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Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dukungan sosial 
dengan kesiapan memasuki perkawinan, dimana sebagai subjek dalam penelitian 
ini adalah para wanita yang berdomisili di Perumahan PT. Perkebunan Nusantara 
ill Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah guru 
64 orang. 

Berdasarkan kajian teoritis yang ada dalam Bab II, maka diajukan 
hipotesis penelitian yang berbunyi: Ada hubungan yang positif antara dukungan 
sosial dengan kesiapan memasuki perkawinan. Artinya semakin tinggi dukungan 
sosial yang didapatkan, maka semakin tinggi kesiapan memasuki perkawinan. 
Sebaliknya semakin rendah dukungan sosial yang didapatkan, maka semakin 
rendah kesiapan memasuki perkawinan. 

Dari basil analisis yang menggunakan teknik Korelasi-Product Moment, 
diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Terdapat hubungan positif yang sangat 
signifikan antara dukungan sosial dengan kesiapan memasuki perkawinan, dimana 
rxy = 0,795 ; p < 0,010. Semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin siap 
memasuki perkawinan. Semakin rendah dukungan sosial, maka semakin tidak 
siap dalam memasuki perkawinan. 2). Dukungan sosial memberikan pengaruh 
terhadap kesiapan memasuki perkawinan sebesar r2 = 0,631 atau 63,1%. Masih 
terdapat 36,9% pengaruh dari faktor lain faktor fisiologis, psikologis dan faktor 
sosial ekonomi. 3): Tidak terdapat perbedaan kesiapan memasuki perkawinan 
antara · wanita yang sudah bekerja dengan yang belum atau tidak bekerja, 
ditunjukkan dengan koefisien perbedaan Anava FA = 0,001 dengan p > 0,050. 4). 
Para wanita yang bertempat tinggal di daerah PT. Perkebunan Nusantara III Sei 
Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ternyata memiliki dukungan 
sosial yang sangat tinggi, dimana nilai rata-rata empirik yang diperoleh yakni 
154,391 lebih besar daripada nilai rata-rata hipotetiknya, yakni 115. Kemudian 
dalam hal kesiapan memasuki perkawinan, para para wanita yang bertempat 
tinggal di daerah PT. Perkebunan Nusantara ill Sei Karang K~camatan Galang 
Kaoupaten Deli Serdang juga tergolong pada kategori yang sangat tiriggi, sebab 
nilai rata-rata empirik yang diperoleh sebesar 142,625 lebih besar daripada nilai 
rata-rata hipotetik:nya 107 ,5 .. 

Kata Kunci: Dukungan sosial dan kesiapan memasukij perkawinan. 
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