
                                                                                                   
 
 
  

40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian 

yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metode statistika (Azwar, 2013, h. 5). Menurut Sugiyono 

(2005, h. 25)  penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian 

ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau 

mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar 

variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, 

mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian perlu dilakukan guna 

menentukan metode pengumpulan data yang akan dilakukan, serta 

jenis analisis data yang sesuai untuk digunakan. Variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Variabel Kriterium : Kepuasan perkawinan 

Variabel Prediktor : Persepsi kehadiran anak dalam perkawinan 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2013, h.74). Pengertian yang 

jelas mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini akan diperoleh 

dengan dirumuskan batasan operasional masing-masing variabel 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan Perkawinan 

Kepuasan perkawinan yang diteliti dalam penelitian ini 

memiliki pengertian kondisi yang menggambarkan kualitas yang 

dirasakan dari interaksi dalam perkawinan yaitu berupa perasaan 

bahagia yang dirasakan oleh suami-istri terhadap pasangannya 

masing-masing. Variabel kepuasan perkawinan akan diungkap 

menggunakan aspek-aspek kepuasan perkawinan yang meliputi 

communication, leisure activity, religious orientation, conflict 

resolution, finansial management, sexual orientation, family and 

friends, children and parenting, personality issues dan 

equalitarian role. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek 

pada skala kepuasan perkawinan berarti semakin tinggi kepuasan 

perkawinan yang dirasakan oleh subyek. 

2. Persepsi Kehadiran Anak dalam Perkawinan 

Persepsi kehadiran anak dalam perkawinan adalah 

tanggapan terhadap perasaan cinta dan keinginan akan adanya 

seorang anak dalam perkawinan. Persepsi kehadiran anak ini  
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diukur dengan menggunakan aspek filosofi anak yang mencakup 

keberadaan anak menjadi simbol ketidakabadian manusia di 

dunia, anak membuat jati diri orang tua menjadi semakin luas, 

kehadiran anak akan membuat nama keluarga menjadi abadi, 

kehadiran anak menjadi simbol maskulinitas seorang suami dan 

feminitas seorang istri, anak mempererat dan menyelamatkan 

hubungan suami istri, anak dapat menjadi wakil dari orang tua 

apabila salah satu orang tua telah meninggal, anak menjadi 

jaminan atau pegangan hari tua orang tua, anak juga berfungsi 

sebagai pemberi rasa aman kepada orang tua. Semakin tinggi skor 

persepsi kehadiran anak dalam perkawinan menjadi indikasi akan 

arti pentingnya kehadiran anak dalam perkawinan. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2013, h. 77). Adapun 

ciri-ciri populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) istri 

(wanita) pada pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan, (2) 

tinggal di Kota Semarang, (3) tidak memiliki anak, (4) minimal usia 

perkawinan lima tahun. 

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2005, h. 56), adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel 

dalam penelitian ini diambil secara insidental. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Azwar (2013, h. 91) menjelaskan bahwa metode pengumpulan 

data dalam suatu penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap 

fakta mengenai variabel yang akan diteliti. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulan data dalam penelitian ini adalah skala psikologi, yaitu 

instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur atribut psikologis 

(Azwar, 2013, h. 99). 

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepuasan perkawinan dan persepsi kehadiran anak dalam perkawinan 

yang akan dibuat sendiri oleh peneliti. 

1. Kepuasan Perkawinan 

Skala kepuasan perkawinan digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan senang dan bahagia yang dirasakan oleh 

subyek terhadap perkawinannya. Adapun aspek-aspek yang 

digunakan dalam skala kepuasan perkawinan mencakup sepuluh 

aspek yang meliputi: (1) communication, (2) leisure activity, (3) 

religious orientation, (4) conflict resolution, (5) finansial 

management, (6) sexual orientation, (7) family and friends, (8) 

children and parenting, (9) personality issues, dan (10) 

equalitarian role. 

Skala kepuasan perkawinan yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang favourable 

(mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). Berikut blueprint  
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dari skala kepuasan perkawinan yang akan digunakan dalam uji 

coba skala: 

Tabel 1 

Blueprint Skala Kepuasan Perkawinan 

 

No. Aspek Indikator 
Nomor Item Total 

(n) Favourable Unfavourable 

1. Komunikasi Empati 5  1 

2 Leisure 

Activity 

Kegiatan 

pribadi 
9  1 

Kegiatan 

sosial 
6  1 

3 Religious 

Orientation 

Memelihara 

norma 
1 13 2 

4 Conflict 

Resolution 

Keterbukaan 

terhadap 

konflik 

 16 1 

5 Finansial 

management 

Menyimpan 

uang 
12 2 2 

6 Sexual 

Orientation 

Afeksi 

terhadap 

hubungan 

seksual 

18 10 2 

7 Family and 

Friends 

Hubungan 

dengan teman 

14 17 
2 
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Lanjutan Tabel 1: Blueprint Skala Kepuasan Perkawinan 

No. Aspek Indikator 
Nomor Item Total 

(n) Favourable Unfavourable 

8 Children and 

Parenting 

Mengasuh 3 8 
2 

9 Personality 

Issues 

Kepribadian 

pasangan 
11 15 2 

10 Equalitarian 

Role 

Pembagian 

peran 
7 4 2 

 Total 10 8 18 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini, 2016 

 

2. Persepsi Kehadiran Anak dalam Perkawinan 

Persepsi kehadiran anak dalam perkawinan untuk 

mengungkap arti penting kehadiran anak dala perkawinan. 

Adapun aspek-aspek persepsi kehadiran anak tersebut adalah 

a. Simbol ketidakabadian manusia di dunia. 

b. Anak membuat jati diri orang tua menjadi semakin luas. 

c. Kehadiran anak akan membuat nama keluarga menjadi abadi. 

d. Simbol maskulinitas seorang suami dan feminitas seorangistri. 

e. Mempererat dan menyelamatkan hubungan suami istri. 

f. Menjadi wakil dari orang tua apabila salah satu orang tua 

telah meninggal. 

g. Anak menjadi jaminan atau pegangan hari tua orang tua. 

h. Anak juga berfungsi sebagai pemberi rasa aman kepada orang 

tua.
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                                 Tabel 2 

Blueprint Skala Persepsi Kehadiran Anak 

 

No. Aspek Indikator 
Nomor Item Total 

(n) Favourable Unfavourable 

1. Simbol 

ketidakabadian 

manusia di 

dunia 

Melanjutkan 

keturunan 

11  1 

2 Anak membuat 

jati diri orang 

tua menjadi 

semakin luas 

Pengakuan 

sosial 

3 13 2 

3 Kehadiran anak 

akan membuat 

nama keluarga 

menjadi abadi 

Tidak 

dilupakan 

5 15 2 

4 Simbol 

maskulinitas 

seorang suami 

dan 

feminimitas 

seorang istri 

Kesuburan 

suami istri 

12 7 2 
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Lanjutan Tabel 2: Blueprint Skala Persepsi Kehadiran Anak 

No. Aspek Indikator 
Nomor Item Total 

(n) Favourable Unfavourable 

5 Mempererat 

dan 

menyelamatkan 

hubungan 

suami stri 

Menguatkan 1 10 2 

6 Menjadi wakil 

dari orang tua 

apabila salah 

satu orang tua 

telah 

meninggal 

Simbol 

ayah/ibu 

8 6 2 

7 Anak menjadi 

jaminan atau 

pegangan hari 

tua orang tua 

Harapan 

hari tua 

14 2 2 

8 Anak juga 

berfungsi 

sebagai 

pemberi rasa 

aman kepada 

orang tua 

Ketenangan 4 9 2 

 Total 8 7 15 

Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2016 
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Model skala yang digunakan untuk skala kepuasan 

perkawinan dan persepsi kehadiran anak dalam perkawinan di atas 

adalah modifikasi dari model Likert, dengan 4 pilihan jawaban, 

yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS 

(Sangat Tidak Sesuai). Penilaian terhadap item yang favourabel 

adalah SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS = 1. Sedangkan penilaian 

terhadap item yang unfavourable adalah SS = 1, S = 2, TS = 3, 

dan STS = 4. 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Skala untuk penelitian ini disusun peneliti dan belum pernah 

digunakan sebelumnya, sehingga terlebih dahulu dilakukan uji coba 

kedua skala tersebut pada kelompok subjek yang mempunyai 

karakteristik serupa dengan subjek penelitian. Kemudian, dilakukan 

uji untuk mengukur kualitas item. Pengukuran kualitas item dilakukan 

melalui uji validitas dan reliabilitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu item (Ghozali, 2005, h. 45). Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji korelasi item-total adalah uji konsistensi antara item 

dengan tes secara keseluruhan. Korelasi item total dilakukan untuk 

memilih item-item yang fungsi ukurnya sesuai dengan fungsi ukur tes 

yang dikehendaki. Selanjutnya item-item diukur daya bedanya. Daya 

beda item menunjukkan sejauh mana item mampu membedakan 

antara kelompok yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang 
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diukur (Azwar, 2013, h. 59). Daya beda item diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. 

Koefisien korelasi antara item dengan skor totalnya harus 

signifikan. Semakin tinggi korelasi positif antara skor item dengan 

skor total, berarti semakin tinggi konsistensi antara item tersebut 

dengan skor total yang diperoleh, yang berarti semakin tinggi daya 

bedanya (Azwar, 2013, h. 59). Batasan koefisien korelasi antara item 

dengan skor total biasanya digunakan 0,30 (Azwar, 2013, h. 65). Guna 

mempermudah perhitungannya, maka akan digunakan penghitungan 

komputasi dengan program Statistical Packages forSocial Science 

(SPSS) Versi 21. 

Setelah dilakukan uji validitas maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu uji atau alat 

yang digunakan untuk mengukur kehandalan jawaban responden atas 

item dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2005, h. 41). Suatu alat ukur 

dikatakan reliabel bila alat ukur tersebut dalam beberapa kali 

pengukuran terhadap subjek yang sama mampu memberikan hasil 

yang relatif sama, dengan catatan aspek yang diukur dalam diri subjek 

belum berubah. 

Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pendekatan konsistensi internal dengan menggunakan formula 

Alpha Cronbach. Alasan penggunaan formula Alpha Cronbach 

tersebut adalah hasilnya lebih cermat dan dapat mendekati hasil yang  
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sebenarnya. Dalam formula Alpha Cronbach data dibelah sebanyak 

jumlah itemnya. Semakin besar koefisien reliabilitas yang diperoleh, 

semakin kecil kesalahan pengukuran, maka akan semakin reliabel alat 

ukur yang akan digunakan. Sebaliknya, semakin kecil koefisien 

reliabilitas, semakin besar kesalahan pengukuran dan semakin tidak 

reliabel alat ukur yang digunakan (Azwar, 2013, h. 83). Adapun 

kriteria suatu item dikatakan reliabel atau handal menurut Ghozali 

(2005, h. 42) adalah > 0,6. Guna mempermudah perhitungan, maka 

akan digunakan penghitungan komputasi dengan program komputer 

SPSS versi 21.0. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah 

diperoleh dapat dibaca dan ditafsirkan. Teknik analisis statistik 

parametrik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Sederhana. 

Alasan menggunakan metode Analisis Regresi Sederhana 

adalah karena metode tersebut dapat digunakan untuk tiga hal 

(Winarsunu, 2002, h. 183): 

a. Mengadakan prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel 

Y berdasarkan variabel X. 

b. Menentukan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. 
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c. Menentukan arah dan besarnya koefisien korelasi antara variabel 

X dengan variabel Y. 

Asumsi yang harus dipenuhi untuk menganalisa data dengan 

teknik analisis regresi sederhana adalah: 

1. Uji normalitas, dipakai untuk menguji apakah data subjek 

penelitian mengikuti suatu distribusi normal statistik. Uji 

normalitas dengan menggunakan teknik statistik uji Kolmogorof 

Smirnorv Goodness of Fit Test. 

2. Uji linearitas, merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk 

mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian 

(Winarsunu, 2004, h. 186). 

 

 

 

 

 

 

 

 


