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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Di dalam sebuah penelitian tahap pertama yang harus dilalui 

sebelum penelitian adalah menetapkan dahulu kancah atau tempat 

penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah Perumahan Perwira Kodam 

IV, Kecamatan Banyumanik Kodya Semarang. Subjek penelitian adalah 

suami, masih tinggal bersama istrinya, dan tidak melakukan poligami. 

Perumahan Perwira Kodam tersebut terdiri 1 RW dan 4 RT dengan total 

penduduk adalah 446 jiwa. RT 1 terdiri dari 26 kepala keluarga, dimana 

terdapat 43 laki-laki dan 44 perempuan. RT 2 terdiri dari 38 kepala 

keluarga, dimana terdapat 52 laki-laki dan 68 perempuan. RT 3 terdiri dari 

46 kepala keluarga, dimana terdapat 70 laki-laki dan 77 perempuan. RT 4 

terdiri dari 28 kepala keluarga, dimana terdapat 46 laki-laki dan 46 

perempuan. Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa jumlah kepala 

keluarga secara keseluruhan di 1 RW tersebut adalah 138 kepala keluarga. 

Penelitian yang bertempat di Perumahan Perwira Kodam IV, 

Kecamatan Banyumanik Kodya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara empati terhadap istri dan sikap suami 

terhadap poligami. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di daerah 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Di Perumahan Perwira Kodam IV, Kecamatan Banyumanik Kodya 

Semarang, terdapat fenomena perkawinan poligami sebanyak empat 

pelaku poligami. 

2. Di Perumahan Perwira Kodam IV, Kecamatan Banyumanik Kodya 

Semarang tersebut belum pernah dilakukan penelitian mengenai “Sikap 

Suami terhadap Poligami Ditinjau dari Empati terhadap Istri”. 

3. Kelurahan yang bersangkutan bersedia dijadikan tempat penelitian. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan alat 

ukur dan persiapan administrasi yang menyangkut masalah perijinan 

tempat penelitian serta uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian. 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan aspek-aspek 

atau komponen variabel yang telah dikemukakan dalam teori. Di dalam 

penelitian ini digunakan dua skala, yaitu skala sikap suami terhadap 

poligami dan skala empati terhadap istri. Penyajian skala dalam bentuk 

tertutup yaitu subjek diwajibkan memilih satu jawaban dari alternatif 

pilihan jawaban yang disediakan. Penyusunan dari masing-masing alat 

ukur dijelaskan sebagai berikut : 

a. Skala Sikap Suami terhadap Poligami 

Skala yang pertama adalah skala sikap suami terhadap 

poligami yang disusun berdasarkan komponen-komponen sikap 
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terhadap poligami, yang meliputi komponen kognitif, afektif, dan 

komponen konatif terhadap perihal beristri lebih dari seorang. 

Jumlah item secara keseluruhan adalah 24 item yang terdiri dari 12 

item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran item skala sikap 

suami terhadap poligami dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Sebaran Item Skala Sikap Suami terhadap Poligami 

Komponen Sikap 
Suami terhadap 

Poligami 
Favourable Unfavourable Total 

Kognitif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

1,7,13,19 2,8,14,20 8 

Afektif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

3,9,15,21 4,10,16,22 8 

Konatif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 
 

b. Skala Empati terhadap Istri 

Skala yang kedua adalah skala empati terhadap istri yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek empati yang meliputi aspek 

kehangatan dan kelembutan, peduli, dan aspek pemahaman terhadap 
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orang lain. Jumlah item secara keseluruhan adalah 24 item yang 

terdiri dari 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran 

item skala empati terhadap istri dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Sebaran Item Skala Empati terhadap Istri 

Aspek-aspek Empati 
terhadap Istri Favourable Unfavourable Total 

Kehangatan dan 
kelembutan 1,7,13,19 2,8,14,20 8 

Peduli 3,9,15,21 4,10,16,22 8 
Pemahaman terhadap 
orang lain 5,11,17,23 6,12,18,24 8 

Total 12 12 24 
 

2. Tahap Perijinan Penelitian  

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan untuk penelitian pada pihak-pihak yang terkait 

secara tertulis. Adapun perijinan ini melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Meminta surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang sebagai surat perijinan penelitian di 

Perumahan Perwira Kodam IV, Kecamatan Banyumanik Kodya 

Semarang. Surat pengantar tersebut bernomor 189/B.7.3/FP/XI/2010 

tertanggal 5 November 2010, yang sekaligus digunakan sebagai 

surat permohonan ijin untuk mulai mengadakan penelitian. 
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b. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada Kepala Kelurahan guna 

mendapatkan surat ijin penelitian yang selanjutnya surat tersebut 

ditujukan pada masing-masing subjek. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem try out terpakai dalam penelitian ini, 

yaitu pengambilan data hanya dilakukan sekali dan digunakan untuk uji 

coba skala sekaligus sebagai data penelitian. Hasil data yang diperoleh 

digunakan untuk mencari validitas dan kemudian item-item yang valid 

digunakan untuk uji reliabilitas. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8-9 

November 2010. Di dalam penelitian ini semua populasi akan diteliti atau 

menjadi subjek penelitian. 

Di dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan oleh peneliti. 

Ada 54 skala yang disebar, namun yang dapat dianalisis hanya 50 skala 

karena 2 skala yang lain tidak diisi secara lengkap dan terdapat 2 skala 

yang diisi oleh subjek yang tidak sesuai dengan kriteria populasi penelitian. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mendatangi rumah masing-

masing subjek. Pengisian skala oleh subjek ada yang dilakukan secara 

langsung dihadapan peneliti ada juga yang meminta untuk ditinggal dan 

kemudian beberapa saat kemudian diambil. 

Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan hasil 

dan membuat tabulasi data hasil skala penelitian untuk kemudian dilakukan 

penghitungan hasil data. Penghitungan validitas menggunakan alat bantu 



  
39

komputer dengan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

Release 13.00. Pengujian terhadap validitas item pada skala sikap suami 

terhadap poligami dan skala empati terhadap istri menggunakan teknik 

korelasi product moment yang selanjutnya dikoreksi dengan korelasi part 

whole. Reliabilitas alat ukur diuji menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai 

berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Sikap Suami terhadap Poligami 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala sikap 

suami terhadap poligami diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 21 

item valid dan 3 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan 

koefisien yang berkisar antara 0,342-0,705. Hasil selengkapnya dari 

skala sikap suami terhadap poligami dapat dilihat pada lampiran B-1, 

sedangkan sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 5. 

Koefisien reliabilitas alpha skala sikap suami terhadap poligami 

adalah sebesar 0,888. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala 

sikap suami terhadap poligami selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran B-1. 
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Tabel 5 
Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Sikap Suami terhadap Poligami 
Komponen Sikap 
Suami terhadap 

Poligami 
Favourable Unfavourable 

Total 
Item 
Valid 

Kognitif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

1,7,13,19 2,8,14*,20 7 

Afektif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

3,9,15,21 4,10,16,22* 7 

Konatif terhadap 
praktek memiliki 
beberapa istri pada 
waktu yang 
bersamaan 

5*,11,17,23 6,12,18,24 7 

Total Item Valid 11 10 21 
 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Empati terhadap Istri 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala empati 

terhadap istri diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 19 item valid 

dan 5 item yang gugur dengan taraf signifikansi 5% dengan koefisien 

yang berkisar antara 0,316-0,782. Hasil selengkapnya dari skala empati 

terhadap istri dapat dilihat pada lampiran B-2, sedangkan sebaran item 

yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 6. 



  
41

Koefisien reliabilitas alpha skala empati terhadap istri adalah 

sebesar 0,886. Alat ukur ini tergolong reliabel sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala empati terhadap 

istri selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B-2. 

Tabel 6 
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Empati terhadap Istri 

Aspek-aspek Empati 
terhadap Istri Favourable Unfavourable 

Total 
Item 
Valid 

Kehangatan dan 
kelembutan 1,7,13,19 2,8*,14,20 7 

Peduli 3,9,15,21 4,10*,16,22* 6 
Pemahaman terhadap 
orang lain 5*,11,17,23 6,12,18*,24 6 

Total Item Valid 11 8 19 
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