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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data angka (numerikal) yang 

diolah dengan menggunakan metode statistika. Melalui metode kuantitatif, 

akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2012, hal. 5). Untuk 

mendapatkan data, maka peneliti menggunakan alat ukur berupa skala. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian 

ditarik kesimpulannya.Variabel kuantitatif merupakan variabel yang 

keadaannya dinyatakan secara numerik. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung  : Kepuasan Perkawinan 

2. Variabel Bebas  : Keterbukaan diri 
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sarana yang mempereat hubungan keluarga demi menghindari 

kesalahpahaman. Melalui pembicaraan, pasangan bisa menyatakan 

perasaan hati, memperjelas pikiran, menyampaikan ide dan juga 

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, tujuan dari suatu 

komunikasi dalam keluarga bukanlah sekedar menyampaikan informasi 

melainkan membentuk hubungan dengan orang lain. Sebab itu kualitas dari 

hubungan tersebut tergantung kepada kesanggupan seseorang menyatakan 

diri kepada orang lain secara konstruktif, jujur dan terbuka (Liwijaya dan 

Kuntaraf, 1999). 

Dalam mencapai kepuasan dalam perkawinan, komunikasi 

merupakan kunci utama dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu jenis 

komunikasi tersebut adalah self-disclosure (keterbukaan diri). Self-

disclosure (keterbukaan diri) adalah jenis komunikasi di mana individu 

mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain (DeVito, 

2011). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sadarjoen (Wardhani, 2005) 

yang mengemukakan bahwa taraf keterbukaan diri di antara kedua 

pasangan adalah faktor yang paling penting dalam kualitas komunikasi 

kedua pasangan. Semakin luas keterbukaan dan ketulusan dalam relasi 

yang intim dapat memberikan efek pada tingkat kepuasan kedua pasangan 

dalam relasi mereka (Taylor dalam Wardhani, 2005). 

Kemauan seseorang untuk membuka diri dengan pasangan untuk 

menyampaikan informasi personal akan menjadikan hubungan semakin 

dekat dan berkualitas. Keterbukaan diri menjadi hal yang penting dalam 
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kehidupan rumah tangga untuk menyampaikan informasi dan bertukar 

informasi antara diri sendiri dan pasangan. Tingkat keakraban dalam 

hubungan suami istri juga berpengaruh terhadap informasi yang dibagikan. 

Semakin akrab sebuah hubungan, semakin bervariasi topik pembicaraan 

dan semakin dalam pula kualitas pembicaraan mereka. 

Keterbukaan diri memiliki lima dimensi, yaitu: ketepatan, motivasi, 

waktu, keintensifan, dan kedalaman. Kelima dimensi tersebut menjadi 

dasar tolok ukur keterbukaan seseorang terhadap pasangan. 

Seseorang yang membuka dirinya kepada pasangan dengan tepat 

dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pasangan. 

Keterbukaan diri yang disampaikan dengan jujur dan tulus tanpa adanya 

manipulasi menjadi landasan utama dalam penyampaian informasi. Hal ini 

dapat berperan terhadap tingkat kepuasan perkawinan suami istri. Semakin 

besar pasangan membuka dirinya dengan tepat, semakin besar pula 

kepuasan perkawinan yang dirasakan pasangan tersebut. Menyampaikan 

informasi secara tepat kepada pasangan dapat membantu pasangan untuk 

lebih mudah menyelesaikan konflik yang dihadapi. Apabila pasangan 

mampu untuk mengungkapkan informasi baik yang bersifat umum ataupun 

privasi, akan dapat menyelasaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga 

karena pasagan mampu menjelaskan dan membicarakan masalah sampai 

tuntas. Pasangan yang dapat menyelesaikan masalahnya sampai tuntas akan 

lebih mudah untuk mencapai kepuasan dalam perkawinannya. Dengan 
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demikian aspek ketepatan dapat mempengaruhi salah satu aspek kepuasan 

perkawinan yaitu level of conflict. 

Kemauan yang besar dari diri seseorang untuk memberikan 

informasi mengenai dirinya kepada pasangan dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan dalam perkawinan karena motivasi seseorang berkaitan dengan 

apa yang menjadi dorongan individu untuk mengungkapkan dirinya kepada 

orang lain termasuk kepada pasangan. Pasangan yang melakukan 

keterbukaan diri dengan tidak terpaksa dan tanpa paksaan untuk 

memberikan informasi mengenai diri kepada pasangan akan memiliki 

tingkat kepuasan dalam kehidupan perkawinan. Sedangkan pasangan yang 

melakukan keterbukaan diri dengan terpaksa kepada pasangan akan 

cenderung memiliki kepuasan perkawinan yang rendah karena tidak 

dilakukan atas dasar kemauan dalam dirinya sendiri. Motivasi dari diri 

sendiri untuk membuka diri kepada pasangan tanpa paksaan akan 

mempengaruhi penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga. 

Pemilihan waktu yang tepat dalam keterbukaan diri berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pasangan dalam perkawinan. Saat pasangan 

sedang dalam situasi bahagia atau senang, keterbukaan diri akan berjalan 

dengan baik. Sebaliknya, jika pasangan sedang dalam situasi yang kurang 

tepat atau sedang banyak pikiran, hal ini cenderung akan memperkeruh 

situasi. Keterbukaan diri pasangan untuk menceritakan informasi mengenai 

perasaan ataupun keadaan dirinya tentunya dibutuhkan dalam hubungan 

perkawinan. Untuk itu pemilihan waktu yang tepat untuk menyampaikan 
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informasi kepada pasangan agar terciptanya kepuasan dalam kehidupan 

perkawinan. Pasangan yang bisa memilih waktu yang tepat untuk membuka 

dirinya, pasangan tersebut akan lebih mudah mencapai kepuasan 

perkawinan karena keterbukaan diri dilakukan pada waktu yang tepat dan 

situasi yang tepat. Sedangkan pasangan yang memilih waktu yang tidak 

tepat untuk membuka dirinya akan sulit untuk mencapai kepuasan 

perkawinan karena situsasi yang tidak mendukung dapat memperkeruh 

suasana. 

Pada dimensi keintensifan, semakin sering atau semakin tinggi 

frekuensi penyampaian informasi privat yang diberikan oleh suami atau 

istri kepada pasangan, semakin besar peluang kepuasan yang terjadi dalam 

kehidupan perkawinan. Mereka akan lebih sering berkomunikasi dan 

bertukar informasi mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan satu 

dengan yang lain. Dengan demikian hal ini akan meningkatkan kepuasan 

perkawinan mereka. Semakin intensif pasangan dalam membuka diri 

dengan pasangan, semakin besar pula kepuasan perkawinan yang 

didapatkan pasangan tersebut. Frekuensi untuk menyampaikam informasi 

kepada pasangan akan lebih sering dilakukan karena pasangan merupakan 

orang terdekat dan tempat berbagi oleh individu dalam kehidupan 

perkawinan. Dengan semakin intensifnya pasangan membuka diri dengan 

pasangan, masing-masing individu akan merasakan kedekatan emosi 

dengan orang yang dicintainya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat 

keintiman dimana apabila tigkat keintiman pada pasangan suami istri dapat 
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terbentuk maka pasangan tersebut akan lebih mudah merasakan kepuasan 

dalam perkawinannya. 

Selain itu, kedalaman dan keluasan dalam menyampaikan informasi 

kepada orang yang memiliki kedekatan hubungan intimacy). Semakin 

akrab sebuah hubungan, semakin banyak variasi topik pembicaraan serta 

semakin dalam pula kualitas pembicaraan mereka. Suami istri dapat 

membicarakan mengenai cerita mengenai sejarah hidupnya masing masing, 

pikiran, perasaan, citacita, serta keinginan masing masing pasangan dalam 

menjalani kehidupan perkawinan.Hal ini dapat membantu untuk 

menciptakan kepuasan perkawinan pada suami istri. Pasangan suami istri 

yang melakukan keterbukaan diri dengan dalam dan luas akan memiliki 

kepuasan perkawinan yang besar karena informasi yang disampaikan 

individu kepada pasangan akan lebih intim tidak hanya sekedar informasi 

umum saja. Semakin dalam informasi yang disampaikan kepada pasangan 

akan menciptakan rasa bahwa dirinya dihargai oleh pasangannya karena 

pasangan dan dapat lebih memahami pasangan karena pasangan dapat 

memberikan informasi seluruhnya tidak hanya yang bersifat umum saja. 

Terciptanya rasa saling menghargai dan rasa saling memahami dapat 

meningkatkan kepuasan dalam perkawinan karena pasangan dapat 

menciptakan relational values dengan pasangannya 

Angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada dua tahun mencapai 

angka 350.000 kasus. Dominasi kasus perceraian ini dilatarbelakangi oleh 

banyak faktor, salah satu faktor terbesar adalah tidak tercapainya kepuasan 
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emosional dari masing-masing pasangan. Kesibukan yang sangat padat dari 

mereka masing-masing mengakibatkan munculnya rasa bahwa dirinya tidak 

diperhatikan oleh pasangannya sehingga kehidupan perkawinan menjadi 

tidak bahagia. Hal ini terjadi karena mereka sibuk dengan kepentingan 

masing-masing dan kurang meluangkan waktu untuk berkomunikasi 

dengan pasangan. Perselingkuhan menjadi salah satu cara agar individu 

mendapatan kepuasan emosional yang mereka inginkan. Bagi pasangan 

yang tidak dapat menghadapi masalah ini, kehidupan perkawinan mereka 

akan berujung pada perceraian. 

Dengan adanya keterbukaan diri dalam kehidupan perkawinan, 

pasangan akan mendapatkan banyak hal positif. Pasangan akan lebih 

mampu mengatasi masalah atau kesulitan yang dialami, selain itu dengan 

keterbukaan diri membuat terciptanya komunikasi yang efisien dan 

menimbulkan kepuasan dalam perkawinan. Ketika suami dapat membuka 

diri atau memberikan informasi mengenai dirinya secara jujur maka hal itu 

akan meningkatkan kepuasan istri terhadap kehidupan perkawinan dengan 

pasangan. Begitu pula sebaliknya, apabila istri dapat membuka diri maka 

hal itu akan berpengaruh terhadap kepuasan suami terhadap kehidupan 

perkawinan yang sedang dijalani bersama pasangan. Singkatnya, 

keterbukaan diri yang dilakukan oleh seseorang pada pasangannya akan 

memberikan dampak positif pada kepuasan perkawinan yang dijalani baik 

pada istri maupun pada suami. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa self disclosure 

(keterbukaan diri) dari individu terhadap pasangan akan berperan penting 

dalam pencapaian kepuasan perkawinan suami istri. 

 

D. Hipotesis 

Ada hubungan yang positif antara keterbukaan diri dengan 

kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri. Semakin tinggi 

keterbukaan diri pasangan suami istri, semakin tinggi pula kepuasan 

perkawinan yang dirasakan pasangan suami istri. Sebaliknya, semakin 

rendah keterbukaan diri pasangan suami istri, semakin rendah pula 

kepuasan perkawinan yang dirasakan pasangan suami istri. 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional ditentukan terlebih dahulu untuk memberikan 

pemahaman secara keseluruhan dan menghindari kesalahpahaman. Adapun 

variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan Perkawinan 

Kepuasan perkawinan adalah suatu perasaan subjektif berupa 

kesan positif yang dirasakan pasangan suami istri terhadap kualitas 

kehidupan perkawinan yang dijalaninya. Untuk mengukur kepuasan 

perkawinan menggunakan skala kepuasan perkawinan yang disusun 

berdasarkan lima aspek kepuasan perkawinan yaitu: level of conflict, 

decision making, communication, relational values, dan intimacy. 

Namun, dari lima aspek kepuasan tersebut hanya empat aspek yang 

digunakan dalam penyusunan skala, yaitu: level of conflict, decision 

making, relational values, dan intimacy. Aspek communication tidak 

digunakan karena komunikasi akan lebih bisa diukur melalui skala 

variabel keterbukaan diri dan menghindari terjadinya overlapping pada 

salah satu variabel. Semakin tingi skor pada skala kepuasan perkawinan 

yang diperoleh subjek, maka semakin tinggi pula kepuasan perkawinan 

yang dirasakan subjek. Begitu pula sebaliknya. 
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 2. Keterbukaan Diri 

Self-disclosure (keterbukaan diri) adalah salah satu bentuk 

komunikasi seseorang untuk membagikan informasi yang baru atau 

rahasia serta perasaan pribadi kepada orang lain dengan sukarela dan 

terbuka. Untuk mengukur keterbukaan diri menggunakan skala 

keterbukaan diri yang disusun berdasarkan lima aspek keterbukaan diri 

yaitu: ketepatan, motivasi, waktu, keintensifan, dan kedalaman. 

Semakin tinggi skor pada skala keterbukaan diri yang diperoleh subjek, 

maka semakin tinggi pula keterbukaan diri yang dilakukan subjek. 

Begitu pula sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Azwar (2012, hal. 31) populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian.Subjek penelitian ditentukan dengan jelas sebelum memulai 

penelitian. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pasangan 

suami istri di Kota Semarang dengan karakteristik sebegai berikut: 

a. Pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang. 

b. Pasangan suami istri yang usia perkawinannya antara -10 tahun. 

Menurut Suryanto 2016, h. 18-210) fase ini dinamakan fase kritis 

perkawinan. 

http://teoriku.blogspot.com/2013/02/pengertian-membuka-diri-self-disclosure.html
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c. Pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah. 

d. Pasangan suami istri yang memeluk agama yang sama. 

e. Pasangan suami istri yang bekerja. 

Pasangan suami istri yang bekerja dijadikan karakteristik 

populasi dalam penelitian ini karena orang yang bekerja sebgaian 

besar waktu yang dimiliki digunakan untuk urusan pekerjaan dan 

orientasinya lebih besar dalam hal kesuksesan karier pekerjaaannya. 

Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja mengakibatkan 

waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan menjadi berkurang 

dan berdampak pula pada kepuasan perkawinan. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan kriteria suami istri yang bekerja untuk 

diteliti. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data 

dalam penelitian (Azwar, 2012, hal.32). Proses pemilihan beberapa 

objek atau unsur dalam populasi yang akan digunakan sebagai sampel 

yang akan diteliti disebut sampling (Azwar, 2012, hal.3). Pengambilan 

sampel yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel insidental sampling, di mana untuk mendapatkan 

sampel pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang yang 

kebetulan ada atau dijumpai, yang cocok dan memenuhi kriteria sebgai 

sumber data. 
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Kecamatan Pedurungan memiliki 12 Kelurahan. Pengambilan 

sampel akan dilakukan dengan cara mencari subyek di Kecamatan 

Pedurungan yang sesuai dengan ciri-ciri populasi di atas, yaitu pasangan 

suami istri yang usia perkawinannya antara -10 tahun, tinggal satu 

rumah, memeluk agama yang sama, dan pasangan suami istri yang 

bekerja. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  metode skala. Azwar (2000, h. 4) mengungkapkan bahwa skala 

adalah suatu metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang berisi 

aspek-aspek yang hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh 

subjek, dan berdasarkan atas jawaban atau isian itu peneliti mengambil 

kesimpulan mengenai subjek yang diselidiki. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala yang bersifat langsung, yaitu yang menjawab 

atau mengisi skala adalah subjek yang diteliti. Skala dalam penelitian ini 

bersifat tertutup, artinya subjek diminta memilih salah satu dari beberapa 

pilihan jawaban yang telah ada. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelirian ini terdiri dari dua skala 

yaitu skala kepuasan perkawinan dan skala keterbukaan diri 
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1. Skala Kepuasan Perkawinan 

Skala kepuasan perkawinan dibuat berdasarkan empat aspek 

kepuasan perkawinan, yaitu:level of conflict, decision making, 

relational values, dan intimacy. 

Skala ini menggunakan item tipe pilihan dengan bentuk multiple 

choice dengan empat alternatif jawaban, yaitu : SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai) berupa 

pernyataan yang berbentuk favorable dan unfavorable (Azwar, 2012). 

Penilaian yang diberikan untuk pertanyaan favorable, yaitu : SS 

memperoleh skor 4, S memperoleh skor 3, TS memperoleh skor 2, dan 

STS memperoleh skor 1. Untuk unfavorable, yaitu SS memperoleh skor 

1, S memperoleh skor 2, TS memperoleh skor 3, dan STS memperoleh 

skor 4. 

Adapun rancangan skala kepuasan perkawinan adalah sebagai 

berikut: 

  Tabel 2 

Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan 

Jenis 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Level of conflict 3 3 6 

Decision making 3 3 6 

Relational values 3 3 6 

Intimacy 3 3 6 

Total 12 12 24 
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2. Skala Keterbukaan Diri 

Skala keterbukaan diri dibuat berdasarkan lima aspek 

keterbukaan diri yaitu: ketepatan, motivasi, waktu, keintensifan, dan 

kedalaman. 

Skala ini menggunakan item tipe pilihan dengan bentuk multiple 

choice dengan empat alternatif jawaban, yaitu : SS (Sangat Sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai) berupa 

pernyataan yang berbentuk favorable dan unfavorable (Azwar, 2012). 

Penilaian yang diberikan untuk pertanyaan favorable, yaitu : SS 

memperoleh skor 4, S memperoleh skor 3, TS memperoleh skor 2, dan 

STS memperoleh skor 1. Untuk unfavorable, yaitu SS memperoleh skor 

1, S memperoleh skor 2, TS memperoleh skor 3, dan STS memperoleh 

skor 4. 

Adapun rancangan skala kepuasan perkawinan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 

Blue Print Skala Keterbukaan Diri 

Jenis 
Jumlah Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Ketepatan 3 3 6 

Motivasi 3 3 6 

Waktu 3 3 6 

Keintensifan 3 3 6 

Kedalaman 3 3 6 

Total 15 15 30 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h. 5) mendefinisikan validitas alat ukur sebagai 

sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan 

fungsinya. Suatu alat ukur hanya dapat melakukan fungsinya dengan 

cermat bila ada sesuatu yang diukurnya, sehingga untuk dikatakan valid 

maka alat ukur ini harus mengukur sesuatu dan melakukannya dengan 

cermat. Adapun cara yang paling banyak digunakan untuk mengetahui 

validitas suatu alat ukur adalah dengan mengkorelasikan antara skor 

yang diperoleh masing-masing item dengan skor total. Skor total adalah 

nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua skor item. Teknik korelasi 

yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson. Angka korelasi yang didapatkan akan dikoreksi lagi untuk 

menghindari adanya over estimate atau kelebihan bobot. Teknik yang 

digunakan untuk mengkoreksi adalah teknik korelasi part whole. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2000, h.5) mengatakan bahwa reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Pada 

penelitian ini digunakan teknik perhitungan reliabilitas koefisien Alpha 

Cronbach, dengan alasan perhitungan dengan teknik perhitungan 

reliabilitas koefisien Alpha Cronbach akan memberikan harga yang 

lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya, 
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sehingga akan diperoleh hasil yang lebih cermat karena dapat 

mendeteksi hasil yang sebenarnya. 

G. Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk analisis data melihat hubungan 

keterbukaan diri dengan kepuasan perkawinan pasangan suami istri. Dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan teknik korelasi Product Moment 

dari Karl Pearson. Teknik korelasi Product Moment tersebut berguna 

mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas keterbukaan 

diri terhadap variabel tergantung kepuasan perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


