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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal yang perlu dilalui sebelum penelitian dilakukan 

adalah perlunya peneliti memahami kancah atau tempat dimana 

penelitian akan dilaksanakan serta mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkenaan dengan kelancaran jalannya penelitian. Subyek yang 

menjadi populasi pada penelitian ini adalah istri seorang TNI-AD 

Yonif 406 Candra Kusuma Purbalingga. 

Menjadi seorang istri prajurit tidaklah mudah. Untuk menikah 

saja harus melalui tahapan-tahapan yang sulit dan membutuhkan 

waktu yang lama baru kemudian bisa menikah. Setelah itu istri-istri 

prajurit ini harus rela mengikatkan diri dengan aturan-aturan yang 

berlaku di satuan suami. Dari segi etika berbicara, berpakaian, 

bersikap serta bertingkah laku semua ada aturannya. Sebagai istri 

seorang prajurit harus siap jika sewaktu-waktu suami mendapatkan 

perintah  mengemban tugas negara. Selama ditinggal saat itulah 

seorang istri prajurit diuji fisik, mental dan pikirannya karena 

semuanya harus dilakukan sendiri. Pada saat-saat sebelumnya 

mungkin ada suami yang setiap hari selalu menemani, siap 

mengantar dan menuruti semua permintaannya. Namun dibalik 

semua itu seorang istri prajurit dapat belajar menjadi pribadi yang 

mandiri dan tangguh. Beruntungnya banyak sekali kegiatan yang 
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diadakan di batalyon tersebut yang dapat dilakukan untuk mengisi 

waktu luang, mulai dari kegiatan olahraga, senam aerobik, lartihan 

menari, pertemuan rutin serta pengajian yang rutin diadakan, 

sehingga dapat menjadi pelarian di saat perasaan rindu melanda. 

Memang tak mudah menjadi istri seorang prajurit, ada 

kalanya saat titik jenuh menghinggapi dan ingin lari dari kenyataan 

namun kembali lagi, jika semua itu dijalani dengan penuh 

keikhlasan, semua akan terasa ringan dan menyenangkan. Banyak 

ilmu, pelajaran, pengalaman, kemajuan, serta yang paling penting 

adalah keluarga baru yang bisa didapatkan dari seorang istri prajurit. 

Kemudian hal yang paling menyenangkan serta membahagiakan 

adalah ketika waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba yaitu saat dapat 

menyambut kepulangan suami setelah masa tugasnya berakhir. 

Subyek penelitian dipilih Batalyon 406 Candra Kusuma 

Purbalingga sebagai kancah penelitian berdasarkan pertimbangan: 

1. Peneliti menemukan adanya kasus Long Distance Relationship 

yang dijalani oleh pasangan suami istri pada instansi tersebut. 

2. Subyek dengan ciri-ciri yang dibutuhkan untuk penelitian dapat 

ditemukan pada instansi tersebut. 

3. Penelitian dengan judul “Kepuasan Perkawinan pada Suami Istri 

Long Distance Relationship ditinjau dari Kualitas Komunikasi” 

belum pernah dilakukan sebelumnya di instansi tersebut. 
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B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi 

penyusunan alat ukur, penyusunan Informed Consent dan uji coba 

alat ukur (uji validitas dan uji reliabilitas). 

1. Tahap Perijinan Penelitian 

Permohonan ijin ini dilakukan oleh peneliti setelah menyusun 

alat ukur yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Peneliti 

menggunakan Informed Consent yang disetujui oleh dosen 

pembimbing sebagai bukti bahwa subyek bersedia untuk dijadikan 

sebagai subyek penelitian dengan judul “Kepuasan Perkawinan 

Suami Istri Long Distance Relationship ditinjau dari Kualitas 

Komunikasi”. Sebelumnya peneliti telah mengajukan surat secara 

resmi  dari Universitas Katolik Soegijapranata untuk instansi 

tersebut namun ditolak kemudian dilakukan secara indiviual dengan 

menggunakan Informed Consent. Surat permohonan ijin peneliti 

diajukan secara tertulis kepada subyek penelitian yang kemudian di 

isi dan dijaga kerahasiaanya. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

a. Skala Kepuasan Perkawinan 

Skala kepuasan perkawinan disusun oleh peneliti berdasarkan 

aspek-aspek kepuasan perkawinan, yaitu kesepakatan dalam 

perkawinan, kedekatan hubungan, kepuasan hubungan dalam 

perkawinan dan ekspresi afektif. Selanjutnya skala kepuasan 

perkawinan direncanakan terdiri dari 16 item dengan sebaran 

nomor item sebagai berikut : 
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                     Tabel 5 

   Skala Kepuasan Perkawinan 

Komponen 
Jumlah Pernyataan 

Total 
Favorable    Unfavorable 

Kesepakatan dalam         9, 11              10, 12                  4 

perkawinan. 

Kedekatan hubungan      13, 15             14, 16                 4 

Kepuasan hubungan          5, 7                 6, 8                  4 

dalam perkawinan. 

Ekspresi afektif.                 1, 3                 2, 4                 4 

          Total                          8                      8                 16 

 

b. Skala Kualitas Komunikasi 

Skala kualitas komunikasi disusun oleh penelitian berdasarkan 

aspek-aspek kualitas komunikasi, yaitu keterbukaan, 

kecukupan diri, empati dan kesediaan mendengarkan. 

Selanjutnya, skala kualitas komunikasi direncanakan 16 item 

dengan sebaran nomor item sebagai berikut: 
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                       Tabel 6 

          Skala Kualitas Komunikasi 

Komponen 
Jumlah pernyataan 

Total 
Favorable      Unfavorable 

Keterbukaan                    1, 3                  2, 4                    4 

Kecukupan diri                5, 7                 6, 8                     4 

Empati                           13, 15             14, 16                   4 

Kesediaan                       9, 11              10, 12                   4 

mendengarkan 

       Total                           8                      8                    16 

 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian untuk skripsi ini dilakukan pada saat acara rutin 

yang diadakan setiap bulannya. Peneliti menggunakan tryout 

terpakai, artinya peneliti melakukan penyebaran skala sekali saja, 

karena waktu subjek yang terbatas dan sesuai dengan karakter 

penelitian ini. 

Peneliti melakukan penelitian pada hari, Jumat, 26 Agustus 

2016 pada pukul 09.00 WIB di Aula Batalyon Purbalingga saat 

pertemuan rutin persit.  Pada saat sesi istirahat berlangsung dan 

dengan ijin yang sudah diberikan oleh ketua persit, peneliti 

membagikan skala dan mengajak ibu-ibu persit untuk mengerjakan 

skala yang diberikan tersebut. Waktu yang diberikan kepada peneliti 

hanya 30 menit untuk subyek mengerjakan skala tersebut. Subyek 
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dalam penelitian ini sebanyak 32 ibu-ibu persit. Para ibu persit 

mengerjakan skala kepuasan perkawinan dan kualitas komunikasi di 

Aula Batalyon dengan posisi duduk diatas bangku. Mereka tenang 

dalam mengerjakannya dan sesekali mereka bertanya kepada peneliti 

tentang maksud dari item-item dalam skala. Sekitar 30 menit 32 

eksemplen yang dikerjakan para ibu persit yang mengikuti 

pertemuan rutin tersebut dikumpulkan kepada peneliti. Jam 

pertemuan rutin dijadwalkan selesai jam 11.00 WIB sehingga masi 

tersisa waktu untuk para ibu persit kembali melakukan kegiatan 

tersebut. 

D. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Skala Kepuasan Perkawinan 

a. Validitas Skala Kepuasan Perkawinan 

Pertama-tama validitas skala kepuasan perkawinan diuji 

secara logis berdasarkan validitas isi. Pengujian valiitas isi 

berdasar propesional judgement yang dilakukan oleh 

pembimbing penelitian. Uji validitas skala kepuasan perkawinan 

terdiri dari 16 item. Diperoleh 16 item valid tanpa ada item yang 

gugur dengan koefisien validitas skala kepuasan perkawinan 

dilihat dari hasil korelasi rendah ke paling tinggi yaitu 0,384-

0,850. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran C. 

b. Reliabilitas Skala Kepuasan Perkawinan 

Validitas skala kepuasan perkawinan diuji secara logis 

berdasarkan validitas isi pengujian secara dasar propesional 

judgement yang dilakukan oleh pembimbing penelitian. Uji 
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reliabilitas ini dilakukan berdasarkan pada jumlah item yang 

valid. Adapun hasil dari uji reliabilitas menunjukan bahwa 

koefisien reliabilitas skala kepuasan perkawinan sebesar 0,948. 

Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran C. 

 

2. Skala Kualitas Komunikasi  

a. Validitas Skala Kualitas Komunikasi 

Pada uji validitas kualitas komunikasi terdiri dari 16 item, 

diperoleh 16 item valid tanpa ada item yang gugur dengan 

koefisien validitas skala kualitas komunikasi dilihat dari hasil 

korelasi rendah ke paling tinggi yaitu 0,366-0,740. Hasil 

perhitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran C. 

b. Reliabilitas Skala Kualitas Komunikasi 

Uji reliabilitas ini dilakukan berdasarkan pada jumlah item 

yang valid. Adapun hasil dari uji reliabilitas menunjukan bahwa 

koefisien reliabilitas skala kualitas komunikasi sebesar 0,947. 

Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat di lampiran C. 




