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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian tahap awal, menentukan tempat penelitian. Tempat 

yang diambil untuk penelitian adalah Kelurahan Mugassari Semarang, 

Kecamatan Semarang Selatan. Batas-batas wilayah Kecamatan 

Mugassari Semarang adalah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah; sebelah selatan berbatasan 

dengan Kelurahan Lempongsari, Kecamatan Semarang Selatan; sebelah 

timur berbatasan dengan Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang 

Selatan. 

Kondisi geografis (Monografi Kelurahan Mugassari Semarang)  

Kelurahan Mugassari ini termasuk dalam topografi dataran tinggi dengan 

luas wilayah 140. 928 Km². Jumlah penduduk di Kelurahan Mugassari 

terdapat 9.030 jiwa, 2.209 KK. Laki-laki di Kelurahan Mugassari 

berjumlah 4.516 jiwa sedangkan perempuan 4.516 jiwa. Penduduk yang 

berusia 0-15 tahun berjumlah 2.131 jiwa, usia 15-65 tahun berjumlah 

6.901 jiwa dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas 321 jiwa. 

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang jasa dan 

perdagangan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Mugassari Semarang, 

terdapat kasus perceraian sebesar 26 kasus. Jumlah kasus perceraian 

tersebut terjadi dari bulan Januari sampai Oktober 2015. 

Kriteria dari warga Kelurahan Mugassari Semarang yang akan 

dijadikan subyek penelitian adalah wanita yang sudah menikah, istri 

yang tinggal bersama dengan suami dalam satu rumah dan usia 

perkawinannya 5 sampai 10 tahun karena dalam fase ini masing-masing 

pasangan sudah menggunakan pola pikir, dimana pada fase ini sering 

terjadi adanya dominasi antara suami-istri sehingga di dalam hubungan 

mereka akan berjalan sesuai dengan kehendaknya masing-masing dan hal 

tersebut menyebabkan timbulnya ketegangan. Jadi apabila istri masih 

terikat tali perkawinan namun tidak tinggal bersama dengan suami(misal 

karena salah satu bekerja di luar kota), maka tidak dapat dijadikan 

subyek penelitian. 

Adapun alasan-alasan yang menjadi pertimbangan peneliti untuk 

melakukan penelitan di Kelurahan Mugassari Semarang yaitu sebagai 

berikut:                                                                                                                                 

1. Kelurahan Mugassari terdapat sampel dengan ciri-ciri populasi yang 

telah ditetapkan peneliti, yaitu wanita yang sudah menikah dengan usia 

perkawinan 5 sampai 10 tahun. 

2. Kecamatan Mugassari mudah dijangkau oleh peneliti. 
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3. Kecamatan Mugassari belum pernah digunakan sebagai tempat 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian Hubungan Antara 

Agresivitas Suami Terhadap Istri dengan Kepuasan Perkawinan Istri. 

 

B. Pengumpulan Data  

Penelitian ini dimulai dengan melakukan persiapan untuk 

pengumpulan data yang meliputi persiapan administratif perijinan 

penelitian dan penyusunan alat ukur penelitian. 

1.Tahap Perijinan Penelitian 

Pada dasarnya untuk melakukan penelitian ini hal pertama yang 

harus dilakukan adalah memperoleh ijin dari pihak-pihak yang 

berkaitan. Peneliti mengajukan permohonan ijin setelah mendapat 

persetujuan dari dosen pembimbing utama dan dikeluarkan pada 

tanggal 19 Juni 2015 dengan surat nomor 2993/B.7.3/FP/2015 dari 

dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Surat 

tersebut diserahkan kepada pihak Kelurahan Mugassari Semarang. 

Seusai melakukan penelitian peneliti menerima surat pernyataan bahwa 

telah melakukan penelitian dengan surat nomor 491/ 94/ VII/ 2015 dari 

pihak Kelurahan Mugassari. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam penyusunan alat ukur yang dilakukan adalah dengan 

menentukan aspek-aspek yang digunakan dalam pembuatan skala 



39 
 

 

berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam landasan teori. 

Selanjutnya peneliti membuat rancangan skala yang berisi sejumlah 

item. Pernyataan-pernyataan dibuat sesederhana mungkin agar subyek 

mudah memahami. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Skala Kepuasan Perkawinan Istri 

Item pada skala ini dibagi menjadi dua yaitu item yang berbentuk 

positif/ favorable dan item yang berbentuk negatif/ unfavorable. Item-

item yang dibuat berdasarkan pada aspek-aspek Kepuasan Perkawinan 

yaitu, aspek materiil, aspek psikologis, aspek seksual, aspek aspek 

sosial, aspek religi. Adapun sebaran nomor item ini dapat dilihat di 

tabel 3. 

 

Tabel 3  

Sebaran Nomor Item Skala Kepuasan Perkawinan Istri 

 

Aspek-aspek 

Kepuasan 

Perkawinan 

Sebaran Nomor Item Total 

Favorable Unfavorable 

Materiil  1,20,30 9,15,23 6 

Seksual  10,21,24 2,16,29 6 

Psikologis  3,11,25 5,19,27 6 

Sosial  4,12,26 6,14,28 6 

Religi 7,13,18 8,17,22 6 

Total 15 15 30 
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b. Skala Agresivitas Suami Terhadap Istri 

Item yang terdapat pada skala agresivitas suami terhadap istri 

terdapat dua macam item. Item tersebut adalah item berbentuk positif/ 

favorable dan item berbentuk negatif/ unfavorable. Item dalam skala 

ini dibuat berdasarkan bentuk-bentuk agresivitas yaitu, agresi verbal 

dan agresi  fisik.Adapun sebaran nomor item ini dapat dilihat di tabel 

4. 

 

Tabel 4 

Sebaran Nomor ItemSkala Agresivitas Suami Terhadap Istri 

 

Bentuk-Bentuk 

Agresivitas 

Sebaran Nomor Item 

Total Favorable Unfavorable 

Verbal langsung 3,12,23 1,13,24 6 

Verbal tak langsung 2,,6,14 5,15,19 6 

Agresif fisik 

langsung 

4,16,20 11,17,18 6 

Agresif fisik tidak 

langsung 

8,10,21, 7,9,22 6 

Total 12 12 24 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilaksanakan di daerah Kelurahan Mugassari 

Semarang pada tanggal 04 Juli sampai 16 Juli. Pengambilan data 

dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya subyek dan harus 

menemui istri untuk mengisi skala. Penelitian ini menggunakan metode 

try out terpakai, sehingga dalam penelitian ini hanya sekali 

pengambilan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis.  
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Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti tidak sendirian namun 

dibantu oleh salah satu rekan yang sebelumnya sudah dijelaskan 

terlebih dahulu mengenai prosedur pengambilan data. Pada saat 

pengambilan data peneliti berkeliling mencari rumah subyek. 

Pengambilan data ini tidak mudah karena beberapa subjek sedang tidak 

berada di rumah, maka agar lebih cepat maka peneliti menitipkan skala 

kepada salah satu anggota keluarga yang berada di rumah dan peneliti 

mengambilnya setelah dua hari kemudian. Data hasil pengumpulan data 

dari subyek dapat dilihat pada lampiran B. Jumlah subyek sebanyak 41 

orang. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 

Pengujian validitas skala menggunakan analisis korelasi Product 

Moment kemudian hasilnya dikorelasikan menggunakan teknik Part 

Whole dengan bantuan SPSS (Statistical Packages for Social Sciences). 

Sedangkan untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbbach. 

1. Skala Kepuasan Perkawinan Istri 

Perhitungan validitas skala menggunakan teknik korelasi Product 

Moment yang kemudian dikoreksi dengan teknik Part Whole. Maka item 

yang gugur disisihkan dan item yang valid ditabulasi ulang. Data dapat 

dilihat pada lampiran C. 
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Berdasarkan uji validitas terhadap 30 item skala kepuasan perkawinan, 

terdapat satu item gugur dari 29 item valid. Koefisien berkisar antara 

0,279 sampai 0,864. Pengujian skala kepuasan perkawinan dilakukan 

pada 29 item yang valid. Rincian sebaran item yang valid dan yang 

gugurdapat dilihat pada tabel 5. 

 Hasil uji reliabilitas skala kepuasan perkawinan adalah 0,932 artinya 

skala kepuasan perkawinan reliable. Hasil perhitungan lengkap dapat 

dilihat pada lampiran C. 

 

Tabel 5. Item-Item Valid dan Gugur Skala Kepuasan Perkawinan 

Istri 

Aspek-aspek 

Kepuasan 

Perkawinan 

Sebaran Nomor Item Tota Item 

yang 

Validl 
Favorable Unfavorable 

Materiil  1,20,30 9,15,23 6 

Seksual  10,21,24 (2),16,29 5 

Psikologis  3,11,25 5,19,27 6 

Sosial  4,12,26 6,14,28 6 

Religi 7,13,18 8,17,22 6 

Total 15 14 29 

Keterangan: ( ) = nomor item gugur 

2. Skala Agresivitas Suami Terhadap Istri 

Hasil uji validitas skala agreisivitas suami terhadap istri terhadap 24 

item terdapat tujuh item gugur dan 17 item valid. Koefisien validitas 

berkisar antara 0,312 sampai 0,755. Pengujian skala agresivitas 
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dilakukan atas 17 item yang valid. Rincian sebaran item yang valid 

yang valid dan yang gugurdapat dilihat pada tabel 6.  

Hasil uji reliabilitas skala agresivitas suami terhadap istri adalah 

0,883 artinya skala agresivitas suami terhadap istri adalah reliable. 

Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran C. 

 

Tabel 6. Item-Item Valid dan Gugur Skala Agresivitas Suami 

Terhadap Istri 

Bentuk-Bentuk 

Agresivitas 

Sebaran Nomor Item Total Item 

yang Valid Favorable Unfavorable 

Verbal langsung 3,(12),23 1,13,(24) 4 

Verbal tak langsung 2,6,(14) (5),(15),19 3 

Agresif fisik 

langsung 

(4),(16),20 11,17,18 4 

Agresif fisik tidak 

langsung 

8,10,21, 7,9,22 6 

Total 8 9 17 

Keterangan: ( ) = nomor item gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


