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Abstract. 
The aimed of this study is to determine how much the big five personality types could influence 
and which one among them that are more likely to indicate marital satisfaction in young adult 
women. This study has five independent variables from big five personality types, those are 
neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness and conscientiousness, and 
the one dependent variable is marital satisfaction. Subjects in this study are young adult women 
who are married and have children with the length of their marriage 1 to 5 years, there are 
51 respondents who live in Sidomulyo village, sub-district Ngrambe, Ngawi regency, East Java, 
with rural characteristics. The sampling technique used in this study was purposive sampling. 
Instrument of data collection using questionnaires with Likert scales for all variables. To 
test the quality of the measuring instrument used the validity of  the content on professional 
judgment and SPSS 16.0 for Windows and reliability test  with Chronbach Aplha technique. 
ENRICH Marital Satisfaction questionnaire has an alpha coefficient of 0.882, whereas the Big 
Five Inventory scale on neuroticism variable has an alpha coefficient of 0.682, on extroversion 
is 0.614, on openness to experience is 0.760, on agreeableness is 0.601 and conscientiousness 
is 0.749. Data analysis was performed using statistical technique of multiple regression 
analysis with SPSS 16.0 for windows. The result of this study showed that only agreeableness 
and conscientiousness personality trait that showed marital satisfaction. The magnitude of the 
contribution of each variable agreeableness and conscientiousness on marital satisfaction was, 
the variable agreeableness by 25.5 % and amounted to 23.7 % on a conscientiousness. While on 
neuroticism, extroversion and openness to experience did not show marital satisfaction.

Keywords : Marital Satisfaction; Neuroticism; Extroversion; Openness to Experience; 
Agreeableness; Conscientiousness; Early Adult Women

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tipe kepribadian big five 
dan dari kelima tipe kepribadian big five yang manakah yang lebih menunjukkan kepuasan 
perkawinan pada wanita dewasa awal. Pada penelitian ini memiliki lima variabel bebas, yaitu 
neuroticism, extroversion, openness to experience, agreeableness dan conscientiousness serta 
satu variabel terikat yaitu kepuasan perkawinan. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita 
dewasa awal yang telah menikah dan memiliki anak dengan usia perkawinan 1 hingga 5 tahun, 
sebanyak 51 responden yang berdomisili di desa Sidomulyo, kecamatan Ngrambe, kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur dengan karakteristik pedesaan. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Alat pengumpulan data menggunakan kuisioner 
dengan skala Likert untuk seluruh variabel. Untuk menguji kualitas alat ukur digunakan 
uji validitas isi dengan professional judgement dan bantuan SPSS 16.0 for windows serta uji 
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reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach. Kuesioner ENRICH Marital Satisfaction memiliki 
koefisien alpha sebesar 0.882, sedangkan skala Big Five Inventori pada variabel neuroticism 
memiliki koefisien alpha sebesar 0.682, pada extroversion sebesar 0.614, pada openness to 
experience sebesar 0.760, agreeableness sebesar 0.601 dan pada conscientiousness sebesar 
0.749. Analisis data dilakukan dengan teknik statistik analisis regresi berganda dengan bantuan 
program SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tipe kepribadian 
agreeableness dan conscientiousness yang menunjukkan kepuasan perkawinan. Besarnya 
kontribusi yang diberikan dari masing-masing variabel agreeableness dan conscientiousness 
pada kepuasan perkawinan adalah, pada variabel agreeableness sebesar 25.5% dan pada 
conscientiousness sebesar 23.7%.  Sedangkan pada neuroticism, extroversion dan openness to 
experience tidak menunjukkan kepuasan dalam perkawinan.

Kata Kunci : Kepuasan Perkawinan; Neuroticism; Extroversion; Openness to Experience; 
Agreeableness; Conscientiousness; Wanita Dewasa Awal

PENDAHULUAN

Dalam hidupnya manusia selalu melalui 
tahapan perkembangan dengan tugas-tugas 
perkembangan yang bermacam-macam sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. Pada masa 
dewasa awal, akan terjadi perubahan yang sangat 
mencolok pada hubungan yang dijalin, mereka 
akan mulai membangun hubungan yang lebih 
serius, melakukan negosiasi, atau mempererat 
pertemanan, seksualitas, dan cinta  (Papalia, Olds, 
& Feldman, 2001). Dalam tahapan perkembangan, 
Erikson  (Papalia, Olds, & Feldman, 2001), masa 
dewasa awal merupakan masa dimana konflik 
yang muncul adalah intimacy vs isolation, pada 
masa ini dewasa awal mulai mencari pasangan 
dan mengenal cinta. Salah satu tahapan 
perkembangan yang akan dilalui oleh setiap 
manusia di usia dewasa awal adalah membangun 
hubungan dan perkawinan (Santrock, 2011). 

Olson dan DeFrain (2003) mendefinisiakan 
perkawinan sebagai suatu komitmen hubungan 
emosional yang legal antara dua orang untuk saling 
berbagi dalam perasaan, fisik, berbagai macam 
tugas, dan sumber perekonomian. Perkawinan 
menurut pandangan wanita merupakan satu-
satunya cara untuk meraih kehidupannya. Mereka 
memiliki banyak fantasi yang menyenangkan di 
dalam kehidupan berumah tangga, dan kehidupan 
rumah tangga bagi wanita adalah segala-galanya 
(Ibrahim, 2002). Namun dalam perkawinan, 
wanita lebih banyak mengalami kesulitan dalam 
penyesuaian diri dibanding dengan laki-laki, 
sehingga prosentase jumlah wanita yang tidak 
puas dengan kehidupan perkawinannya lebih 

besar dibandingkan laki-laki. Permasalahan 
yang muncul dalam perkawinan yang dirasakan 
oleh wanita memiliki makna yang lebih dalam 
dibandingkan dengan laki-laki. Sikap wanita 
biasanya dipenuhi dengan berbagai paradoks 
yang ingin tetapi tidak ingin, suka tetapi benci 
dan melawan tetapi pasrah (Ibrahim, 2002).

Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngrambe, 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur merupakan 
desa yang sebagian besar penduduknya 
bermatapencaharian sebagai petani. Desa tersebut 
memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 
karakteristik desa pada umumnya yaitu, sebagian 
besar warganya bermatapencaharian sebagai 
petani, sehingga perekonomian mereka sangat 
tergantung dari luas tanah persawahan yang 
dimiliki dan cuaca yang dapat mempengaruhi 
hasil panen mereka. Masyarakat desa pada 
umumnya hidup dalam kemiskinan dan memiliki 
pendidikan yang rendah, namun mereka memiliki 
ikatan sosial yang kuat, saling gotong royong dan 
dalam kehidupan sehari-hari masih patuh pada 
tradisi dan adat istiadat yang turun temurun 
(Yuliati dan Poernomo, 2003). Di masyarakat 
desa masalah gender masih cukup terlihat, 
wanita sering kali ditempatkan pada posisisi yang 
memiliki peran ganda dalam keluarga, yaitu selain 
sebagai ibu rumah tangga, wanita juga dituntut 
untuk mengurangi beban keluarga (Yuliati dan 
Poernomo, 2003). Pembagian peran di desa 
sangat tegas, dan seringkali menjadikan wanita 
jarang dapat bergerak bebas dan berekspresi, 
serta beranggapan bahwa kodrat wanita adalah 
selalu di belakang dalam pengambilan keputusan. 
Penduduk Desa Sidomulyo adalah sebanyak 2645 
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jiwa, dengan jumlah penduduk dengan jenis 
kelamin wanita adalah sebanyak 1282 dan dengan 
jenis kelamin pria adalah sebanyak 1363. Desa 
Sidomulyo merupakan daerah dataran tinggi yang 
beriklim cukup dingin. Sebagian besar warga Desa 
Sidomulyo bermatapencaharian sebagai petani, 
dan dari data yang diperoleh dari BPS Kabupaten 
Ngawi (2012) diketahui bahwa lahan pertanian 
yang ada di Kecamatan Ngrambe, termasuk juga 
Desa Sidomulyo masih tetap berfungsi sebagai 
lahan pertanian dan tidak mengalami perubahan 
fungsi. Dari tinjauan pra observasi yang telah 
dilakukan di Desa Sidomulyo, menunjukkan 
bahwa sebagian besar wanita di Desa Sidomulyo 
bekerja sebagai ibu rumah tangga dan terkadang 
membantu suaminya untuk mengerjakan 
pekerjaan di sawah mereka, namun wanita 
hanya mendapatkan beberapa peran dalam 
pengerjaan sawah seperti pada waktu menanam 
padi atau hanya ketika memanen padi. Selain 
itu para wanita lebih banyak menghabiskan 
waktunya di rumah mereka masing-masing 
untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran wanita 
sebagian besar hanya pada tugas-tugas rumah 
tangga, seperti mengurus rumah, memasak, 
mengurus anak dan terkadang membantu 
suaminya mengurus sawah hanya pada hal-hal 
yang membutuhkan kesabaran dan keuletan 
untuk menanganinya seperti menanam padi dan 
memanen padi. Dalam pengambilan keputusan 
maupun mengungkapkan pendapat seringkali 
lebih mengutamakan dari peran laki-laki dari 
pada wanita. Sehingga dapat dikatakan wanita 
berada di posisi kedua dibandingkan dengan 
peran laki-laki yang lebih utama. 

Perkawinan tidak hanya hubungan 
antara dua orang saja, namun juga merupakan 
penggabungan antara dua keluarga dan jaringan 
sosial yang mereka miliki. Selain itu, perkawinan 
membantu dalam pengaturan hidup seseorang 
yang sudah dewasa, juga dalam hal perekonomian 
yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang lebih 
jelas (Olson dan DeFrain, 2003). 

Handayani dkk, dkk (2008) 
mengungkapkan bahwa salah satu ciri dari 
pasangan perkawinan yang bahagia adalah dalam 
hubungan perkawinan perlu keterbukaan dan 
kejujuran terhadap pasangan hidup, mampu 
mengevaluasi kelemahan, kekuatan, kelebihan 
atau kekurangan diri sendiri secara objektif dan 

tidak menyalahkan orang lain atas permasalahan 
yang muncul. Hubungan perkawinan melibatkan 
hal-hal personal dan bersifat emosional dan dapat 
memberikan kebahagiaan dengan pasangannya. 
Namun tidak jarang pula menimbulkan 
permasalahan dan konflik di dalamnya. Konflik 
dalam perkawinan memang sangat sulit 
untuk dihindari, karena dalam perkawinan 
menyatukan dua pribadi dengan latar belakang 
yang berbeda (Handayani dkk, 2008). Masa 
penyesuaian diri bagi pasangan yang sudah 
menikah adalah disatu hingga dua tahun pertama 
usia pernikahan, meskipun sebelum menikah 
mereka sudah merasa memiliki hubungan yang 
baik dan saling mengenal pada saat pacaran. 
Penelitian yang dilakukan oleh Around dan 
Pauker mengungkapkan bahwa masa pengantin 
baru adalah masa transisi yang sulit karena 
pasangan harus meninggalkan keluarganya, 
kehilangan kebebasan, dan mulai menjalankan 
fungsinya sebagai pasangan dan akan mengalami 
permasalahan diusia awal perkawinannya (Olson 
& DeFain, 2003 dalam Handayani dkk, 2008).

Keberhasilan suatu perkawinan tidak 
hanya ditentukan oleh banyak sedikitnya konflik 
yang dihadapi, namun Burgess dan Locke (1960, 
dalam Ardhianita, 2004) mengungkapkan bahwa 
ada beberapa kriteria yang dapat digunakan 
untuk mengukur keberhasilan perkawinan. Salah 
satu kriteria yang dapat dilihat untuk mengukur 
keberhasilan suatu perkawinan adalah kepuasan 
perkawinan. 

Penelitian menunjukkan bahwa, salah 
satu hal yang penting, yang harus ada dalam 
hubungan perkawinan adalah adanya kepuasan 
perkawinan. Karena, persepsi dan pemahaman 
setiap individu tentang perkawinan akan berbeda 
yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak 
hanya faktor sosial dan kebudayaan saja yang 
dapat mempengaruhi hal tersebut, namun 
juga perkembangan individu, kematangan, 
komunikasi, serta trait kepribadian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
dalam kepuasan perkawinan dan hubungan antara 
suami istri yaitu tipe kepribadian seseorang. Trait 
kepribadian seseorang akan mempengaruhi 
perilaku seseorang dalam hubungan mereka 
dengan pasangannya di sepanjang hidup mereka. 
Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa 
kepribadian seseorang akan mempengaruhi 
hubungan seseorang dengan pasangannya dan 
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bukan sebaliknya (Brehm, 2002). Kepribadian 
dapat mempengaruhi hubungan seseorang dengan 
pasangannya, karena setiap jenis kepribadian 
akan menunjukkan dan mempengaruhi mood 
serta emosi yang ditunjukkan pada pasangannya. 
Individu dengan mood yang baik tentu bisa 
berinteraksi dengan baik dengan pasangannya 
dan akan berpengaruh pada kepuasan perkawinan 
mereka. Sebaliknya, individu dengan mood 
yang negatif akan menimbulkan interaksi yang 
negatif dengan pasangannya yang juga sangat 
berpengaruh pada kepuasan perkawinan (Brehm, 
2002).

Trait kepribadian biasanya diukur dengan 
menggunakan lima dimensi atau yang sering 
disebut dengan Big Five Personality (Baumeister, 
2007). Trait kepribadian big five merupakan trait 
kepribadian, dimana setiap individu tidak dapat 
dikategorikan hanya memiliki satu jenis trait 
kepribadian saja, namun setiap individu memiliki 
kelima trait kepribadian tersebut, hanya saja ada 
satu trait kepribadian yang lebih dominan. Trait 
kepribadian menurut McCrae (2008) adalah 
neuriticism, extraversion, opennesss to experience, 
agreeableness dan conscientiousness.

Wanita Dewasa Awal 
Masa dewasa diawali dari masa dewasa 

awal, dimana pada masa tersebut ditandai 
dengan adanya kemandirian secara ekonomi 
dan kemadirian dalam membuat keputusan 
(Santrock, 1995). Dalam periode ini, merupakan 
tahapan yang sulit dalam rentang kehidupan 
manusia, karena pada masa dewasa seseorang 
akan mulai melepaskan diri dari orang tua, guru, 
dan orang lain untuk mendapatkan bantuan 
dan berusaha untuk hidup mandiri (Santrock, 
2011). Papalia  (Papalia, Olds, & Feldman, 2001) 
yang mengungkapkan bahwa masa dewasa 
awal merupakan akhir dari masa remaja 
menuju permulaan dari masa dewasa dimana 
mereka berada di masa-masa yang lebih stabil 
dibandingkan dari masa remaja. Dewasa awal 
berkisar antara usia 20 hingga 40 tahun, dengan 
berbagai tugas perkembangan yang harus dijalani 
untuk menyesuaikan diri pada tahap selanjutnya. 
Secara biologis, masa dewasa awal merupakan 
masa puncak pertumbuhan fisik dan mampu 
mencapai kondisi yang prima  (Papalia, Olds, & 
Feldman, 2001). Menurut  Papalia (Papalia, Olds, 
& Feldman, 2001), masa dewasa awal merupakan 

usia produktif, namun juga merupakan usia 
dimana akan timbul berbagai masalah terkait 
dengan tugas perkembangan dari masa ini dan 
mengalami ketegangan emosi. 

Wanita menempatkan suatu hubungan 
pada level nilai tertinggi dalam hidupnya dan 
berfokus pada bagaimana mempertahankan 
hubungan dengan pasangannya (Santrock, 2011). 
Mereka akan selalu berusaha untuk menjalin 
interaksi dengan orang lain maupun pasangannya 
karena hal tersebut dapat berpengaruh pada 
perkembangan dalam beberapa aspek, seperti 
pada aspek emosi, intelektual, dan sosialisasi 
(Santrock, 2011). Dalam menjalin hubungan 
dengan orang lain atau dengan pasangannya, 
wanita akan berusaha untuk membentuk suatu 
hubungan yang kuat, asertif, mandiri, dan apa 
adanya (Santrock, 2011).

Kepuasan Perkawinan
Kepuasan perkawinan merupakan 

perasaan yang subjektif dan bersifat dinamis yang 
dirasakan oleh pasangan suami dan istri mengenai 
kehidupan perkawinan yang dijalani. Banyak 
faktor yang dapat berpengaruh pada kepuasan 
perkawinan, seperti tipe kepribadian, pembagian 
peran, komunikasi, penanganan konflik, keadaan 
finansial, kebersamaan di waktu luang, hubungan 
seksual, kehadiran anak, keluarga, dan religiusitas. 

Kepuasan dalam perkawinan jika dilihat 
akan tampak seperti pola tapal kuda, dari awal 
perkawinan yang masih merasa sangat puas, 
namun akan menurun seiring berjalannya waktu 
dan akan naik kembali setelah mengalami waktu 
kebersamaan yang lama (Baumeister, 2007).

Usia Awal Perkawinan 
Usia awal perawinan merupakan masa 

untuk menyesuaikan diri bagi setiap pasangan 
suami istri, di usia satu hingga dua tahun 
perkawinan merupakan masa penyesuaian diri 
yang paling penting bagi pasangan suami istri 
(Ibrahim, 2002). 

Olson & DeFrain (2003), mengunkapkan 
bahwa masa pengantin baru atau di usia satu 
hingga dua tahun perkawinan merupakan masa 
transisi yang sulit, karena setiap pasangan, 
baik suami maupun istri harus meninggalkan 
keluarganya, kehilangan kebebasan, dan mulai 
menjalankan fungsinya sebagai pasangan dan 
akan mengalami permasalahan di usia awal 
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perkawinannya. 

Trait Kepriadian Big Five 
Costa dan McCrae (Brehm, 2002) 

mengklasifikasikan kelima dimensi dalam big five 
antara lain adalah extroversion, agreeableness, 
conscientiousness, neuroticism, dan openness 
to experience. Kelima dimensi dari big five 
dapat menjadi prediktor yang baik untuk 
mendeskripsikan secara luas tentang perilaku 
manusia, pikiran, dan emosi yang yang dapat 
mengganggu hubungan individu dengan individu 
lainnya (Brehm, 2002). Big five secara tegas 
mengakui empat asumsi dasar tentang sifat alami 
manusia, yaitu yang selalu ingin tahu, berpikir 
rasional, berubah-ubah, dan selalu mencari 
kesibukan atau kegiatan. Big five secara relatif 
hanya membahas sedikit tentang komponen dari 
sistem kepribadian, namun menyatakan tentang 
dinamika, proses, dan mengkategorikan secara 
terorganisir mengenai sistem kepribadian  (John, 
Robins, & Pervin, 2008).

METODE PENELITIAN

Sampel 
Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah wanita dewasa awal yang telah menikah 
dan memiliki anak dengan usia perkawinaan 
antara satu hingga lima tahun yang tinggal di Desa 
Siddomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur. Total sampel yang digunakan 
sebanyak 51 orang. Teknik untuk pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. 

Prosedur      
Pertama, menentukan kriteria subjek 

kemudian melihat data di Desa Sidomulyo untuk 
mengetahui warga yang dapat dipilih sebagai 
subjek. Setelah mendapatkan data dari Desa 
Sidomulyo, kemudian kuesioner diberikan pada 
warga yang memenuhi kriteria dan bersedia 

menjadi subjek dengan mendatangi satu per satu 
rumah warga yang memenuhi kriteria sebagai 
subjek. 

Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam peneltian ini adalah dengan menggunakan 
kuesioner yang menjadi instrumen penelitian 
utama dalam penelitian survei (Shaughnessy, 
2012). Peneliti menggunakan alat ukur yang telah 
mengalami pembaruan dan melalui penyusunan 
ulang oleh Srivastava & John (1999), yaitu Big 
Five Inventory (BFI). Untuk mengukur tentang 
kepuasan perkawinan pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan ENRICH Marital Satisfaction 
(EMS).

Analisis Data
Analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. Analisis linear berganda dapat 
digunakan untuk menjawab semua pertanyaan 
penelitian dan dapat menunjukkan seberapa 
besar suatu variabel dapat memprediksikan hasil 
tertentu. Atau dengan kata lain dapat dikatakan 
bahwa analisis rergresi linear berganda dengan 
metode stepwise, dapat digunakan untuk 
mengetahui kemampuan dan kekuatan variabel 
bebas dalam memprediksi variabel terikat 
(Pallant, 2011).  

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear 
berganda dengan metode stepwise yang dilakukan 
oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa dari kelima 
dimensi dari big five hanya terdapat dua dimensi 
yang menunjukkan kepuasan perkawinan, yaitu 
agreeableness dan conscientiousness. Sedangkan 
pada ketiga dimensi lainnya, yaitu neuroticism, 
openness to experience, dan extroversion tidak 
menunjukkan kepuasan perkawinan. 

Tabel 1 : Hasil analisis regresi dengan metode stepwise
Variables Entered/Removeda

Model Variables 
Entered

Variables 
Removed Method

1 Agr Stepwise (Criteria: Probability-
of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= 
.100).
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2 Con Stepwise (Criteria: Probability-
of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= 
.100).

Variabel agreeableness dalam penelitian 
ini berkontribusi sebesar 25.5% terhadap variabel 
terikat, dan variabel conscientiousness dalam 

penelitian ini berkontribusi sebesar 23.7%, yang 
dapat dilihat pada tabel nilai koefisien determinasi 
pada masing-masing variabel berikut ini. 

Tabel 2 : Nilai koefisiensi determinasi agreeableness

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 0.505a 0.255 0.240 7.670

Tabel 3 : Nilai koefisiensi determinasi conscientiousness

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 0.487a 0.237 0.221 7.763

Kerangka teoritis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tipe kepribadian 
big five dan kepuasan perkawinan. Kelima 
dimensi dari tipe kepribadian big five, yaitu 
neuroticism, extroversion, openness to experience, 
agreeableness, dan conscientiousness digunakan 
secara bersama-sama untuk mencari tahu 
seberapa besar pengaruhnya terhadap kepuasan 
perkawinan pada wanita dewasa awal. Sedangkan 
tujuan utama penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tipe kepribadian yang mana dari big 
five yang menunjukkan kepuasan perkawinan 
pada wanita dewasa awal. 

Pada penelitian ini telah diketahui bahwa 
dari 51 responden terdapat 35 responden yang 
masuk pada kategori tinggi pada kepuasan 
perkawinannya. Sedangkan dari trait kepribadian 
big five, diketahui bahwa pada trait kepribadian 
neuroticism hanya terdapat 2 responden 
yang masuk dalam kategori tinggi. Pada trait 
kepribadian extroversion, yang masuk dalam 
kategori tinggi adalah sebanyak 16 responden. 
Selanjutnya pada trait kepribadian openness to 
experience responden yang masuk pada kategori 
tinggi hanya 9 responden. Sedangkan pada trait 
kepribadian agreeableness memiliki jumlah 
responden yang masuk dalam kategori tinggi 
cukup banyak, yaitu 44 responden, dan pada 
trait kepribadian conscientiousness, yang masuk 
kategori tinggi adalah sebanyak 23 responden.

Pada hasil pengujian analisi regresi 
dengan metode stepwise menunjukkan bahwa, 

dari kelima trait kepribadian dari big five hanya 
2 tipe kepribadian saja yang menunjukkan 
kepuasan perkawinan. Kedua kepribadian 
yang menunjukkan kepuasan perkawinan 
dalam penelitian ini adalah trait kepribadian 
agreeableness dan conscientiousness. Kedua 
trait kepribadian tersebut memang hanya 
memberikan kontribusi yang cukup kecil, dan 
dapat dikatakan trait kepribadian agreeableness 
memiliki kontribusi yang lebih besar pada 
kepuasan perkawinan disbanding dengan trait 
kepribadian conscientiousness. Seperti yang 
diungkapkan oleh Baumeister (2007), bahwa 
individu dengan trait kepribadian agreeableness 
akan lebih menunjukkan kepuasan perkawinan 
karena karakteristik individunya yang cenderung 
selalu mengalah dan mendahulukan kepentingan 
orang lain.

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan penelitian yang telah dilakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa dari kelima trait 
kepribadian dari big five, hanya trait kepribadian 
agreeableness dan conscientiousness yang 
menunjukkan kepuasan perkawinan pada wanita 
dewasa awal, sedangkan pada neuroticism, 
extroversion dan openness to experience tidak 
menunjukkan kepuasan perkawinan. 
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