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ABSTRAK 
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Kepuasan Perkawinan pada Pasangan yang Menikah saat Usia Remaja di 

Pasuruan, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 
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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan positif antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan pada pasangan 

yang menikah saat usia remaja di Pasuruan. Definisi religiusitas adalah kualitas 

keadaan seseorang dalam meyakini adanya Tuhan, serta memahami dan 

melakukan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari (Ancok & 

Suroso, 1994). Kepuasan perkawinan merupakan perasaan yang subjektif dan 

bersifat dinamis yang dirasakan oleh pasangan suami dan istri mengenai 

kehidupan perkawinan yang dijalani (Fowers & Olson, 1993). 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan pada 62 

subjek yang bertempat tinggal di Pasuruan. Teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti adalah snowball. Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner religiusitas yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan teori Ancok 

dan Suroso (1994), sedangkan alat ukur kepuasan perkawinan dalam penelitian 

ini menggunakan ENRICH Marital Satisfaction Scale dari Fowers & Olson 

(1993). Reliabilitas skala religiusitas adalah 0,861 dan reliabilitas skala 

kepuasan perkawinan adalah 0,765. 

 Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

statistik uji korelasi “pearson product moment” program SPSS versi 16.0 for 

windows didapatkan nilai korelasi (r) sebesar 0,507 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan 

kepuasan perkawinan pasangan yang menikah pada usia remaja diterima.  
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