanya harus melakukan penyesuaian perkawinan (Hurlock, 1993). Pada masa 

awal perkawinan, pasangan menghadapi tantangan terhadap perbedaan yang ada 

serta menuntut pasangan untuk menemukan cara terbaik untuk memecahkan 

konflik yang dialami (Rumondor, 2011). 

       Salah satu faktor yang paling penting dalam penyesuaian perkawinan adalah 

kematangan emosi (Jaisri dan Joseph, 2013). Jaisri dan Joseph (2013) 

menjelaskan bahwa setiap individu harus memiliki kematangan emosi yang cukup 

memadai untuk memperoleh kehidupan yang bahagia karena emosi memainkan 

peran yang penting dalam kehidupan perkawinan. Seseorang yang dikatakan 
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matang emosinya akan mampu membawa penyesuaian yang baik dalam 

perkawinannya (Jaisri & Joseph, 2013).  

Jadi berdasarkan faktor-faktor dan penjelasan diatas terdapat hubungan antara 

kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan. Semakin matang emosi 

seseorang maka semakin baik penyesuaian perkawinannya, sebaliknya semakin 

rendah kematangan emosinya maka semakin rendah penyesuaian perkawinannya. 

 

F. Kerangka Konseptual  

Gambar 2.1 
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G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja 

akhir. Semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi penyesuaian 

perkawinan. Sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi maka semakin 

rendah penyesuaian perkawinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara 

dua variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai 

prediktif. Pendekatan ini disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016) 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menguji keeratan 

hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti tanpa melakukan manipulasi 

apapun terhadap variabilitas yang ada pada variabel-variabel yang bersangkutan. 

Data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya. Jadi, pada 

penelitian ini ingin menguji keeratan hubungan kematangan emosi dengan  

penyesuaian perkawinan di Kecamatan Singkil Utara  (Azwar, 2017) 

B. Identitas Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain 

dapat dikatakan pula bahwa variabel bebas merupakan variabel yang berhubungan 

dengan variabel yang ingin diketahui. Sedangkan variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain. Identifikasi variabel dilakukan agar 
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mempermudah peneliti menentukan alat pengumpulan data dan analisis data 

dalam penelitian (Azwar, 2016). 

Variabel Bebas (X)     : Kematangan Emosi 

Variabel Terikat (Y)    : Penyesuaian Perkawinan 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penjelasan mengenai pengertian variabel-variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi kedua variabel secara operasional. 

Berikut ini merupakan definisi operasional pada tiap-tiap variabel. : 

1. Kematangan emosi  

Singh dan Bhargava (Kaur & Aurora, 2014) menjelaskan kematangan emosi 

yaitu tidak hanya berperan sebagai penentu efektif pada pola kepribadian 

tetapi juga membantu untuk mengontrol pertumbuhan perkembangan remaja, 

individu yang dapat mengontrol emosi dan mampu menjaga emosinya, 

mampu menghindari keterlambatan pertumbuhan dan mampu bertahan pada 

penderitaan sehingga tidak mengasihani diri sendiri dapat dikatakan individu 

yang memiliki emosional yang baik. 

 Adapun dimensi-dimensi kematangan emosi menurut Singh dan Bhargava 

(Ansari, 2015) adalah: 

a. Kestabilan Emosi 

b. Perkembangan Emosional 

c. Penyesuaian Sosial 

d. Integrasi Kepribadian 
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e. Kebebasan  

2.  Penyesuaian perkawinan 

Penyesuaian perkawinan menurut Spanier (1976) merupakan suatu proses 

yang ditentukan oleh seberapa besar perbedaan-perbedaan dalam pernikahan 

yang menimbulkan masalah (troublesome dyadic different), ketegangan-

ketegangan interpersonal dan kecemasan pribadi (interpersonal tension and 

personal anxiety), kepuasan dalam hubungan pernikahan (dyadic 

satisfaction), kedekatan hubungan (dyadic kohesion), serta kesepakatan pada 

hal-hal penting bagi kelangsungan/fungsi pernikahan (consensus on matters 

of importance to dyadic functioning). 

Adapun aspek-aspek menurut Spanier (1976) penyesuaian perkawinan 

(dyadic adjustment) adalah: 

a. Kepuasan Perkawinan (dyadic satisfaction) 

b. Konsensus Perkawinan (dyadic consensus) 

c. Kohesivitas Perkawinan (dyadic cohesion) 

d. Ekspresi Cinta (affectional expression) 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok sampel yang hendak dikenakan generalisasi hasil 

penelitian. Pada penelitian ini populasi yang akan dikenai adalah masyarakat 

Kecamatan Singkil Utara. Setelah populasi penelitian ditentukan, maka 

ditetapkan sampelnya (Sugiyono, 2016). 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja tingkat akhir yang menikah di 

Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Menurut data yang 

penulis dapat dari dokumen pencatatan pernikahan di KUA Singkil Utara dari 

tahun 2014 - 2019 tercatat 500 KK yang menikah dan 20% (100) orang 

diantaranya adalah remaja akhir. Peneliti memilih ini dikarenakan dari hasil 

observasi banyaknya pernikahan pada remaja akhir. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Penentuan pengambilan sampel 

berdasarkan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa setiap sampel dari 

setiap variabel adalah 10 dan dalam kategori dapat digunakan 30. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh subyek penelitian yang memenuhi 

kriteria penelitian dan waktu penelitian. Berapapun subjek yang didapat 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun kriteria sampel ditetapkan dalam 

penelitian, yaitu: 

a.  Laki-laki berusia 17 -21 tahun 

b.  Perempuan berusia 17-21 tahun 

c. Usia pernikahan maksimal 10 tahun 

d.  Bersedia menjadi Responden  

e.  Masyarakat Kecamatan Singkil Utara 
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E.    Teknik Pengumpulan Data  

1.   Instrumen Penelitian  

Tahapan pertama dalam pelaksanaan penelitian yaitu mempersiapkan alat 

ukur untuk pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini alat ukur yang 

digunakan adalah skala psikologi yaitu skala kematangan emosi dan skala 

penyesuaian perkawinan 

a.  Skala Kematangan Emosi 

Skala yang disusun untuk mengukur Kematangan Emosi dalam 

penelitian ini didasarkan 5 dimensi kematangan emosi, adapun 

dimensi-dimensi kematangan emosi menurut Singh dan Bhargava 

(Ansari, 2015).   

1. Kestabilan Emosi 

2. Perkembangan Emosional 

3. Penyesuaian Sosial 

4. Integrasi Kepribadian 

5. Kebebasan 

Total keseluruhan dari pengukuran skala kematangan emosi terdiri dari 

46 aitem yang dibagi menjadi 23 aitem favorable dan 23 aitem unfavorable. 

Aitem favorable berfungsi jika mendukung pernyataan adanya kematangan 

emosi pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara, dan juga sebaliknya 

aitem unfavorable untuk pernyataan tidak mendukung. Aitem-aitem  



35 

 

 
  

favorable dan unfavorable kematangan emosi, secara spesifik dapat dilihat 

pada tabel 3.1.  

 

Tabel 3.1 Blue Print Skala Kematangan Emosi 

No Aspek Nomor Item Jumlah % 

  Favorable Unfavorable   

1 Kestabilan Emosi 1, 2, 3, 4 24, 25, 26, 27,  8 17,5% 

2 Perkembangan 

Emosional 

5, 6, 7, 8 28, 29, 30, 31 8 17,5% 

3 Penyesuaian Sosial 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15,  

32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38 

14 30% 

4 Integrasi Kepribadian 16, 17, 18, 

19  

39, 40, 41, 42 8 17,5% 

5 Kebebasan  20, 21, 22, 

23 

43, 44, 45, 46 8 17,5% 

 Total 23 23 46 100 % 

 

Skala kematangan emosi pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara 

mempunyai empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Penilaiannya dimulai dari nomor 

empat sampai nomor satu untuk aitem favorable, dan dimulai dari nomor satu 

sampai nomor empat untuk aitem unfavorable. 

Tabel 3.2 Skor Aitem Skala Kematangan Emosi 

 Jawaban  Favorabel Unfavorabel 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

S (Setuju) 3 2 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 4 

 

 



36 

 

 
  

b.  Skala Penyesuaian Perkawinan  

     Skala yang disusun dalam mengukur Penyesuaian perkawinan dalam 

penelitian ini berdasarkan dari 4 aspek Menurut Spanier (1976), yaitu: 

1. Kepuasan perkawinan (dyadic satisfaction) 

2. Konsensus perkawinan (dyadic consensus) 

3. Kohesivitas perkawinan (dyadic cohesion) 

4. Ekspresi cinta (affectional expression) 

Total keseluruhan dari pengukuran skala penyesuaian perkawinan terdiri 

dari 44 aitem yang dibagi menjadi 22 aitem favorable dan 22 aitem unfavorable. 

Aitem favorable berfungsi jika mendukung pernyataan adanya penyesuain 

perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara, dan juga sebaliknya 

aitem unfavorable untuk pernyataan tidak mendukung. Aitem-aitem favorable dan 

unfavorable skala penyesuaian perkawinan, secara spesifik dapat dilihat pada 

tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Blue Print Penyesuaian Perkawinan 

No 

 

Aspek 

 

Nomor Item Jumlah 

 

% 

Favorable Unfavorable 

1 Kepuasan 

Perkawinan 

(dyadic 

satisfaction) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 23, 24, 25, 26, 

27, 28 

12 27% 

2 Konsensus 

Perkawinan 

(dyadic 

consensus) 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 

16 36% 

3 Kohesivitas 

Perkawinan 

(dyadic cohesion) 

15, 16, 17, 18 37, 38, 39, 40 8 18% 

4 Ekspresi Cinta 

(affectional 

expression) 

19, 20, 21, 22,  41, 42, 43, 44 8 18% 

 Total 22 22 44 100 % 

 

Skala penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara mempuyai empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Penilaiannya dimulai dari nomor 

empat sampai nomor satu untuk aitem favorable, dan dimulai dari nomor satu 

sampai nomor empat untuk aitem unfavorable. 

Tabel 3.4 Skor Aitem Penyesuaian Perkawinan 

 Jawaban  Favorabel Unfavorabel 

SS (Sangat Setuju) 4 1 

S (Setuju) 3 2 

TS (Tidak Setuju) 2 3 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 4 
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2.    Prosedur Penelitian  

a.  Persiapan Alat Ukur Penelitian  

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu yang perlu 

dipersiapkan yaitu alat ukur untuk mendapatkan data dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah skala psikologi. 

Skala psikologi yang digunakan adalah skala kematangan emosi dan 

skala penyesuaian perkawinan. Skala psikologi ini disusun dengan 

menggunakan skala Likert.  

Melalui skala Liket, awal penyusunan suatu skala psikologi di mulai 

dari melakukan identifikasi tujuan yang ukur, yaitu memilih satu 

definisi konsep psikologis, mengenali dan memahami dengan seksama 

teori yang mendasari konsep psikologi yang hendak diukur. Definisi 

dari konsep psikologi tersebut kemudian dirumuskan menjadi aspek 

keperilakuan, kemudian aspek tersebut dijabarkan menjadi indkator 

keperilakuan. Indikator tersebut kemudian dijadikan titik tolak untuk 

menyusun aitem-aitem instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang dirumuskan secara favorable dan unfavorable 

mengenai variabel yang akan diteliti (Azwar, 2012).  

b.  Pelaksanaan Uji Coba (Try Out) Alat Ukur  

Pada penelitian ini, uji coba menggunakan try out terpakai dimana 

skala psikologi hanya diberikan satu kali saja pada sekelompok 

individu sebagai subjek. Pendekatan ini dipandang ekonomis, praktis 

dan berefesien tinggi. Azwar (2012) menyatakan dalam pendekatan 
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konsistensi internal prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

pengerjaan oleh sekelompok individu sebagai subjek (single trial 

administration). uji coba karena mengingat jarak tempuh antara 

peneliti dan responden cukup jauh, yakni antara Banda Aceh dengan 

Aceh Singkil.  

Try Out terpakai yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2019 

sampai dengan 14 November 2019 kepada 80 orang subjek/40 

pasangan suami istri yang memiliki karakteristik penelitian. Yaitu, 

terdiri dari laki-laki dan perempuan yang menikah pada usia 17-21 

tahun. Selanjutnya, setiap subjek uji coba diberikan dua buah skala 

psikologi dengan total 90 butir aitem. Yang terdiri dari 46 aitem 

Kematangan Emosi dan 44 aitem Penyesuaian perkawinan. Setelah 

semua skala terkumpul, peneliti melakukan skoring dan analisis kedua 

skala dengan bantuan program SPSS versi 20.0 for window.  

c.  Proses Pelaksnaan Penelitian 

Proses pelaksanaan dilakukan selama 14 hari terhitung dari tanggal 01 

November sampai dengan 14 November di Aceh Singkil. Skala 

penelitian disebarkan oleh peneliti kepada subjek yang bersangkutan 

dibagikan dengan cara lanGsung kepada respondeen. Skala yang 

disebarkan oleh peneliti sebanyak 90 aitem yang terdiri dari 46 aitem 

skala Kematangan Emosi, 44 aitem skala Penyesuaian Perkawinan 

dengan jumlah subjek penelitian yang dibagikan skala sebanyak 80 

orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.  
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F.    Validitas dan Reabilitas Alat Ukur  

1.  Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Dalam penelitian ini yang diuji adalah validitas isi. Validitas isi adalah 

validitas yang diestimasi dan dikuantifikasikan pengujian isi skala yang 

dinilai oleh beberapa penilai yang kompeten (expert judgement). Tentu tidak 

diperlukan kesepakatan penuh (100%) dari penilai untuk menyatakan bahwa 

suatu aitem adalah relavan dengan tujuan ukur skala. Apabila sebagian penilai 

sepakat bahwa suatu aitem adalah relavan, maka aitem tersebut dinyatakan 

sebagai aitem yang layak mendukung validitas isi skala (Azwar, 2012, hlm. 

132). 

Komputasi validitas yang peneliti gunakan disini adalah komputasi CVR 

(content validity ratio) yang dapat digunakan untuk mengukur validitas isi 

aitem-aitem berdasarkan data empirik. Dalam pendekatan ini sebuah panel 

yang terdiri dari para ahli yang disebut Subject Matter Expert (SME) diminta 

untuk menyatakan apakah aitem dalam skala sifatnya esensial bagi 

operasionalisasi kontrak teoritik skala yang bersangkutan. Aitem dinilai 

esensial apabila aitem tersebut dapat mempresentasikan dengan baik tujuan 

pengukuran (Azwar, 2012). 

Para SME diminta menilai apakah suatu aitem esensial dan relavan atau tidak 

dengan tujuan pengukuran skala, dengan menggunakan lima tingkatan skala 
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mulai dari 1 (yaitu sama sekali tidak esensial dan tidak relavan) sampai 

dengan 5 (yaitu sangat esensial dan sangat relavan) (Azwar, 2012). Rumus 

CVR dapat dilihat pada gambar 3.2, dibawah ini :  

Gambar 3.1. Rumus  Statistik CVR 

   

 Keterangan : 

ne : Banyaknya SME yang menilai suatu aitem esensial 

n : Banyaknya SME yang melakukan penilaian 

 

Angka CVR bergerak antara -1.00 sampai dengan +1.00 dengan CVR = 

0,00 bearti bahwa 50% dari SME dalam panel menyatakan aitem adalah esensial 

dan karenanya valid. 

Hasil komputasi CVR dari skala Kematangan Emosi yang peneliti pakai 

dengan expert judgement sebanyak tiga orang dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVR= 2ne- 1 

     n 
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Tabel 3.5 Koefisien CVR Skala Kematangan Emosi 

No  Koefisien 

CVR 

No Koefisien 

CVR 

No Koefisien 

CVR 

No  Koefisien 

CVR 

1 0,3 13 1 25 1 37 0,3 

2 0,3 14 1 26 0,3 38 0,3 

3 1 15 1 27 0,3 39 0,3 

4 1 16 1 28 0,3 40 0,3 

5 0,3 17 0,3 29 0,3 41 0,3 

6 1 18 1 30 0,3 42 0,3 

7 0,3 19 0,3 31 0,3 43 1 

8 0,3 20 1 32 0,3 44 0,3 

9 1 21 0,3 33 0,3 45 1 

10 1 22 1 34 0,3 46 0,3 

11 1 23 1 35 0,3 

12 1 24 1 36 1 

 

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penilaian SME pada skala kematangan 

emosi di atas (dalam tabel 3.5), memperlihatkan bahwa terdapat sebagai besar 

nilai koefisien CVR diatas nol, sehingga aitem tersebut dinyatakan valid.   

Hasil komputasi CVR dari skala penyesuain perkawinan yang peneliti pakai 

dengan expert judgement sebanyak tiga orang dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah 

ini 
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    Tabel 3.6 Koefisien CVR Skala Penyesuaian Perkawinan  

No Koefisien 

CVR 

No Koefisien 

CVR 

No Koefisien 

CVR 

No Koefisien 

CVR 

1 1 12 0,3 23 1 34 0,3 

2 0,3 13 0,3 24 0,3 35 1 

3 0,3 14 0,3 25 1 36 1 

4 0,3 15 1 26 0,3 37 0,3 

5 0,3 16 0,3 27 1 38 1 

6 0,3 17 0,3 28 0,3 39 0,3 

7 0,3 18 1 29 1 40 1 

8 0,3 19 0,3 30 1 41 1 

9 0,3 20 1 31 1 42 1 

10 0,3 21 0,3 32 1 43 1 

11 0,3 22 1 33 1 44 1 

 

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penilaian SME pada skala penyesuaian 

perkawinan di atas (dalam 3.6) memperlihatkan bahwa terdapat sebagai besar nilai 

koefisien CVR diatas nol, sehingga aitem tersebut dinyatakan valid.  

2.   Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 

mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Pengukuran 

dikatakan tidak cermat apabila eror pengukurannya terjadi secara random. 

Antara skor individu yang satu dengan yang lain terjadi eror yang tidak 

konsisten dan bervariasi sehingga perbedaan skor yang diperoleh lebih 

banyak ditentukan oleh eror, bukan oleh perbedaan yang sebenarnya. 

Implikasinya, pengukuran yang tidak cermat berarti juga tidak konsisten dari 

waktu ke waktu (Azwar, 2012). 



44 

 

 
  

Sebelum melakukan uji realibilitas, terlebih dahulu peneliti melakukan uji 

daya beda aitem. Uji daya beda dilakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment dari Pearson, rumusnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.2. Rumus Korelasi Pearson  

 

 

Keterangan :     I: Skor aitem 

  X: Skor Skala 

   n: Banyaknya responden 

 

Kriteria dalam penelitian aitem yang penulis gunakan berdasarkan korelasi 

aitem total yaitu menggunakan batasan     ≥ 0,25  untuk aitem kematangan emosi 

dan batasan     ≥ 0,25 untuk aitem penyesuaian perkawinan. Setiap aitem yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,25 daya bedanya dianggap memuaskan, 

sebaliknya aitem yang memiliki nilai     kurang dari 0,25 diinterprestasi 

memiliki daya beda yang rendah.  

Hasil analisa daya beda aitem masing-masing skala (kematangan emosi dan 

penyesuaian perkawinan) dapat dilihat pada tabel 3.7 dan 3.8 di bawah ini : 
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Tabel 3.7 Koefisien Daya Beda Aitem Skala Kematangan Emosi 

No      No     No     No      No      

1 0,399 11 0,366 21 0,506 31 0,375 41 0,597 

2 0,505 12 0,534 22 0,378 32 0,511 42 0,325 

3 0,402 13 0,437 23 0,169 33 0,504 43 0,313 

4 0,433 14 0,406 24 0,177 34 0,453 44 0,428 

5 0,275 15 0,414 25 0,175 35 0,277 45 0,142 

6 0,418 16 0,456 26 0,305 36 0,476 46 -0,034 

7 0,422 17 0,339 27 0,518 37 0,468 

8 0,278 18 0,528 28 0,310 38 0,418 

9 0,427 19 0,228 29 0,539 39 0,455 

10 0,509 20 0,361 30 0,315 40 0,500 

 

Berdasarkan tabel 3.7 diatas 46 aitem diperoleh 40 aitem yang terpilih dan 6 

aitem yang tidak terpilih (19, 23, 24, 25, 45, dan 46) selanjutnya 40 aitem tersebut 

dilakukan analisis reliabilitas.  

Tabel 3.8 Koefisien Daya Beda Aitem Skala Penyesuaian Perkawinan 

No      No     No     No      No       

1 0,632 11 0,324 21 0,174 31 0,380 41 0,493 

2 0,691 12 0,606 22 0,097 32 0,640 42 0,337 

3 0,457 13 0,526 23 0,319 33 0,505 43 0,153 

4 0,634 14 0,467 24 0,422 34 0,509 44 0,081 

5 0,701 15 0,552 25 0,463 35 0,432 

6 0,649 16 0,447 26 0,325 36 0,306 

7 0,609 17 0,550 27 0,382 37 0,468 

8 0,537 18 0,069 28 0,550 38 0,548 

9 0,533 19 0,333 29 0,402 39 0,669 

10 0,085 20 0,552 30 0,582 40 0,565 

 

Berdasarkan tabel 3.8 diatas 44 aitem diperoleh 38 aitem yang terpilih dan 6 

aitem yang tidak terpilih (10, 18, 21, 22, 43, dan 44) selanjutnya 38 aitem tersebut 

dilakukan analisis reliabilitas.  
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Adapun untuk menghitung koefisien reliabilitas kedua skala ini digunakan 

teknik Alpha dengan rumus sebagai berikut :  

α = 2[1- sy1² + sy2²]sx² 

 

Keterangan :  

Sy1² dan Sy2²  = Varians Y1 dan varians skor Y2 

Sx                    = Varians skor X 

 

 

Hasil analisis reliabilitas pada skala kematangan emosi diperoleh     = 0,895, 

selanjutnya penulis melakukan analisis reliabilitas tahap kedua dengan membuang 

6 aitem yang tidak terpilih (daya beda rendah). Hasil analisis reliabilitas pada 

skala kematangan emosi tahap kedua diperoleh      0,908. Sedangkan hasil 

analisis relibilitas pada skala penyesuaian perkawinan diperoleh     = 0,924, 

selanjutnya penulis melakukan analisis reliabilitas tahap kedua dengan membuang 

6 aitem yang tidak terpilih (daya beda rendah). Hasil analisis reliabilitas pada 

skala penyesuaian perkawinan tahap kedua diperoleh      0,935 

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas diatas, penulis memaparkan blue 

print terakhir dari kedua skala tersebut sebagaimana yang dipaparkan pada tabel 

3.9 dan 3.10 di bawah ini.  
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Tabel 3.9 Blue Print  Akhir Skala Kematangan Emosi 

No Aspek Nomor Item Jumlah % 

  Favorable Unfavorable   

1 Kestabilan Emosi 1, 2, 3, 4  22, 23,  6 15% 

2 Perkembangan 

Emosional 

5, 6, 7, 8 24, 25, 36, 27 8 20% 

3 Penyesuaian Sosial 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15,  

28, 29, 30,31, 

32, 33, 34 

14 35% 

4 Integrasi Kepribadian 16, 17, 18,  35, 36, 37, 38 7 17,5% 
5 Kebebasan 20, 21, 22,  39, 40 5 12,5% 
      
 Total 21 19 40 100 % 

 

Tabel 3.10 Blue Print  Akhir Skala Penyesuaian Perkawinan 

No 

 

Aspek 

 

Nomor Item Jumlah 

 

% 

Favorable Unfavorable 

1 Kepuasan 

Perkawinan 

(dyadic 

satisfaction) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

12 32% 

2 Konsensus 

Perkawinan 

(dyadic 

consensus) 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32 

15 39% 

3 Kohesivitas 

Perkawinan 

(dyadic cohesion) 

14, 15, 16 33, 34, 35, 36 7 18% 

4 Ekspresi Cinta 

(affectional 

expression) 

 

17, 18 37, 38 4 11% 

 Total 18 20 38 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



48 

 

 
  

 

G.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah secara kuantitatif 

dengan menggunakan rumus statistik. Teknik pengolahan data ini merupakan 

suatu teknik untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian dan untuk 

menguji hipotesis. Teknik pengolahan data yang dilakukan setelah mendapatkan 

semua data dengan melakukan tabulasi data ke dalam excel. Setelah itu, data dari 

excel dipindahkan ke program SPSS 20 dan dilakukan pengeditan untuk di uji 

statistik berupa analisis parametrik atau non parametrik, sebelum itu terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat dan uji hipotesis, yaitu: 

1. Uji Prasyarat  

Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menganalisis data penelitian 

yaitu dengan cara uji prasyarat, uji prasyarat yang dilakukan dalam penelitian 

ini, yakni :  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas sebaran merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data 

yang dinyatakan berdistribusi normal jika nilai (p>0,05), dengan 

menggunakan rumus kolmogrov smirnov (Santoso, 2017). 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

dua variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linier atau 

tidak. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang dapat 



49 

 

 
  

ditarik garis lurus bila nilai signifikansi pada linieritas lebih dari 0,05 

dengan menggunakan rumus Anova Table dengan cara 

membandingkan nilai F dengan F tabel dengan taraf signifikansi 5% 

(Gunawan, 2015). 

2. Uji Hipotesis  

Langkah kedua yang dilakukan setelah uji prasyarat terpenuhi, maka 

dilakukan selanjutnya dilakukan uji hipotesis penelitian. Untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa Kematangan Emosi 

berkorelasi dengan Penyesuaian Perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan 

Singkil Utara. Maka teknik analisis data yang digunakan yaitu metode 

korelasi. Teknik korelasi yang dilakukan yakni korelasi product moment dari 

Pearson. Analisis data yang dipakai adalah dengan bantuan aplikasi komputer 

program SPSS version 20.0 for windows (Setiawan, 2015). Adapun rumus 

korelasi  product moment  tersebut, dapat dilihat pada gambar 3.3, dibawah 

ini : 

Gambar 3.3. Rumus Korelasi  Product Moment 

 

     

    

 

 

Keterangan :  

rxy  : Koefisien korelasi variabel X dan Y 

Ʃxy: Jumlah hasil perkalian skor X dan skor Y 

Ʃx : Jumlah skor skala variabel X  

Ʃy : Jumlah skor skala variabel Y  

N : Banyak subjek   

    Nʃxy – (Ʃx)(Ʃy) 

rxy= 

√[NƩx² - (Ʃx)² ] [NƩy² - (Ʃy)²] 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.   Deskripsi Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkil Utara dengan jumlah sampel 

80 remaja akhir yang sudah menikah asal Kecamatan Singkil utara yang terdiri 

dari Gampong Gosong telaga utara, selatan, timur dan barat. Data demografi 

sampel yang diperoleh dari penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1. Data demografi sampel penelitian  

No  Deskripsi Sampel Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 

1 Jenis Kelamin  Laki-laki  40 50% 

Perempuan  40 50% 

2 Usia 17 th 11 14% 

18 th 19 24% 

19 th 16 20% 

20 th 21 26% 

21 th 13 16% 

3 Gampong  

 

Gosong Telaga 

utara 

20 25% 

Gosong Telaga 

Selatan 

22 27,5% 

Gosong Telaga 

Timur 

12 15% 

Gosong Telaga 

Barat 

26 32,5% 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa sampel dengan jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 40 orang (50%), perempuan berjumlah 40 orang 

(50%). Usia 17 tahun berjumlah 11 orang (14%). Usia 18 tahun bejumlah 19 

orang (24%), usia 19 tahun berjumlah 16 orang (20%), usia 20 tahun berjumlah 

21 orang (26%), dan usia 21 tahun berjumlah 13 orang (16%). Dari tabel di atas 

dapat dilihat bahwa sampel dari Gampong Gosong telaga utara berjumlah 20 

orang (25%), Gosong telaga selatan 22 orang (27,5%), Gosong telaga timur 12 

orang (15%), dan Gosong telaga barat 26 orang (32,5). 

B.   Hasil Penelitian  

1. Kategori Data Penelitian  

Pembagian kategori sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

kategorisasi berdasarkan model distrubusi normal dengan kategorisasi jenjang 

(ordinal). Menurut Azwar (2015) kategorisasi jenjang (ordinal) merupakan 

kategorisasi yang menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang 

posisinya berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang 

diakur. Lebih lanjutnya Azwar (2015) menjelaskan bahwa cara 

pengkategorian ini akan diperoleh dengan membuat kategori skor subjek 

berdasarkan besarnya satuan deviasi standar populasi. Sebab kategori ini 

bersifat relatif , maka luasnya interval yang mencakup setiap kategori yang 

diinginkan dapat ditetapkan secara subjektif selama penetapan itu berada 

dalam batas kewajaran. Deskripsi dan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan 

batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari tiga 

kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi.  
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a.  Skala Kematangan Emosi  

Analisis data deskriptif dilakukan untuk melihat deskripsi data 

hipotetik (yang mungkin terjadi) dan data empiris (berdasarkan 

kenyataan dilapangan) dari variabel kematangan emosi. Deskripsi data 

hasil penelitian adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Penelitian Skala Kematangan Emosi 

Variabel 
Data Hipotetik                                              Data Empirik 

Xmaks Xmin Means SD Xmaks Xmin Mean SD 

Kematangan 

Emosi 

160 46 103 19 181 108 127.4 12.28 

 

Keterangan Rumus Skor Hipotetik :  

1. Skor minimal (Xmin) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan 

nilai terendah dari pembobotan pilihan jawaban  

2. Skor maksimal (Xmaks) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan 

nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban 

3. Mean (M) dengan rumus µ= (skor maks + skor min)2 

4. Standar deviasi (SD) dengan rumus s = (skor maks – skor min) 6 

 

 

Berdasarkan hasil statistik  data penelitian pada tabel 4.2, analisis deskriptif 

secara hipotetik menunjukkan bahwa jawaban minimal adalah 46, jawaban 

maksimal adalah 160 means 103, dan standar deviasi 19. Sementara data empirik 

menunjukkan jawaban minimal  adalah 108, maksimal 181, means 127.4, dan 

standar deviasi 12,28. Deskripsi data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan 

batasan dalam pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari tiga kategori 

yaitu rendah, sedang, tinggi, dengan metode kategorisasi jenjang (ordinal). 

Berikut ini rumus pengkategorian pada kematangan emosi. 
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Rendah  = X< (x  - 1,0 SD) 

Sedang  = (x  - 1,0 SD) ≤ X (x  + 1,0 SD) 

Tinggi   = (x  + 1,0 SD) ≤ X 

 

Keterangan :  

x  = Means empirik pada skala  

SD  = Standar deviasi  

n  = Jumlah subjek  

X = Rentang butir pernyataan  

 

Berdasarkan rumus  kategorisasi ordinal yang digunakan, maka didapat hasil 

kategorisasi skala kepuasan pasien adalah sebagaimana pada tabel 4.3 berikut : 

 

 

Tabel 4.3 Kategori Kematangan Emosi pada remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara 

 

Kategori Interval Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Rendah  X < (127,4-1,0. 12) 2 2,5% 

Sedang  (127,4-1,0. 14) ≤ X (114,5 + 1,0. 12) 34 42,5 % 

Tinggi  (127,4+ 1,0. 12) ≤ X 44 55 % 

Jumlah 80 100 % 

 

 

Hasil kategorisasi kematangan emosi remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara di atas menunjukkan bahwa remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara 

memiliki tingkat kematangan emosi pada kategori sedang yaitu sebanyak 34 

(42,5%), sedangkan sisanya berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 2 (2,5%), 

dan tinggi sebanyak 44 (55%).  

b.  Skala Penyesuaian Perkawinan 

Analisis data deskriptif dilakukan untuk melihat deskripsi data 

hipotetik (yang mungkin terjadi) dan data empiris (berdasarkan 

kenyataan dilapangan) dari variabel Penyesuaian Perkawinan.  Deskripsi 

data hasil penelitian adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Deskripsi Data Penelitian Skala Penyesuaian Perkawinan di Kecamatan 

Singkil Utara 

Variabel 
         Data Hipotetik                                   Data Empirik 

Xmaks Xmin Means SD Xmaks  Xmin Mean SD 

Penyesuaian 

Perkawinan 

176 44 110 22 170  96

  

133

  

12.33

  

 

Keterangan Rumus Skor Hipotetik :  

1. Skor minimal (Xmin) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan 

nilai terendah dari pembobotan pilihan jawaban  

2. Skor maksimal (Xmaks) adalah hasil perkalian jumlah butir skala dengan 

nilai tertinggi dari pembobotan pilihan jawaban 

3. Mean (M) dengan rumus µ= (skor maks + skor min)2 

4. Standar deviasi (SD) dengan rumus s = (skor maks – skor min) 6 

 

Berdasarkan hasil statistik  data penelitian pada tabel 4.2, analisis deskriptif 

secara hipotetik menunjukkan bahwa jawaban minimal adalah 44, maksimal 176, 

means 110, dan standar deviasi 22. Sementara data empirik menunjukkan jawaban 

minimal adalah 96, maksimal 170, means 133, dan standar deviasi 12,33. 

Deskripsi data hasil penelitian tersebut dapat dijadikan batasan dalam 

pengkategorian sampel penelitian yang terdiri dari tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, tinggi, dengan metode kategorisasi jenjang (ordinal). Berikut ini rumus 

pengkategorian pada skala penyesuaian perkawinan. 

Rendah  = X< (x  - 1,0 SD) 

Sedang  = (x  - 1,0 SD) ≤ X (x  + 1,0 SD) 

Tinggi   = (x  + 1,0 SD) ≤ X 

 

Keterangan :  

x  = Means empirik pada skala  

SD  = Standar deviasi  

n  = Jumlah subjek  

X = Rentang butir pernyataan  
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Berdasarkan rumus  kategorisasi ordinal yang digunakan, maka didapat hasil 

kategorisasi skala penyesuaian perkawinan adalah sebagaimana pada tabel 4.5 

berikut : 

 

Tabel 4.5 Kategori Penyesuaian Perkawinan pada remaja akhir di 

Kecamatan Singkil Utara 

Kategori Interval Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Rendah  X < (133-1,0. 12) 31 38,75 % 

Sedang  (133-1,0. 12) ≤ X (133 + 1,0. 12) 47 58,75 % 

Tinggi  (133 + 1,0. 12)≤ X 2 2,5 % 

Jumlah 80 100 % 

 

Hasil kategorisasi penyesuaiaan perkawinan pada Remaja Akhir di 

Kecamatan Singkil Utara di atas menunjukkan bahwa remaja akhir di Kecamatan 

Singkil Utara memiliki tingkat penyesuaian perkawinan pada kategori sedang 

yaitu sebanyak 47 (58,75%), sedangkan sisanya berada pada kategori rendah yaitu 

sebanyak 31 (38,75 %), dan tinggi sebanyak 2 (2,5%).  

2. Uji Prasyarat  

Langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisa data penelitian yaitu 

dengan cara uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

a.  Uji normalitas sebaran  

Hasil uji normalitas sebaran data kedua variabel penelitian ini 

(kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan) dapat dilihat pada tabel 

4.6 dibawah ini :  
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Tabel 4.6 Uji Normalitas Sebaran Data Penelitian 

No     Variabel Penelitian              Koefisien K-SZ                       p 

1.      Kematangan Emosi 

2.      Penyesuaian Perkawinan 

0,562 

0.961 

0,910 

0,314 

 

Berdasarkan data tabel 4.6 di atas, memperlihatkan bahwa variabel 

kematangan emosi berdistribusi normal K-S Z = 0,562 dengan p = 0,910 

(p>0,05). Sedangkan sebaran data dari variabel penyesuaian perkawinan 

diperoleh sebaran data yang juga berdistribusi normal K-S Z = 0,961 dengan p 

=0,314 (p>0,05). Karena kedua variabel berdistribusi normal, maka hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian ini. 

b.  Uji Linieritas Hubungan  

 Hasil uji linieritas hubungan yang dilakukan terhadap dua variabel 

penelitian ini diperoleh data sebagaimana yang tertera pada tabel 4.7 di 

bawah ini:   

Tabel 4.7. Uji Linieritas Hubungan Data Penelitian 

Variabel Penelitian  F Deviation from linearity P 

Kematangan Emosi dengan 

Penyesuaian Perkawinan 

1,103  0,380 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diperoleh F Deviationfrom linearity kedua 

varabel di atas yaitu F = 1,103 dengan p = 0,380 (p>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara  
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c. Uji Hipotesis  

Setelah terpenuhi uji prasyarat, maka langkah selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah melakukan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi 

Pearson karena kedua variabel penelitian ini berdistribusi normal dan 

linier. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan 

Singkil Utara. Hasil analisis hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.8 di 

bawah ini :  

Tabel 4.8. Uji Hipotesis Data Penelitian 

Variabel Penelitian  Pearson Correlation Product Moment  P 

Kematangan Emosi dengan 

Penyesuaian Perkawinan  

0,651 0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 

rhitung = 0,651 yang merupakan korelasi positif, yaitu terdapat hubungan positif 

antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan. Hubungan tersebut 

mengartikan bahwa jika semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki, maka 

semakin tinggi pula penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan 

Singkil Utara. 

Hasil analisis penelitian ini juga menunjukkan nilai signifikansi p= 0,00 (p< 

0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan 

penyesuain perkawinan pada Remaja Akhir di Kecamatan Singkil Utara. 
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C.   Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan 

remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Singh dan Bhargava (Kaur & Aurora, 

2014) menjalaskan Kematangan emosi yaitu tidak hanya berperan sebagai 

penentu efektif pada pola kepribadian tetapi juga membantu untuk mengontrol 

pertumbuhan perkembangan remaja, individu yang dapat mengontrol emosi dan 

mampu menjaga emosinya, mampu menghindari keterlambatan pertumbuhan dan 

mampu bertahan pada penderitaan sehingga tidak mengasihani diri sendiri dapat 

dikatakan individu yang memiliki emosional yang baik. Penyesuaian perkawinan 

menurut Spanier (1976) merupakan suatu proses yang ditentukan oleh seberapa 

besar perbedaan-perbedaan dalam perkawinan yang menimbulkan masalah 

(troublesome dyadic different), ketegangan-ketegangan interpersonal dan 

kecemasan pribadi (interpersonal tension and personal anxiaty), kepuasan dalam 

hubungan perkawinan (dyadic satisfaction), kedekatan hubungan (dyadic 

cohesion), serta kesepakatan pada hal-hal penting bagi kelangsungan/fungsi 

perkawinan (consensus on matters of importance to dyadic functioning). 

Berdasarkan analisis deskriptif secara hipotetik  dari skala kematangan emosi 

diketahui bahwa remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara memiliki tingkat 

kematangan emosi pada kategori sedang sebanyak 34 (42,5%), kategori rendah 
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sebanyak 2 (2,5%), dan kategori tinggi sebanyak 44 (55%). Sedangkan analisis 

deskriptif secara hipotetik dari skala penyesuaian perkawinan pada remaja akhir di 

Kecamatan Singkil Utara memiliki tingkat penyesuaian perkawinan pada kategori 

sedang sebanyak 47 (58,75%), kategori rendah sebanyak 31 (38,75%), dan tinggi 

sebanyak 2 (2,5%). Berdasarkan hasil analisis deskriptif kedua skala tersebut 

diketahui bahwa kematangan emosi berada pada kategori tinggi dan penyesuaian 

perkawinan berada pada kategori sedang. 

Berdasarkan analisis hipotesis data maka diperoleh hasil koefisien korelasi 

sebesar 0,651 dengan p = 0,000 (p<0,05), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan positif yang sangat signifikan 

antara kematangan emosi dengan penyesuain perkawinan remaja akhir di 

Kecamatan Singkil Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

kematangan emosi, maka semakin tinggi penyesuaian perkawinan remaja akhir di 

Kecamatan Singkil Utara. Sebaliknya semakin rendah kematangan emosi maka 

semakin rendah penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil 

Utara.  

Hal ini membuktikan remaja yang memiliki kematangan emosi yang tinggi 

akan mudah dalam melakukan penyesuaian perkawinan, sehingga dapat 

memperoleh kehidupan yang bahagia dalam rumah tangganya. Sebaliknya, 

kematangan emosi yang rendah akan sulit melakukan penyesuaian perkawinan, 

sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam rumah tangga. 

Hasil analisis korelasi Product Moment dari Pearson menunjukkan koefisien 

korelasi sebesar r = 0,651 dengan taraf signifikan p = 0,000, artinya terdapat 
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hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan 

penyesuaian perkawinan (hipotesis diterima), semakin tinggi kematangan emosi 

maka semakin baik penyesuaian perkawinan pada remaja tersebut. Sebaliknya, 

semakin rendah kematangan emosi, maka semakin rendah pula penyesuaian 

perkawinan pada remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Hasil tersebut 

ditunjukkan oleh nilai rhitung= 0,651 yang merupakan korelasi positif, yaitu 

terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian 

perkawinan. Hasil analisis penelitian ini juga menunjukkan nilai signifikansi 

p=0,00 (p<0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima 

yaitu ada hubungan positif dan sangat signifikan antara kematangan emosi dengan 

penyesuaian perkawinan Remaja Akhir di Kecamatan Singkil Utara. 

Remaja Akhir yang memiliki kematangan emosi yang tinggi maka akan 

meningkatkan penyesuaian perkawinan. Sebaliknya, jika kematangan emosi 

rendah maka akan rendah juga penyesuaian perkawinan yang dimilikinya. 

hubungan yang terjadi antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan 

dalam penelitian ini termasuk dalam kategori hubungan yang kuat, berdasarkan 

pada nilai R Square (R²) = 0,423 yang artinya terdapat 42,3% hubungan 

kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan Remaja Akhir, sedangkan 

57,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Seperti, faktor lingkungan, keluarga, 

penyesuaian sebelum menikah, pemilihan pasangan, dan motivasi yang mendasari 

perkawinan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Schneiders 

(dalam Wahyuningsih,2006) menyebutkan terdapat lima faktor utama yang 

mempengaruhi penyesuaian perkawinan, yaitu: faktor penyesuaian sebelum 
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menikah, sikap terhadap perkawinan, motivasi yang mendasari perkawinan, 

pemilihan pasangan, dan kareakteristik demografi yang dimiliki suami atau istri. 

Pada faktor penyesuaian sebelum menikah dan karakteristik demografi yang 

dimiliki suami atau istri menjelaskan bahwa kematangan sosial, kematangan 

emosi, kematangan seksual,pendapatan keluarga, pekerjaan, popularitas, agama 

dan tingkat pendidikan menjadikan ukuran kesempurnaan dalam penyesuaian 

perkawinan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani 

(2016) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasi dan teknik qouta sampling. Dengan jumlah sampel 98 subjek dewasa 

awal yang telah menikah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima, dengan nilai r hitung = 0,361 dan nilai p = 

0,000 (p <0,05).  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani 

(2016) tersebut, terlihat bahwa nilai korelasi dan sumbangan relatif penelitian 

yang dilakukan oleh penulis lebih tinggi, dengan nilai Pearson Correlation dalam 

penelitian ini adalah 0,651, sedangkan penelitian oleh Andriani (2016) sebesar 

0,361. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan lebih besar pada remaja akhir dibanding 

denga dewasa awal. 

Dalam penelitian Ulbana (2008) yang dilakukan pada pasangan muda yang 

baru menikah, dengan usia perkawinan 1-2 tahun, usia dewasa awal (21-40), dan 

pendidikan minimal SMU. Menunjukkan bahwa dari hasil analisis data 
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didapatkan nilai koefisien korelasi r hitung sebesar 0,757 dengan nilai signifikansi 

p = 0.000 menandakan adanya hubungan positif dan sangat signifikan antara 

kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan, hal ini berarti semakin tinggi 

kematangan emosi suami istri maka semakin baik pula penyesuaian 

perkawinannya, dan sebaliknya semakin rendah kematangan emosi suami istri, 

maka semakin buruk pula penyesuaian perkawinannya. Adapun sumbangan 

efektif variabel kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan adalah 

sebesar 57,3% yang dilihat dari koefisien determinan (r2) sebesar 0.573. Hal ini 

berarti variabel kematangan emosi memberikan kontribusi sebesar 57,3% 

terhadap penyesuaian perkawinan sedangkan sisanya 42,7% merupakan variabel 

lain yang tidak diteliti.  

Dapat di lihat dalam penelitian yang di lakukan oleh Ulbana (2008) variabel 

kematangan emosi memberikan kontribusi sebesar 57,3% terhadap penyesuaian 

perkawinan sedangkan sisanya 42, 7% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis variabel kematangan 

emosi memberikan kontribusi sebesar 42,3% sedangkan 57, 7% di pengaruhi oleh 

faktor lain. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih besar kontribusi 

kematangan emosi mempengaruhi penyesuaian perkawinan yang usia menikahnya 

baru berjalan 1-2 tahun lebih besar hubungan kedua variabel tersebut dibanding 

dengan yang usia menikahnya 1-10 tahun yang dilakukan oleh penulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2016) dengan subjek penelitian ini 

adalah pasangan suami istri yang menikah muda, yang menikah pada usia 17-21 

tahun, usia pernikahan maksimal tiga tahun, dan tinggal bersama. Metode 
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pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode skala, yaitu skala 

kematangan emosi dan skala penyesuaian diri.Analisis data dengan menggunakan 

teknik korelasi Spearman Rho dan bantuan komputasi program statistic SPSS 

20.00 for windows. Berdasarkan perbandingan Mean empirik dan Mean hipotetik 

dari 100 orang (50 pasang) subjek, diketahui bahwa kematangan emosinya masuk 

dalam kategorisasi tinggi, begitupun dengan penyesuaian diri juga masuk dalam 

kategori tinggi. Hasil koefisien korelasi r hitung = 0,745 dengan taraf signifikansi 

p = 0,000 (p< 0,005).  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tersebut, terlihat bahwa nilai 

korelasi dan sumbangan relatif penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2016) 

lebih tinggi dibanding dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Nilai 

Pearson Correlation dalam penelitian ini adalah 0,651, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktaviani (2016) sebesar 0,745. Oleh karena itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kematangan emosi lebih besar pengaruhnya terhadap 

penyesuaian diri dibandingkan dengan penyesuaian perkawinan. 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah jarak 

subjek yang sangat jauh dengan tempat penulis kuliah, selain itu sampel yang 

laki-laki memiliki kesibukan bekerja dan perempuan mengurus rumah tangga 

sehingga ada beberapa subjek yang menunda untuk mengisi koesieoner. 

Keterbatasan lainnya juga terdapat pada aitem yang terlalu banyak sehingga 

membuat subjek bosan untuk membaca sehingga hasilnya tidak maksimal. 

Pendekatan secara kuantitatif juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, hal 

itu dikarenakan penelitian kuantitatif hanya dapat  diinterpretasikan dalam bentuk 
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angka dan presentase yang kemudian dideskripsikan berdasarkan hasil yang 

diperoleh, sehingga tidak mampu melihat lebih luas dinamika psikologis yang 

terjadi di dalam prosesnya 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kematangan 

emosi danga penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara 

(Hipotesis diterima). Dengan nilai koefisien r = 0,651, p = 0,000. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi kematangan emosi remaja akhir Singkil Utara, maka 

semakin tinggi pula penyesuaian perkawinan tersebut. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah kematangan emosi pada remaja Singkil Utara, maka semakin 

rendah pula penyesuaian perkawinannya. 

Sumbangan relatif kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan 

diketahui nilai R²=0,423 artinya sumbangan relatif kematangan emosi 

berkontribusi sebesar 42,3% terhadap penyesuaian perkawinan. Sedankan 57,7% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, keluarga, 

penyesuaian sebelum menikah, pemilihan pasangan, dan motivasi yang mendasari 

perkawinan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dapat menyarankan beberapa 

hal yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Subjek Penelitian 
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Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan kematangan 

emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja, sehingga remaja yang 

menikah bisa terlebih dahulu mempersiapkan diri dan mampu mengontrol 

emosinya sebelum menikah. Sehingga rumah tangga yang akan dijalaninya 

berjalan dengan baik dan bahagia. 

2. Bagi Keluarga/ Orang Tua Subjek Penelitian 

Penelitian ini dapat menjadikan informasi bagi keluarga, khususnya orang tua 

yang memiliki anak yang menikah pada usia remaja akhir. Orang tua harus 

tau kematangan emosi sangat berpengaruh terhadap bahagianya sebuah 

perkawinan. Jadi sebagai orang tua yang memiliki anak yang menikah pada 

usia remaja akhir, harus bisa mengajari anaknya bagaimana dalam 

mengontrol emosi dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang baik 

dalam sebuah ikatan perkawinan.   

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang meneliti tentang kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan 

ramaja akhir. Selanjutnya, penulis menyarankan pada peneliti selenjutnya 

untuk dapat meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan penyesuaian 

perkawinan lainnya selain kematangan emosi. Selain itu penulis juga 

menyarankan agar dapat memperluas daerah sampel penelitian yang akan 

diteliti nantinya. Penulis juga menyarankan pada peneliti selanjutnya 

melakukan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara subjek penelitian, 

supaya data yang didapat lebih akurat dan valid.  
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Tabulasi Skala Koefisien CVR Kematangan Emosi 

No. item Jumlah aitem yang 

esensial 

Validitas isi 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 1 

4 3 1 

5 2 0,3 

6 2 1 

7 3 0,3 

8 3 0,3 

9 2 1 

10 3 0,3 

11 2 0,3 

12 2 0,3 

13 3 1 

14 3 1 

15 3 1 

16 3 1 

17 3 1 

18 3 1 

19 3 1 

20 3 1 

21 2 0,3 

22 3 1 

23 2 0,3 

24 3 1 

25 2 0,3 

26 3 1 

27 3 1 

28 3 1 

29 3 1 

30 2 0,3 

31 1 0,3 

32 1 0,3 

33 1 0,3 

34 1 0,3 

35 2 0,3 

36 2 0,3 

37 2 0,3 

38 1 0,3 

39 1 0,3 

40 3 1 

41 1 0,3 

42 1 0,3 

43 2 0,3 

44 2 0,3 



45 1 0,3 

46 1 0,3 

47 3 1 

48 2 0,3 

49 3 1 

50 2 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulasi Skala Koefisien CVR Penyesuaian Perkawinan 

No. Item  Jumlah data yang 

esensial 

Validitas isi 

1 3 1 

2 2 0,3 

3 2 0,3 

4 2 0,3 

5 2 0,3 

6 2 0,3 

7 2 0,3 

8 1 0,3 

9 2 0,3 

10 2 0,3 

11 1 0,3 

12 2 0,3 

13 2 0,3 

14 2 0,3 

15 3 1 

16 2 0,3 

17 2 0,3 

18 3 1 

19 2 0,3 

20 3 1 

21 2 0,3 

22 3 1 

23 3 1 

24 2 0,3 

25 3 1 

26 2 0,3 

27 3 1 

28 2 0,3 

29 3 1 

30 3 1 

31 3 1 

32 3 1 

33 3 1 

34 1 0,3 

35 3 1 

36 3 1 

37 2 0,3 

38 3 1 

39 2 0,3 

40 3 1 

41 3 1 

42 3 1 

43 3 1 

44 3 1 
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DATA DIRI RESPONDEN 

Nama Inisial  :.......................................................... 

Jenis Kelamin       :     Laki-laki    Perempuan 

Usia sekarang  :.............................Tahun 

Usia saat Menikah :............................. Tahun 

Usia Pernikahan  :............................. Tahun 

Alamat : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Dibawah ini terdapat beberapa pernyataan tentang diri Anda. Anda diberikan 4 pilihan 

jawaban diantaranya sebagai berikut: 

KETERANGAN :  

SS    = Sangat Setuju 

S      = Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS   = Tidak Setuju 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan yang mungkin berhubungan dengan keadaan 

diri saudara saat ini. Saudara diminta untuk memberi tanda cek (√) pada lembar jawab yang 

tersedia sesuai dengan keadaan diri saudara. Tidak ada jawaban benar atau salah, oleh 

sebab itu saudara diminta untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan 

keadaan diri saudara yang sebenarnya. Jawaban saudara bersifat pribadi dan tidak akan 

mempengaruhi nilai apapun saudara. 

Contoh : 

No Pernyataan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Saya sangat semangat hari ini  √   

 



Selamat Mengerjakan dan Jangan Lupa Baca Bismillah   

Skala 1 

No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 

Saya mampu meredam emosi ketika lagi kesal dengan 

pasangan         

2 

Saya mampu mengambil keputusan yang baik meski 

sedang emosional         

3 

Saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap 

pasangan         

4 

Ketika suasana di rumah tidak nyaman, saya memilih 

keluar sebentar dari pada harus memarahi pasangan         

5 

Jika saya gagal, saya akan menjadikan kegagalan 

sebagai pelajaran         

6 

Saya mampu berfikir positif sekalipun lagi dalam 

masalah yang besar         

7 Saya selalu peduli dengan masalah pasangan saya         

8 

Saya tidak pernah memanfaatkan pasangan saya demi 

kepentingan saya sendiri         

9 

Saya memiliki hubungan baik dengan keluarga 

pasangan saya         

10 

Saya memiliki hubungan baik dengan orang-orang 

dilingkungan sekitar saya         

11 

Saya selalu mengikuti setiap ada acara di lingkungan 

saya         

12 

Saya memiliki cinta yang besar terhadap orang-orang 

dilingkungan sekitar saya         

13 

Saya selalu berusaha untuk kemajuan orang-orang 

disekitar saya         

14 

Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru saya         

15 

Saya mampu berteman baik dengan orang-orang baru 

yang ada dilingkungan saya         

16 

Saya bisa membuat suasana gembira ketika berkumpul 

dengan keluarga         

17 

Saya bisa membuat pasangan saya senang dengan 

tingkah laku saya yang lucu         

18 Saya selalu bersikap jujur dan terbuka pada diri sendiri         

20 Saya selalu mengambil keputusan yang baik         

21 

Sebelum melakukan sesuatu saya selalu memikirkan 

baik dan buruknya apa yang ingin saya lakukan         

22 

Saya selalu menyelesaikan tugas-tugas sendiri tanpa 

meminta bantuan pasangan saya         

26 

Saya kerap memukul pasangan jika dia melakukan 

kesalahan         

27 

Saya suka marah dan pergi meninggalkan pasangan 

disaat lagi ada masalah         



28 

Jika saya gagal dalam mencapai tujuan, saya akan 

merasa minder         

29 Saya selalu berfikir negatif ketika tertimpa masalah         

30 Saya jarang peduli dengan masalah pasangan saya         

31 

Saya hanya memanfaatkan pasangan saya demi 

kepentingan saya sendiri         

32 

Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan 

keluarga pasangan         

33 

Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang-

orang yang ada di lingkungan sekitar saya         

34 

Saya tidak pernah mengikuti acara yang ada 

dilingkungan saya         

35 

Saya benci dengan orang-orang dilingkungan sekitar 

saya         

36 Saya tidak permah berfikir untuk kemajuan orang lain         

37 

Ketika tinggal dilingkungan baru saya tidak  mampu 

beradaptasi         

38 Saya tidak mampu beradaptasi di lingkungan baru         

39 

Saya tidak mampu membuat suasana menjadi gembira 

ketika berkumpul dengan keluarga          

40 

Saya tidak bisa membuat pasangan saya senang dengan 

tingkah laku saya yang lucu         

41 Saya tidak pernah jujur dan terbuka pada diri sendiri         

42 

Saya tidak pernah mencari tau apa penyebab terjadinya 

konflik batin pada diri saya         

43 Saya tidak pernah mengambil keputusan yang baik         

44 

Sebelum melakukan sesuatu saya tidak pernah 

memikirkan baik atau buruknya apa yang ingin saya 

lakukan         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skala 2 

No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Selama menikah saya merasa sangat bahagia         

2 

Selama menikah komunikasi saya dan pasangan sangat 

baik         

3 

Selama menikah semua kebutuhan dalam rumah tangga 

terpenuhi         

4 

Saya sangat beruntung bisa menikah dengan pasangan 

saya         

5 

Saya bahagia karena pasangan saya mampu menerima 

kekurangan dan kelebihan saya         

6 

Saya bahagia karena pasangan saya selalu memberi apa 

yang saya mau         

7 Saya dan pasangan sering shalat berjamaah         

8 Saya dan pasangan selalu bersedekah setiap minggunya         

9 

Saya dan pasangan meluangkan waktu membaca Al-

Qur’an         

11 

Saya dan pasangan selalu menyisihkan sedikit 

penghasilan untuk ditabung         

12 

Saya tidak mengalami kesulitan dalam mengatur 

masalah keuangan         

13 

Saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan 

rumah         

14 

Membantu pekerjaan pasangan yang dibawa pulang 

kerumah         

15 

Saya dan pasangan memiliki jadwal liburan bersama 

secara berkala         

16 

Saya dan pasangan suka pergi bersama, meskipun 

hanya berjalan-jalan         

17 

Kami selalu konsisten dengan keputusan yang kami 

ambil         

19 

Saya bisa merayu pasangan dengan kata-kata sayang di 

saat pasangan sedang marah         

20 

Saya mampu  mengungkapkan rasa sayang lewat kata-

kata romantis dengan pasangan         

23 Saya tidak pernah bahagia selama menikah         

24 

Selama menikah komunikasi saya dan pasangan tidak 

baik         

25 

Selama menikah semua kebutuhan dalam rumah tangga 

tidak terpenuhi         

26 Saya menyesal menikah dengan pasangan saya         

27 

Saya merasa tertekan karena pasangan saya tidak bisa 

menerima kekurangn dan kelebihan saya         

28 

Saya merasa kesal karena pasangan saya tidak 

memberikan apa yang saya mau         

29 Saya tidak pernah  shalat berjamaah dengan pasangan         

30 Saya dan pasangan tidak pernah bersedekah setiap         



minggunya   

31 

Tidak pernah ada waktu membaca Al-Qur’an bersama 

pasangan         

32 

Kehidupan kami tidak sesuai dengan penghasilan yang 

diperoleh         

33 

Saya dan pasangan tidak pernah menyisihkan uang 

untuk ditabung         

34 Saya sangat kesulitan mengatur masalah keuangan         

35 Tidak mau saling membantu dalam pekerjaan rumah         

36 

Tidak mau membantu pekerjaan pasangan yang dibawa 

pulang kerumah         

37 

Saya dan pasangan tidak pernah pergi jalan-jalan 

besama         

38 

Saya dan pasangan tidak ada waktu untuk liburan 

bersama         

39 

Pasangan saya suka melanggar kesepakatan yang sudah 

kami sepakati         

40 

Saya suka membatalkan/lupa dengan aturan yang kami 

buat         

41 

Di saat pasangan sedang marah saya tidak bisa 

merayunya/rayuan gombal         

42 

Saya tidak percaya diri untuk mengatakan rasa sayang 

terhadap pasangan           

 

 



 
NPar Tests 
 

 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 16:19:42 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 

cases with valid data for the variable(s) 

used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=Kematangan_Emosi 

Penyesuaian_Perkawinan 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

Number of Cases Allowed
a
 157286 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 Sedang tinggi rendah.sav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kematangan_Emosi 

Penyesuaian_Perkawi

nan 

N 80 80 

Normal Parameters
a,b

 Mean 127,41 122,85 

Std. Deviation 12,289 14,287 

Most Extreme Differences Absolute ,063 ,107 

Positive ,048 ,066 

Negative -,063 -,107 

Kolmogorov-Smirnov Z ,562 ,961 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,910 ,314 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 15:53:57 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT 

Penyesuaian_Perkawinan 

  /METHOD=ENTER 

Kematangan_Emosi 

  /SAVE PRED. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.05 

Memory Required 1356 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 

0 bytes 

Variables Created or Modified PRE_1 Unstandardized Predicted Value 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uji Normalitas 

 

 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 15:55:47 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each test are based on all 

cases with valid data for the variable(s) 

used in that test. 

Syntax NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=Kematangan_Emosi 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.03 

Number of Cases Allowed
a
 196608 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kematangan_Emosi 80 95 159 127,41 12,289 

Penyesuaian_Perkawinan 80 83 150 122,85 14,287 

Valid N (listwise) 80     

 

 

 

 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kematangan_Emosi 

N 80 

Normal Parameters
a,b

 Mean 127,41 

Std. Deviation 12,289 

Most Extreme Differences Absolute ,063 

Positive ,048 

Negative -,063 

Kolmogorov-Smirnov Z ,562 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,910 

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 15:56:18 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES 

VARIABLES=Kematangan_Emosi 

Penyesuaian_Perkawinan 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

 

 

 



 

Uji Linieritas 

 

 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 16:00:50 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing For each dependent variable in a table, 

user-defined missing values for the 

dependent and all grouping variables 

are treated as missing. 

Cases Used Cases used for each table have no 

missing values in any independent 

variable, and not all dependent 

variables have missing values. 

Syntax MEANS 

TABLES=Penyesuaian_Perkawinan BY 

Kematangan_Emosi 

  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 

  /STATISTICS LINEARITY. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded 

N Percent N Percent 

Penyesuaian_Perkawinan  * 

Kematangan_Emosi 

80 100,0% 0 0,0% 

 
 
 
 



Case Processing Summary 

 

Cases 

Total 

N Percent 

Penyesuaian_Perkawinan  * Kematangan_Emosi 80 100,0% 

 

 

Report 

Penyesuaian_Perkawinan   

Kematangan_Emosi Mean N Std. Deviation 

95 107,00 1 . 

99 89,00 1 . 

107 115,50 4 11,030 

108 106,00 1 . 

109 118,00 1 . 

111 105,00 1 . 

112 88,00 1 . 

113 114,00 2 4,243 

115 115,50 2 4,950 

116 103,00 1 . 

117 89,00 2 8,485 

118 101,00 1 . 

119 119,00 2 2,828 

120 124,00 1 . 

121 125,50 2 9,192 

122 125,75 4 9,106 

123 124,00 1 . 

124 121,50 4 16,663 

125 120,50 4 5,066 

127 131,67 3 6,658 

128 103,00 1 . 

129 128,67 3 6,429 

130 119,50 2 9,192 

131 126,00 3 23,065 

132 122,00 1 . 

133 123,33 3 15,535 

134 136,00 4 2,944 

135 124,67 3 14,978 

136 124,00 2 8,485 

137 130,00 4 8,000 

138 118,00 1 . 

139 132,25 4 7,136 



142 134,00 1 . 

143 128,00 1 . 

144 140,50 2 9,192 

145 135,00 1 . 

146 139,00 2 5,657 

147 136,00 1 . 

149 136,00 1 . 

159 150,00 1 . 

Total 122,85 80 14,287 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

Between Groups (Combined) 11585,033 

Linearity 6828,022 

Deviation from Linearity 4757,012 

Within Groups 4541,167 

Total 16126,200 

 

ANOVA Table 

 df 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

Between Groups (Combined) 39 

Linearity 1 

Deviation from Linearity 38 

Within Groups 40 

Total 79 

 

ANOVA Table 

 Mean Square 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

Between Groups (Combined) 297,052 

Linearity 6828,022 

Deviation from Linearity 125,185 

Within Groups 113,529 

Total  

 

ANOVA Table 

 F 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

Between Groups (Combined) 2,617 

Linearity 60,143 

Deviation from Linearity 1,103 



Within Groups  

Total  

 

ANOVA Table 

 Sig. 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

Between Groups (Combined) ,002 

Linearity ,000 

Deviation from Linearity ,380 

Within Groups  

Total  

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Penyesuaian_Perkawinan * 

Kematangan_Emosi 

,651 ,423 ,848 ,718 

 



Uji Korelasi 
 

 

 

Notes 

Output Created 27-DEC-2019 16:03:23 

Comments  

Input Data C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 

Sedang tinggi rendah.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 80 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Kematangan_Emosi 

Penyesuaian_Perkawinan 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.02 

 
 

[DataSet1] C:\Users\Compaq\Documents\Untitled1 Sedang tinggi rendah.sav 

 

 

 

Correlations 

 Kematangan_Emosi 

Penyesuaian_Perkawi

nan 

Kematangan_Emosi Pearson Correlation 1 ,651
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 80 80 

Penyesuaian_Perkawinan Pearson Correlation ,651
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 80 80 
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