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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang menggunakan data berupa angka atau 

statistika yang didapat dari pengukuran variabel-variabel terkait 

(Azwar, dalam Antika, 2010). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan teori yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel, 

yaitu: 

1. Variabel tergantung : kepuasan hidup  

2. Variabel bebas  : status perkawinan : 1. menikah 

     2. belum menikah 

      3. cerai 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Batasan dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kepuasan Hidup  

Kepuasan hidup pada masyarakat kota Semarang adalah suatu 

keadaan dimana masyarakat Kota Semarang menilai secara kognitif 

keseluruhan hidupnya, apakah individu tersebut puas atau tidak 

selama sepanjang hidupnya. Kepuasan hidup pada masyarakat kota 

Semarang dapat diukur dengan menggunakan skala Satisfaction with 

Life Scales (SWLS) yang memiliki lima aspek, yaitu: keinginan 

individu untuk mengubah kehidupannya, kepuasan individu terhadap 

situasi hidupnya saat ini, kepuasan individu terhadap hidupnya di 

masa lampau, kepuasan individu terhadap hidupnya di masa yang 

akan datang, penilaian terhadap kehidupan individu. 

Semakin tinggi skor dalam skala tersebut, maka semakin tinggi 

pula kepuasan hidup individu tersebut. Sebaliknya, semakin rendah 

skor skala tersebut, semakin rendah pula kepuasan hidupnya. 

 

2. Status Perkawinan 

Status perkawinan adalah label atau status subyek yang akan 

diungkap dengan memilih status perkawinan yang sesuai dengan 

subyek, apakah menikah, belum meniah, atau cerai. Pemilihan ini 

akan tercantum pada identitas diri yang akan dibagikan kepada 

subyek. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Sugiarto, Siagian, Sunaryanto, dan Oetomo (2001) 

mendefinisikan populasi sebagai suatu keseluruhan objek dalam ruang 

lingkup yang ingin diteliti. Sukandarrumidi (2008) menjelaskan lebih 

lanjut bahwa populasi sebagai semua objek dalam penelitian, baik 

benda nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang memiliki 

karakteristik yang sama. Dengan demikian, ditetapkan karakteristik 

subyek penelitian, yaitu: 

a. Individu usia 41-49 tahun baik pria maupun wanita. Hal ini 

dikarenakan usia 41-49 tahun adalah usia dengan kepuasan hidup 

terendah. 

b. Individu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semarang 

c. Individu bertempat tinggal di Kota Semarang sekurang-

kurangnya selama 5 tahun 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sukandarrumidi (2008) mendefinisikan sampel sebagai 

bagian dari populasi yang memiliki sifat sama dengan populasi.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik quota sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

jumlah). Dalam quota sampling, setiap kelompok atau lapisan yang 

ada dalam populasi harus memiliki porsi yang sama satu dengan yang 

lainnya (Sukandarrumidi, 2008). Penelitian ini akan menggunakan 

subyek sebanyak 120 orang yang terbagi kedalam 3 kelompok 
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kategori status perkawinan subyek, sehingga satu kelompok subyek 

memiliki kuota 40 orang.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Ukur 

Data untuk penelitian ini didapat dengan menggunakan skala. 

Pengukuran data dengan skala ini bertujuan untuk mengungkap 

kepuasan hidup pada masyarakat Kota Semarang. Skala yang 

digunakan adalah Satisfaction With Life Scale (SWLS) milik Ed 

Diener, Robert A. Emmons, Randy J. Larsen, dan Sharon Griffin yang 

terdiri dari lima pernyataan favourable dengan adaptasi dengan 

tambahan skala dari peneliti. Sehingga didapat skala kepuasan hidup 

dengan total 15 pernyataan favourable. 

  

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) adalah alat ukur kepuasan 

hidup yang dibuat oleh Ed Diener, Robert A. Emmons, Randy J. 

Larsen, dan Sharon Griffin pada tahun 1985 dalam Journal of 

Personality Assessment, 49, 71-75 (Pavot & Diener, 2008). Skala ini 

menggunakan skala Likert. Dalam skala tersebut, terdapat lima 

pernyataan dan tujuh rentang jawaban. Namun peneliti menggunakan 

pernyataan tambahan, sehingga pada skala kepuasan hidup terdapat 15 

pernyataan dengan lima rentang pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 
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STS dengan skor 1, TS dengan skor 2, N dengan skor 3, S dengan skor 

4, dan SS dengan skor 5. 

Berikut ini adalah jumlah item skala kepuasan hidup: 

Tabel 1. Jumlah Item Skala Kepuasan Hidup 

Kepuasan Hidup  Favourable Total 

Keinginan individu 

untuk mengubah 

kehidupannya 

3 3 

Kepuasan individu 

terhadap situasi 

hidupnya saat ini 

3 3 

Kepuasan individu 

terhadap hidupnya di 

masa lampau 

3 3 

Kepuasan individu 

terhadap hidupnya di 

masa yang akan dating 

3 3 

Penilaian terhadap 

kehidupan individu  

3 3 

Total 15 15 

 

Satisfaction With Life Scales (SWLS) dalam prakteknya, 

pernah digunakan oleh beberapa penelitian di Indonesia, diantaranya 

yaitu dalam skripsi:  

1. “Subjective Well Being Pada Remaja ditinjau dari Kesadaran 

Lingkungan” ditulis oleh Sonia Visita Here pada tahun 2014 

untuk Skipsi Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. “Kepuasan Hidup Orang yang Bekerja Ditinjau dari Faktor 

Pribadi, Pekerjaan, dan Pasangan” ditulis oleh Hazhira Qudsyi, 

Resnia Novitasari, Fakhrunnisak, Tika Pratiwi Ambarito, dan Eri 
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Yudhani pada tahun 2015 untuk makalah seminar nasional 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia. 

3. “Perbedaan Kepuasan Hidup pada Laki-Laki dan Perempuan Usia 

Dewasa Madya” ditulis oleh Artha Purwa Hardjanti pada tahun 

2015 untuk skripsi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga. 

4. “Hubungan Tujuan Hidup dan Subjective Well Being pada 

Mahasiswa Dewasa Awal” ditulis oleh Leonardus Dimas Aditya 

pada tahun 2017 untuk skripsi Fakultas Psikologi Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta.  

5. “Peran Spiritualitas dan Kepuasan Hidup terhadap Kualitas Hidup 

pada Wirausahawan Muda” ditulis oleh Irfan Aulia Syaiful dan 

Ririn Nur Abdiah Bahar dalam jurnal Humanitas vol. I3 Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2000) menjelaskan bahwa validitas berasal dari kata 

“validity” yang artinya sejauh mana suatu alat ukur alat tes mampu 

mengukur sesuai dengan fungsinya. Suatu alat ukur dikatakan valid 

atau mempunyai validitas yang tinggi ketika hasil dari pengukuran 

dengan alat tersebut sesuai dengan hasil ukur yang dimaksud.  

Tipe validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

validitas konstruk. Azwar (2000) mengartikan validitas konstruk 

adalah tipe validitas dimana alat ukur tersebut mampu mengungkap 

suatu sifat yang akan diukurnya. Validitas konstruk akan dilakukan 
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analisis lebih lanjut dengan product moment dari Pearson dengan diuji 

menggunakan part whole untuk mengurangi over estimate atau 

kelebihan bobot menggunakan alat bantu komputer. 

Reliabilitas diartikan dengan seberapa cermat dan dapat 

dipercayainya suatu hasil pengukuran (Azwar,2000). Semakin tinggi 

reliabilitas suatu hasil pengukuran, maka semakin reliabel alat ukur 

tersebut.  Penelitian ini akan menggunakan koefisien alfa untuk 

mengukur reliabilitas dengan menggunakan alat bantu komputer. 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis statistik yaitu uji Anova. Anova 

digunakan untuk melihat perbedaan kepuasan hidup jika ditinjau dari 

status perkawinan (menikah, belum menikah, dan cerai). 
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