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PENDAHULUAN 

 

 Pernikahan adalah penyatuan atau penggabungan di mana seorang pria dan 

wanita hidup sebagai suami istri dengan komitmen hukum dan agama (Verma dan 

Tawalar, 2015). Peraturan Undang-undang menjelaskan bahwa pernikahan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang Perkawinan No. 

16 tahun 2019).  

Batas usia pernikahan telah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 

pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Menurut BKKBN 

(2010), usia yang ideal untuk menikah adalah 20-35 tahun untuk perempuan dan 

25-40 tahun untuk pria. Wanita yang masih berusia kurang dari 20 tahun 

cenderung belum siap karena mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan 

pendidikan yang baik dan bersenang-senang (BKKBN, 2010). 

Pada tahun 2017 hingga 2019 perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus 

menikah serta hidup bersama sebelum usia 15 tahun terus meningkat. Saat ini di 

Makale, Tana Toraja pasangan yang menikah di usia muda juga terus bertambah, 

baik yang tidak melanjutkan pendidikan karena hamil, sedang berada di jenjang 

kuliah, maupun yang bekerja. Mereka memutuskan untuk menikah dengan 

berbagai alasan seperti hamil di luar pernikahan, dijodohkan, serta keinginan 

mereka sendiri. Kondisi rumah tangga pasangan yang menikah muda di Makale 

tidak semuanya berjalan dengan baik, beberapa dari pasangan muda tersebut 

memutuskan untuk pisah rumah dan bekerja masing-masing untuk membiayai 

kebutuhan anak. 

Mengacu pada tujuan setiap pasangan membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal maka setiap keluarga mendambakan keharmonisan dalam 

rumah tangga. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara anggota 

keluarga yang ditandai dengan adanya dukungan, penghargaan, perhatian, ikatan 

emosional dan kerja sama (Venter dkk, 2012). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 5 pasangan 

muda yang ada di Tana Toraja pada bulan Januari 2021, ditemukan bahwa ada 

beberapa pasangan muda yang memutuskan untuk pisah rumah karena berbagai 

permasalahan yang dialami. Salah satu masalah yang dialami adalah pihak pria 

dan perempuan masih senang bermain-main bersama teman-teman sebayanya, 

sehingga menyebabkan urusan rumah tangga menjadi terbengkalai. Hal tersebut 

tidak sejalan dengan aspek kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Ketika 

perselisihan terjadi, pihak pria dan perempuan lebih memilih untuk keluar 

bersama teman masing-masing dan mengabaikan permasalahan tanpa ada 

komunikasi lebih lanjut. Permasalahan yang tidak dikomunikasikan lebih lanjut 

akan diungkit ketika mereka kembali mengalami perselisihan sehingga membuat 

kondisi rumah jauh dari kata nyaman dan tenang. Hal tersebut pun tidak sejalan 

dengan aspek keharmonisan keluarga menurut Hawari dimana keluarga yang 

harmonis mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Bahkan rata-

rata dari pasangan yang menikah muda, masih mengemban pendidikan dan masih 

disibukkan dengan tugas-tugas kuliah sehingga waktu bersama keluarga jadi 

sangat berkurang sedangkan menurut Hawari (1997), salah satu aspek 

keharmonisan keluarga adalah memiliki waktu bersama keluarga. Berdasarkan 

fenomena di atas, terdapat permasalahan mengenai keharmonisan keluarga yang 

dialami oleh pasangan muda di Makale, Tana Toraja. 

Oleh karena itu penelitian tentang keharmonisan keluarga ini penting untuk 

dilakukan. Hasil riset menyatakan hal tersebut ditemukan oleh Hawari (1997) 

yang mengatakan bahwa keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila 

masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan 

sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka 

interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat 

diciptakan.  

Menurut Gunarsa & Gunarsa (2004) ada empat faktor penentu keharmonisan 

keluarga yaitu : fisik, mental, sosial, dan emosi. Dari keempat faktor tersebut, 

dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga 

adalah emosi. Emosi yang matang menjadikan individu tersebut lebih dapat 

menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan. Jika seseorang telah matang 
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emosinya serta dapat mengendalikan emosinya maka orang itu akan berpikir 

secara matang serta berpikir secara baik dan objektif sebelum melakukan suatu 

tindakan (Walgito, 2012). 

Seseorang yang telah matang emosinya dapat mengontrol ekspresi emosinya, 

walaupun seseorang dalam keadaan marah, tetapi kemarahan itu tidak 

ditampakkan ke luar, karena orang yang telah matang emosinya akan bersifat 

sabar, penuh pengertian, dan pada umumnya cukup mempunyai toleransi yang 

baik, Suardiman (dalam Hidayah, 2017) modal tercapainya keharmonisan 

keluarga adalah cinta, kasih sayang yang membutuhkan pengorbanan, saling 

menghormati serta adanya keharmonisan keluarga dapat dibentuk dengan baik 

apabila di dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang rukun, stabil, dan utuh. 

Penelitian sebelumnya memaparkan bahwa kematangan emosi mempengaruhi 

keharmonisan keluarga. Misalnya dalam penelitian Hidayah (2017), yang meneliti 

terkait kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga di Lombok, 

menunjukkan hasil adanya korelasi positif yang berarti bahwa semakin tinggi 

kematangan emosi maka semakin tinggi keharmonisan keluarga. Alat ukur yang 

digunakan oleh Hidayah dalam penelitiannya yaitu skala keharmonisan keluarga 

berdasarkan teori Hawari (2007) serta skala kematangan emosi menurut teori 

Maramis (2004). Penelitian selanjutnya tentang hubungan antara kematangan 

emosi dengan keharmonisan keluarga di Desa Banjar, Widang, dan Baran 

dilakukan oleh Utami (2019) menunjukkan hasil adanya korelasi positif yang 

berarti bahwa semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi 

keharmonisan keluarga. Alat ukur yang digunakan oleh Utami dalam 

penelitiannya yaitu skala keharmonisan keluarga berdasarkan teori Hawari (2007) 

serta skala kematangan emosi berdasarkan teori Maramis (2004). 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti berusaha memberikan kontribusi 

dengan meneliti mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan 

keharmonisan keluarga pada pasangan muda di Makale, Tana Toraja. Penelitian 

ini menggunakan alat ukur keharmonisan keluarga berdasarkan teori Stinnett dan 

DeFrain (dalam Hawari, 1997) dan alat ukur kematangan emosi yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya yaitu skala kematangan emosi berdasarkan teori Walgito 

(1984). Peneliti memilih pasangan yaitu pria dan wanita sebagai subjek dalam 
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penelitian ini sehingga tidak hanya mengambil salah satu pihak yaitu wanita 

seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, demikian pula dengan usia 

subjek dalam penelitian ini yaitu 17–23 tahun berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang hanya mengambil subjek usia 17–20 tahun. Menurut peneliti, 

usia 21–23 tahun merupakan tahun akhir di perkuliahan dan masa peralihan dari 

mahasiswa menjadi pekerja dimana pasangan muda yang menikah pada usia 

tersebut beradaptasi dan menghadapi beberapa masalah dalam satu waktu, 

sehingga peneliti merasa penting untuk mengambil subjek pada usia tersebut. 

Penelitian mengenai kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga belum 

pernah dilakukan pada pasangan muda di Makale, Tana Toraja sehingga 

penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya serta penting untuk dilakukan. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara 

kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga pada pasangan muda di 

Makale, Tana Toraja ? Tujuan penelitian ini yaitu menentukan hubungan antara 

kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga pada pasangan muda di 

Makale, Tana Toraja. Hipotesis penelitian yaitu ada hubungan positif antara 

kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi kematangan 

emosi dengan keharmonisan keluarga akan semakin baik. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga semakin 

buruk. 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori yang 

dijelaskan dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan kematangan emosi 

dengan keharmonisan keluarga pada pasangan nikah muda di Makale, Tana 

Toraja ”. Yang mana semakin tinggi Kematangan Emosi maka semakin tinggi 

Keharmonisan Keluarga. 
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METODE PENELITIAN 

 

Kematangan emosi individu dilihat dari kemampuan seorang individu dalam 

mengendalikan atau mengontrol emosi dan mampu berpikir secara matang ketika 

melihat permasalahan secara objektif (Walgito, 2004). Dapat menerima baik 

keadaan dirinya, tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosi, berpikir secara 

objektif, dan mempunyai tanggung jawab yang baik merupakan aspek yang 

menjadi acuan untuk membuat alat ukur dalam penelitian ini. 

Stinnet dan DeFrain (2003) menyatakan keharmonisan keluarga sebagai suatu 

keadaan yang didasari oleh hubungan emosional yang positif antar anggota 

keluarga, sehingga tercipta rasa nyaman antara satu dengan yang lainnya serta 

terjaminnya kesejahteraan tiap anggota keluarga. Hal-hal seperti apresiasi dan 

kasih sayang, komitmen, komunikasi yang positif, mempunyai waktu bersama 

dalam keluarga, tercipta kesejahteraan spiritual dan kuantitas dan kualitas konflik 

yang minim tercipta di antara anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan alat 

ukur yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Stinnet dan DeFrain. 

Penelitian ini dilakukan pada pasangan nikah muda di Makale, Tana Toraja 

dilakukan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non probability 

sampling yaitu setiap unit dalam populasi yang telah ditentukan tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Teknik non probability 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013). 

Pada penelitian ini jumlah sampel dari pasangan nikah muda di Makale, Tana 

Toraja berjumlah 40 orang. 

Model Skala yang digunakan yaitu model skala Likert yang mana aitem-aitem 

dalam  skala ini berupa pernyataan dalam empat pilihan jawaban, yaitu : STS 

(sangat tidak sesuai), TS (tidak sesuai), S (sesuai), SS (sangat sesuai). Skala 

penelitian ini disajikan dalam bentuk pernyataan favorable dan unfavorable 

dengan diberikan skor yang bergerak dari 1 sampai 4. Bobot penilaian untuk 

pernyataan favorable yaitu : STS =  1, TS = 2, S =3, SS = 4. Adapun bobot 

penilaian untuk pernyataan unfavorable yaitu : STS = 4, TS=3, S=2, SS=1. 

Semakin tinggi skor yang dipakai seseorang akan semakin tinggi keharmonisan 
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keluarga yang dimilikinya, dan sebaliknya semakin rendah skor yang dicapai 

maka semakin rendah keharmonisan yang dimilikinya. 

Alat ukur yang dalam penelitian ini menggunakan skala kematangan emosi 

yang disusun oleh Walgito (dalam Prabawani, 2000) berdasarkan lima aspek 

kematangan emosi yaitu :(1) Penerimaan diri, (2) Tidak bersifat impulsif, (3) 

Pengontrolan emosi, (4) Bersikap objektif  dan, (5) mempunyai tanggung jawab 

dan ketahanan terhadap frustasi. Skala ini berisi 32 aitem yang terdiri dari 14 

aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Skala ini telah dimodifikasi oleh 

penulis sesuai dengan lingkungan partisipan di pasangan nikah muda di Makale, 

Tana Toraja. 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala Keharmonisan Keluarga 

menurut Stinnett dan DeFrain (dalam Hawari, 1997) yaitu sebagai berikut : (1) 

Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, (2) Mempunyai waktu 

bersama keluarga, (3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, 

(4) Hubungan, ikatan yang erat antara keluarga, dan (5) Kuantitas dan kualitas 

konflik yang minim. Skala ini berisi 39 aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable 

dan 18 aitem unfavorable , yang disajikan dalam bentuk skala Likert.  

Dalam penyebaran data, peneliti menggunakan kuesioner pada pasangan nikah 

muda di Makale, Tana Toraja dengan prosedur online melalui google form 

dimana partisipan membuka link yang sudah dibagikan kemudian partisipan 

diminta untuk mengisi skala dari setiap pernyataan dengan gadget partisipan, 

setelah partisipan mengisi skala dari setiap pernyataan maka jawaban kuesioner 

dikirimkan kembali ke peneliti. Dalam penyebaran kuesioner, teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik sampling total, hal ini karena jumlah 

populasi relatif kecil (Azwar,2017). 

Analisis aitem menggunakan corrected item-total correlation. Azwar (2017) 

mengemukakan bahwa korelasi aitem-total yang mencapai nilai minimal ≥0,30 

memiliki daya beda dianggap memuaskan sehingga peneliti memilih kriteria ini 

untuk digunakan dalam penelitian. Analisis aitem dilakukan pada kematangan 

emosi dan skala keharmonisan keluarga. 

Skala kematangan emosional yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

32 aitem yang terdiri dari 14 aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Pada 
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pengujian pertama uji daya diskriminasi aitem, terdapat 3 aitem yang gugur dan 

29 aitem lainnya memiliki daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Kemudian dilakukan pengujian kedua uji daya 

diskriminasi dengan tidak ada lagi aitem yang gugur, artinya semua aitem pada 

pengujian kedua memenuhi daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Dengan demikian terdapat 29 aitem yang dapat 

dilakukan analisis dalam penelitian ini. 

Skala keharmonisan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

39 aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Pada 

pengujian pertama uji daya diskriminasi aitem terdapat 1 aitem yang gugur dan 38 

aitem lainnya memiliki daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,3 (Azwar, 2017). Kemudian dilakukan pengujian kedua uji daya 

diskriminasi dengan tidak ada lagi aitem yang gugur, artinya semua aitem pada 

pengujian kedua memenuhi daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Dengan demikian terdapat 38 aitem yang dapat 

dilakukan analisis dalam penelitian ini. 

Dalam pengujian reliabilitas, teknik yang digunakan adalah teknik Cronbach’s 

alpha. Peneliti menggunakan teknik ini karena data yang bersifat polytomous dan 

hanya mengambil data satu kali. Reliabilitas alat ukur yang baik adalah 

koefisiennya semakin mendekati 1,00 dan sebaliknya apabila nilai koefisien 

semakin mendekati 0 artinya reliabel alat ukur buruk (Azwar, 2017). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa alat ukur kematangan emosi 

yang dipakai memiliki koefisien Cronbach’s alpha sebesar 0,947. Dan alat ukur 

keharmonisan keluarga yang dipakai memiliki koefisien Cronbach’s alpha sebesar 

0,956. Artinya alat ukur yang dipakai guna mengukur variabel kematangan emosi 

dan keharmonisan keluarga dinyatakan dapat dipercaya atau memenuhi syarat 

reliabilitas yang baik. 
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HASIL 

 

Kematangan emosi individu dilihat dari kemampuan seorang individu dalam 

mengendalikan atau mengontrol emosi dan mampu berpikir secara matang ketika 

melihat permasalahan secara objektif (Walgito, 2004). Dapat menerima baik 

keadaan dirinya, tidak bersifat impulsif, dapat mengontrol emosi, berpikir secara 

objektif, dan mempunyai tanggung jawab yang baik merupakan aspek yang 

menjadi acuan untuk membuat alat ukur dalam penelitian ini. 

Stinnet dan DeFrain (2003) menyatakan keharmonisan keluarga sebagai suatu 

keadaan yang didasari oleh hubungan emosional yang positif antar anggota 

keluarga, sehingga tercipta rasa nyaman antara satu dengan yang lainnya serta 

terjaminnya kesejahteraan tiap anggota keluarga. Hal-hal seperti apresiasi dan 

kasih sayang, komitmen, komunikasi yang positif, mempunyai waktu bersama 

dalam keluarga, tercipta kesejahteraan spiritual dan kuantitas dan kualitas konflik 

yang minim tercipta di antara anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan alat 

ukur yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Stinnet dan DeFrain. 

Penelitian ini dilakukan pada pasangan nikah muda di Makale, Tana Toraja 

dilakukan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non probability 

sampling yaitu setiap unit dalam populasi yang telah ditentukan tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Teknik non probability 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013). 

Pada penelitian ini jumlah sampel dari pasangan nikah muda di Makale, Tana 

Toraja berjumlah 40 orang. 

Model Skala yang digunakan yaitu model skala Likert yang mana aitem-aitem 

dalam  skala ini berupa pernyataan dalam empat pilihan jawaban, yaitu : STS 

(sangat tidak sesuai), TS (tidak sesuai), S (sesuai), SS (sangat sesuai). Skala 

penelitian ini disajikan dalam bentuk pernyataan favorable dan unfavorable 

dengan diberikan skor yang bergerak dari 1 sampai 4. Bobot penilaian untuk 

pernyataan favorable yaitu : STS =  1, TS = 2, S =3, SS = 4. Adapun bobot 

penilaian untuk pernyataan unfavorable yaitu : STS = 4, TS=3, S=2, SS=1. 

Semakin tinggi skor yang dipakai seseorang akan semakin tinggi keharmonisan 
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keluarga yang dimilikinya, dan sebaliknya semakin rendah skor yang dicapai 

maka semakin rendah keharmonisan yang dimilikinya. 

Alat ukur yang dalam penelitian ini menggunakan skala kematangan emosi 

yang disusun oleh Walgito (dalam Prabawani, 2000) berdasarkan lima aspek 

kematangan emosi yaitu :(1) Penerimaan diri, (2) Tidak bersifat impulsif, (3) 

Pengontrolan emosi, (4) Bersikap objektif  dan, (5) mempunyai tanggung jawab 

dan ketahanan terhadap frustasi. Skala ini berisi 32 aitem yang terdiri dari 14 

aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Skala ini telah dimodifikasi oleh 

penulis sesuai dengan lingkungan partisipan di pasangan nikah muda di Makale, 

Tana Toraja. 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala Keharmonisan Keluarga 

menurut Stinnett dan DeFrain (dalam Hawari, 1997) yaitu sebagai berikut : (1) 

Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, (2) Mempunyai waktu 

bersama keluarga, (3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, 

(4) Hubungan, ikatan yang erat antara keluarga, dan (5) Kuantitas dan kualitas 

konflik yang minim. Skala ini berisi 39 aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable 

dan 18 aitem unfavorable , yang disajikan dalam bentuk skala Likert.  

Dalam penyebaran data, peneliti menggunakan kuesioner pada pasangan nikah 

muda di Makale, Tana Toraja dengan prosedur online melalui google form 

dimana partisipan membuka link yang sudah dibagikan kemudian partisipan 

diminta untuk mengisi skala dari setiap pernyataan dengan gadget partisipan, 

setelah partisipan mengisi skala dari setiap pernyataan maka jawaban kuesioner 

dikirimkan kembali ke peneliti. Dalam penyebaran kuesioner, teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik sampling total, hal ini karena jumlah 

populasi relatif kecil (Azwar,2017). 

Analisis aitem menggunakan corrected item-total correlation. Azwar (2017) 

mengemukakan bahwa korelasi aitem-total yang mencapai nilai minimal ≥0,30 

memiliki daya beda dianggap memuaskan sehingga peneliti memilih kriteria ini 

untuk digunakan dalam penelitian. Analisis aitem dilakukan pada kematangan 

emosi dan skala keharmonisan keluarga. 

Skala kematangan emosional yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

32 aitem yang terdiri dari 14 aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Pada 
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pengujian pertama uji daya diskriminasi aitem, terdapat 3 aitem yang gugur dan 

29 aitem lainnya memiliki daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Kemudian dilakukan pengujian kedua uji daya 

diskriminasi dengan tidak ada lagi aitem yang gugur, artinya semua aitem pada 

pengujian kedua memenuhi daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Dengan demikian terdapat 29 aitem yang dapat 

dilakukan analisis dalam penelitian ini. 

Skala keharmonisan keluarga yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

39 aitem yang terdiri dari 21 aitem favorable dan 18 aitem unfavorable. Pada 

pengujian pertama uji daya diskriminasi aitem terdapat 1 aitem yang gugur dan 38 

aitem lainnya memiliki daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,3 (Azwar, 2017). Kemudian dilakukan pengujian kedua uji daya 

diskriminasi dengan tidak ada lagi aitem yang gugur, artinya semua aitem pada 

pengujian kedua memenuhi daya diskriminasi baik sesuai dengan batas koefisien 

aitem total ≥ 0,30 (Azwar, 2017). Dengan demikian terdapat 38 aitem yang dapat 

dilakukan analisis dalam penelitian ini. 

Dalam pengujian reliabilitas, teknik yang digunakan adalah teknik Cronbach’s 

alpha. Peneliti menggunakan teknik ini karena data yang bersifat polytomous dan 

hanya mengambil data satu kali. Reliabilitas alat ukur yang baik adalah 

koefisiennya semakin mendekati 1,00 dan sebaliknya apabila nilai koefisien 

semakin mendekati 0 artinya reliabel alat ukur buruk (Azwar, 2017). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa alat ukur kematangan emosi 

yang dipakai memiliki koefisien Cronbach’s alpha sebesar 0,947. Dan alat ukur 

keharmonisan keluarga yang dipakai memiliki koefisien Cronbach’s alpha sebesar 

0,956. Artinya alat ukur yang dipakai guna mengukur variabel kematangan emosi 

dan keharmonisan keluarga dinyatakan dapat dipercaya atau memenuhi syarat 

reliabilitas yang baik.  
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PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan 

keharmonisan keluarga pada pasangan muda di Makale, didapatkan hasil adanya 

korelasi positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan keharmonisan 

keluarga r2 = 0,813; (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kematangan emosi maka semakin tinggi keharmonisan keluarga begitu pula 

sebaliknya semakin rendah Kematangan Emosi maka akan semakin rendah 

Keharmonisan Keluarga pada pasangan muda di Makale dengan demikian 

hipotesis yang diajukan peneliti diterima. 

Keluarga harmonis tercipta apabila kebahagiaan salah satu anggota keluarga 

berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya (Sarlito, 1982). 

Secara psikologi dapat berarti dua hal, yaitu a) terciptanya keinginan-keinginan, 

cita-cita, dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga. b) sesedikit mungkin 

terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa keharmonisan keluarga 

pasangan muda di Makale dominan berada pada kategori tinggi sebanyak 55% 

dan sebanyak 13% pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-

rata pasangan muda di Makale telah menciptakan keluarga yang harmonis 

meskipun demikian, masih ada pasangan muda di Makale yang belum mampu 

menciptakan keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat diketahui dengan 

melihat hasil bahwa masih ada 20% pasangan pada kategori rendah dan 13% pada 

kategori sangat rendah.  

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa kematangan emosi 

pasangan muda di Makale paling banyak berada pada kategori tinggi sebanyak 

45%, kategori sangat tinggi sebanyak 23%, kategori rendah sebanyak 23%, 

kemudian kategori sangat rendah 10%. Data tersebut menunjukkan hasil bahwa 

rata-rata pasangan muda di Makale memiliki kematangan emosi yang baik yang 

berarti pasangan muda di Makale mampu mengatur emosinya dengan baik. 

Kematangan emosi yang tinggi akan mempengaruhi perilaku pasangan sehingga 

mempengaruhi bagaimana hubungan antar keluarga akan tercipta. Kematangan 

emosi memberikan kontribusi sebesar 81,3% pada keharmonisan keluarga.   



12 
 

 
 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hidayah (2007) yang mendapatkan hasil adanya hubungan positif signifikan 

antara kematangan emosi dengan keharmonisan keluarga, yang berarti semakin 

tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi keharmonisan keluarga, demikian 

pula sebaliknya semakin rendah kematangan emosi maka semakin rendah pula 

keharmonisan keluarga. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang positif signifikan antara 

Kematangan Emosi dengan Keharmonisan Keluarga pada pasangan muda di 

Makale. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kematangan Emosi maka 

semakin tinggi Keharmonisan Keluarga pada pasangan muda di Makale. 

Sebaliknya semakin rendah Kematangan Emosi maka semakin rendah 

Keharmonisan Keluarga pada pasangan muda di Makale Tana Toraja. 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti 

menyarankan kepada pasangan muda di Makale Tana Toraja, dan peneliti 

selanjutnya, bagi pasangan menikah muda sebaiknya tetap memelihara 

Kematangan emosi yang sudah berjalan dengan baik di dalam tersebut agar 

keharmonisan keluarga menjadi lebih baik dan diharapkan pasangan muda dapat 

lebih mengontrol emosi dan keharmonisan setiap pasangan muda. untuk peneliti 

selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan tambahan referensi untuk keperluan 

penelitian selanjutnya dan bisa juga melanjutkan penelitian ini dengan subjek 

yang sama untuk dikaitkan atau ditambahkan dengan variabel lain. 

 


