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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian   

Langkah awal sebelum memulai penelitian adalah perlunya 

menentukan kancah atau tempat penelitian demi kelancaran pelaksaan 

penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memberikan angket 

kepada lima perusahaan swasta yang telah penulis tentukan. 

Perbedaan bidang pekerjaan pada tiap perusahaan membuat tekanan 

pekerjaan pada subjek menjadi berbeda. Sesuai kriteria yang 

ditentukan oleh penulis dari kelima perusahaan tersebut didapati 

hanya 25 subjek yang sesuai dengan kriteria tersebut. Subjek yang 

menjadi populasi pada penelitian ini adalah wanita karir dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut adalah, wanita 

karir yang bekerja di perusahaan swasta, memiliki jam kerja dari pagi 

sampai sore hari, berusia 20-40 tahun, berstatus menikah, sudah 

memiliki anak berusia dibawah 2tahun, dan dalam kesehariannya 

hanya tinggal bersama keluarga inti yaitu suami dan anak. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Dalam persiapan pengumpulan data, maka peneliti 

mempersiapkan perijinan penelitian dan penyusunan alat ukur. 
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1. Perijinan Penelitian  

Pada penelitian kali ini peneliti tidak membutuhkan 

perijinan pada suatu instansi tertentu, namun peneliti tetap 

membagikan lampiran persetujuan untuk menjadi responden 

kepada para subjek. Lampiran tersebut menandakan bahwa tidak 

adanya paksaan terhadap subjek untuk mengisi skala yang peneliti 

berikan dan subjek juga setuju untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Pada penelitian ini digunakan dua buah skala, satu skala 

untuk mengukur konflik peran ganda dan satu skala lainnya untuk 

mengukur subjective well being. Penyusunan skala konflik peran 

ganda dan skala subjective well being disusun berdasarkan aspek-

aspek dari variabel tersebut yang sesuai dengan landasan teori. 

Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek diwajibkan 

untuk memilih satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban. 

a. Skala konflik peran ganda   

Skala konflik peran ganda menggunakan 3 aspek, yaitu 

time based conflict, strain based conflict, dan behavior based 

conflict. Dalam skala ini terdapat 36 item pernyataan yang 

bersifat favourable. Setiap item memiliki lima alfernatif 

jawaban. Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), 

Ragu-ragu (R), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). Adapun 

sebaran item pada skala konflik peran ganda dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 3 

       Sebaran Item Skala Konflik Peran Ganda 

 Aspek-Aspek            Jumlah Item          Total 

 Konflik Peran Ganda       Favorable           Item 

 Time based conflict   4,8,11,16,19,21,  12 

      22,27,28,29,31,34 

 Strain based conflict   1,5,7,10,13,15  12 

      23,24,26,30,33,36 

 Behavior based conflict  2,3,6,9,12,14,   12 

      17,18,20,25,32,35 

 Total Item                      36             36 

b. Skala subjective well being 

Skala subjective well being menggunakan 2 aspek, yaitu 

kepuasan hidup dan afektif. Skala subjective well being terdiri 

dari 40 item pernyataan, (20 item favourable dan 20 item 

unfavourable). Skala ini memiliki lima alternatif jawaban. 

Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), 

Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Adapun sebaran item pada 

skala subjective well being dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 4 

Sebaran Item Skala Subjective Well Being 

 Aspek-Aspek            Jumlah Item          Total 

 Subjective Well Being     Favorable Unfavorable         Item 

 Kepuasan Hidup    4,7,12,16,21,    1,5,9,14,17,  20 

      25,29,34,37,40 19,23,27,31,35  

   

 Afektif     3,6,10,13,20     2,8,11,15,18  20 

     22,28,32,36,38 24,26,30,33,39   

 Total Item              20             20            40 

 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas    

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan skoring dan 

menganalisis data hasil penelitian. Untuk pengujian validitas dan 

reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Packages for Social Sciences) for windows release 16.0. 

dan menggunakan teknik korelasi product moment. Pengujian 

validitas pada kedua skala juga digunakan untuk menyeleksi item 

yang gugur dan yang valid. 

1. Skala Konflik Peran Ganda 

Skala konflik peran ganda terdiri dari 36 item, melalui 

perhitungan data dengan menggunakan SPSS diketahui terdapat 

15 item gugur. Koefisien validitasnya adalah 0,416 - 0,753. Hasil 

uji reliabilitas pada skala konflik peran ganda adalah sebesar 
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0,912 yang menandakan bahwa skala tersebut reliabel. Sebaran 

item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

   Tabel 5 

       Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Konflik Peran Ganda 

 Aspek-Aspek              Nomor Item          Jumlah  

 Konflik Peran Ganda       Favorable      Item Valid 

 Time based conflict   4*,8*,11,16*,19,21,  7 

      22,27,28*,29*,31,34 

 

 Strain based conflict   1*,5*,7*,10,13,15  7 

      23*,24,26,30,33,36* 

 

 Behavior based conflict  2*,3*,6*,9,12*,14,  7 

      17,18,20,25,32,35* 

 Total Item Valid                     21             21 

Keterangan: 

Nomor tanpa tanda * : item yang valid 

Nomor dengan tanda * : item yang gugur 

 

2. Skala Subjective Well Being 

Skala subjective well being terdiri dari 40 item, melalui 

perhitungan data dengan menggunakan SPSS diketahui terdapat 

20 item gugur. Koefisien validitasnya 0,451 – 0,734 . Hasil uji 

reliabilitas pada skala subjective well being diketahui sebesar 
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0,908 yang menandakan bahwa skala tersebut reliabel. Sebaran 

item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

    Tabel 6 

       Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Subjective Well Being 

 Aspek-Aspek            Nomor Item          Jumlah 

 Subjective Well Being   Favorable Unfavorable      ItemValid 

 Kepuasan Hidup    4,7*,12,16,         1,5*,9*,14,   

                 21*,25,29,          17,19,23,  13 

       34*,37,40        27*,31*,35 

 

 Afektif              3,6,10,13*,   2*,8,11,15*,  

                20,22*,28*,     18*,24*,26*,  7 

     32*,36*,38   30*,33*,39* 

 Total Item Valid          12             8            20  

 

Keterangan: 

Nomor tanpa tanda * : item yang valid 

Nomor dengan tanda * : item yang gugur 

 

D. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode try 

out terpakai. Pada metode try out terpakai, penyebaran dan 

pengambilan data dilakukan hanya sekali. Selain itu, pertimbangan 

lain digunakannya metode try out terpakai karena waktu dan situasi. 

Subjek pada saat uji coba juga akan digunakan sebagai data penelitian 
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yang digunakan langsung pada penelitian ini. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan setelah alat ukur yaitu dua buah skala tersusun dengan baik, 

kemudian dua skala tersebut telah secara bersamaan dibagikan kepada 

subjek. 

Pengumpulan data pada penelitian ini berlangsung selama 

kurang  lebih satu minggu. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 15 Mei  

2017 sampai tanggal 22 Mei 2017 dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti meminta bantuan 

kepada tiga orang dari kakak peneliti dan dua orang dari teman 

peneliti. Kelima orang tersebut sama-sama bekerja dalam perusahaan 

swasta. Peneliti sebelumnya memberi data kriteria apa saja yang 

diperlukan dalam penelitian. Bila dalam lingkup pekerjaan mereka 

terdapat subjek yang memenuhi syarat maka peneliti meminta tolong 

kepada kelima orang tersebut untuk memberikan angket kepada 

subjek yang memenuhi kriteria yang peneliti tentukan.  

Pengisian angket biasanya dilakukan pada jam istirahat kantor 

sehingga tidak mengganggu jam kerja subjek. Skala yang sudah diisi 

diskor, ditabulasi, dan diuji menggunakan aplikasi bernama SPSS 

(Statistical Packages for Social Sciences) for windows release 16.0. 




