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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Subyek yang diteliti pada penelitian ini adalah istri (wanita) 

pada pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan. Istri 

(wanita) tersebut telah terikat pada perkawinan dengan usia 

perkawinan minimal lima tahun. Adapun domisili subyek yang diteliti 

dalam penelitian ini berada di Kota Semarang. Berikut ini 

karakteristik dari subyek yang diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 3 

Deskripsi Umur Responden 

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 

30 – 35  7 17,5 

> 35 – 40  5 12,5 

> 40 – 45  18 45,0 

> 45 10 25,0 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 3 di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia > 40 – 45 

tahun, yaitu sebanyak 18 orang (45,0%). Fenomena ini menunjukkan 

bahwa pada rentang usia tersebut, wanita (istri) masih memungkinkan 

untuk memiliki anak meskipun dengan resiko tinggi. 
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Tabel 4 

Deskripsi Pendidikan Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMA 10 25,0 

S1 22 55,0 

S2 8 20,0 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  

Informasi yang disajikan dalam tabel 4 di atas menunjukkan 

bahwa sebanyak 22 orang (55,0%) responden penelitian memiliki 

pendidikan S1 (Sarjana). Latar belakang pendidikan yang cukup tinggi 

ini dapat memberikan dampak terhadap wawasan atau cara pandang 

serta penerimaan responden terhadap kehadiran anak dalam 

perkawinan. 

Tabel 5 

Deskripsi Lama Pernikahan Responden 

Lama Pernikahan 

(Tahun) 

Frekuensi Persentase 

5 – 10  10 25,0 

> 10 – 15  21 55,0 

> 15 -20  9 20,0 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  

Informasi yang disajikan dalam tabel 5 di atas menunjukkan 

bahwa sebanyak 21 orang (55,0%) wanita (istri) pada pasangan suami 
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istri telah menanti kehadiran anak dalam perkawinan selama > 10 – 15 

tahun.  

Tabel 6 

Deskripsi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Ibu Rumah Tangga 4 10,0 

Wiraswasta 9 22,5 

Swasta 21 52,5 

PNS 6 15,0 

Jumlah 40 100,0 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016  

Informasi yang disajikan dalam tabel 6 memberikan informasi 

mengenai pekerjaan responden penelitian. Diketahui bahwa sebagian 

besar responden, yaitu 21 orang (52,5%) berprofesi sebagai karyawan 

swasta. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur 

Variabel persepsi kehadiran anak dalam perkawinan dan 

kepuasan perkawinan merupakan dua variabel yang tidak dapat diukur 

secara langsung. Oleh sebab itu, pengukuran kedua variabel tersebut 

dilakukan melalui indikator yang ditetapkan oleh peneliti yang 

dipersepsikan dapat menjadi alat ukur dan mengukur kedua variabel 

tersebut. Oleh karena subyek yang diteliti dalam penelitian ini tidak 

dapat diketahui dengan pasti jumlah populasinya maka uji coba alat  
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ukur dilakukan dengan menggunakan subyek yang sama dengan 

subyek penelitian.  

Pengukuran terhadap kedua variabel tersebut dilakukan dengan 

menggunakan data yang juga diperoleh dari wawancara dengan 

menggunakan kuesioner. Uji coba kuesioner dilakukan di Semarang 

selama tiga minggu terhitung sejak 8 Agustus hingga 27 Agustus 

2016. Jumlah subyek yang diuji coba adalah sebanyak 40 responden. 

Adapun teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam studi ini 

adalah dengan purposive sampling dengan kriteria, yaitu kepada 

wanita (istri) pada pasangan suami istri yang terikat dalam 

perkawinan, tinggal di Kota Semarang, tidak memiliki anak, serta 

minimal usia perkawinan lima tahun. Pengumpulan data di lapangan 

tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri.  

Setelah data diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji statistik untuk membuktikan validitas dan reliabilitas 

alat ukur (indikator) yang telah ditetapkan oleh peneliti. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui/menganalisis sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 

2013, h.23). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Korelasi Product Moment dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut : 

a. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel (n = 40 dan α = 5%) = 

0,312 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator adalah valid 
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b. Jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel (n = 40 dan α = 5%) = 

0,312 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa indikator tidak valid 

Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2013, 

h.28). SPSS menyediakan fasilitas untuk melakukan uji reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha () dengan kriteria hasil 

pengujian sebagai berikut : 

a. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan lebih besar dari 0,6 

maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah reliabel 

b. Jika nilai Alpha Cronbach hasil perhitungan lebih kecil dari 0,6 

maka dapat dikatakan bahwa variabel penelitian tidak reliabel 

Berikut ini hasil analisis statistik yang dilakukan untuk 

kepentingan uji coba alat ukur.  

1. Variabel Persepsi Kehadiran Anak 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel 

persepsi kehadiran anak yang diukur dengan menggunakan 15 

indikator. Hasil uji validitas dengan menggunakan  Korelasi 

Product Moment yang dilakukan dengan mengkorelasikan skor 

masing-masing item dengan skor total menghasilkan nilai 

Koefisien Korelasi pada masing-masing item lebih besar dari nilai 

r tabel (0,312) dan signifikansi pada masing-masing item 

pertanyaan adalah lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan 

bahwa item pertanyaan yang digunakan merupakan indikator yang 

tepat untuk mengukur persepsi kehadiran anak. 
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Setelah melakukan uji validitas maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji reliabilitas yang dilakukan dengan 

menganalisis nilai Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas dengan 

menggunakan  Alpha Cronbach yang dilakukan pada variabel 

persepsi kehadiran anak menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha adalah 0,694. Oleh karena nilai Cronbach’s Alpha yang 

dihasilkan pada pengujian reliabilitas variabel persepsi kehadiran 

anak lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005, h.42) maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengukuran variabel persepsi kehadiran 

anak dengan menggunakan 15 indikator menghasilkan jawaban 

yang reliabel. 

2. Variabel Kepuasan Perkawinan 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk variabel 

kepuasan perkawinan yang diukur dengan menggunakan 18 

indikator. Hasil uji validitas dengan menggunakan  Korelasi 

Product Moment yang dilakukan dengan mengkorelasikan skor 

masing-masing item dengan skor total menghasilkan nilai 

Koefisien Korelasi pada masing-masing item lebih besar dari nilai 

r tabel (0,312) dan signifikansi pada masing-masing item 

pertanyaan adalah lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan 

bahwa item pertanyaan yang digunakan merupakan indikator yang 

tepat untuk mengukur kepuasan perkawinan. 

Setelah melakukan uji validitas maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji reliabilitas yang dilakukan dengan 

menganalisis nilai Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas dengan 
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menggunakan  Alpha Cronbach yang dilakukan pada variabel 

kepuasan perkawinan menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha adalah 0,877. Oleh karena nilai Cronbach’s Alpha yang 

dihasilkan pada pengujian reliabilitas variabel kepuasan 

perkawinan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2005, h.42) maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil pengukuran variabel kepuasan 

perkawinan dengan menggunakan 18 indikator menghasilkan 

jawaban yang reliabel. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Setelah melakukan uji coba alat ukur maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil wilayah Kota Semarang. Penelitian dilakukan selama satu 

minggu terhitung sejak 29 Agustus 2016 – 3 September 2016. Adapun 

kriteria penelitian subyek yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai 

berikut istri (wanita) pada pasangan suami istri yang terikat dalam 

perkawinan, tinggal di Kota Semarang, tidak memiliki anak, minimal 

usia perkawinan lima tahun. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut 

diperoleh responden penelitian sebanyak 40 orang. Pengambilan data 

kepada 40 orang responden tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri 

melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner.  

Selama proses pengambilan data di lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti bukanlah hal yang mudah. Hambatan yang paling sering 

ditemui oleh peneliti adalah keengganan responden untuk bekerja 
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sama dalam penelitian yang dalam hal ini menjawab kuesioner 

penelitian. Oleh sebab itu, peneliti perlu meyakinkan kepada 

responden bahwa jawaban yang diberikan akan dijamin 

kerahasiaannya. Selain itu, tema yang diteliti merupakan tema yang 

sensitif sehingga peneliti perlu berhati-hati dalam melakukan 

wawancara. 

Data secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran hasil 

perhitungan data kuesioner subyek yang diteliti (Lampiran 2, halaman 

67). 




