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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, peneliti pertama-tama 

menentukan tempat atau kancah penelitian, dalam penelitian ini. 

Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang yang 

peneliti batasi dengan kriteria yang dapat mempersempit apa yang 

dimaksud sebagai masyarakat Kota Semarang, yaitu: 

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

b. Individu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semarang 

c. Individu bertempat tinggal di Kota Semarang sekurang-

kurangnya selama 5 tahun. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang, pada 

tahun 2015, populasi masyarakat yang berumur 40-49 tahun adalah 

sebanyak 227.182 jiwa. Berdasarkan sumber dari Kementerian 

Agama Kota Semarang yang dituliskan dalam buku Kota Semarang 

dalam Angka 2016, pada tahun 2015 terjadi sebanyak 10.511 

pernikahan di Kota Semarang, dan terjadi 417 kasus perceraian.  

 

B. Permohonan Izin Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan surat persetujuan 

(informed consent) bagi setiap subjek yang menyatakan bahwa subjek 

bersedia menjadi bahan penelitian dari peneliti.  
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C. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kepuasan hidup. Skala kepuasan hidup dibuat berdasarkan 

Satisfaction with Life Scales (SWLS) dengan penambahan item dari 

peneliti. Item-item ini dibuat berdasarkan aspek dari kepuasan hidup, 

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. 

Item dalam skala ini hanya terdiri dari pernyataan favourable, 

dengan lima rentang jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 

Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Untuk setiap 

pernyataan dalam skala tersebut, memiliki nilai satu jika sangat tidak 

setuju, nilai dua untuk tidak setuju, nilai tiga untuk netral, nilai empat 

untuk setuju, dan nilai lima untuk sangat setuju.  

Berikut ini adalah sebaran item skala kepuasan hidup: 

Tabel 2. Sebaran Item Skala Kepuasan Hidup 

Aspek Kepuasan Hidup Sebaran Item 

Keinginan individu untuk mengubah 

kehidupannya 

1,6,11 

Kepuasan individu terhadap situasi 

hidupnya saat ini 

2,7,12 

Kepuasan individu terhadap hidupnya di 

masa lampau 

3,8,13 

Kepuasan individu terhadap hidupnya di 

masa yang akan dating 

4,9,14 

Penilaian terhadap kehidupan individu  5,10,15 

Total 15 
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D. Uji Coba Alat Ukur 

Data yang sudah didapat kemudian dilakukan penghitungan 

validitas dan reliabilitasnya untuk benar-benar mengetahui bahwa 

data yang didapat sudah valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas 

diukur dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu 

Statistical Package for Social Science 16.0 for Windows. Validitas 

dihitung dengan menggunakan teknik korelasi product moment. 

Sedangkan reliabilitas diukur dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach.  

Penelitian ini menggunakan satu skala yang terdiri dari 15 item. 

Penyebaran skala dilakukan pada 15 orang yang sudah menikah, 15 

orang yang belum menikah, dan 15 orang yang sudah bercerai. 

Penyebaran skala dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan sebelumnya.  

Hasil try out yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan 

sangat valid dan sangat reliabel dikarenakan berdasarkan hasil uji 

validitas dan uji reliabilitas denga menggunakan SPSS Alpha 

Cronbach menghasilkan hasil yaitu 0.947 sebagai angka dari 

reliabilitas. Uji validitas sendiri menghasilkan angka validitas 

terendah pada 0.592 pada pernyataan ketiga, sedangkan angka 

validitas tertinggi terdapat pada angka 0,792 yang terletak pada 

pernyataan kedelapan. Sehingga tidak ada item yang gugur. 
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E. Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap awal peneliti melakukan try out. Dalam try out,  

peneliti melakukan pemberian skala kepada subjek untuk mengukur 

validitas dan reliabilitas, apakah ada item skala yang gugur. 

Penyebaran skala diberikan kepada 15 orang yang sudah menikah, 15 

orang yang belum menikah, dan 15 orang yang sudah bercerai. Hasil 

validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa penelitian dapat 

dialnjutkan dengan skala yang sudah ada tersebut tanpa ada item yang 

gugur.  

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Maret 2018 hingga 25 

Maret 2018. Peneliti membutuhkan waktu delapan hari untuk 

mengumpulkan data dari seluruh subjek. Pengumpulan subjek ini 

dilakukan dengan metode kuota sampling dimana subjek yang 

dibutuhkan adalah sebanyak 40 orang tiap masing-masing status 

perkawinan (menikah, belum atau tidak menikah, dan cerai) sehingga 

total subjek yang dibutuhkan adalah sebanyak 120 orang. Peneliti 

dalam menyebarkan skala tidak semerta-merta langsung memberikan 

kepada subjek, namun peneliti pertama-tama memberi pertanyaan 

kepada subjek untuk melihat apakah subjek sesuai dengan 

karakteristik yang sudah peneliti tentukan sebelunya, yaitu mengenai 

usia subjek dan sudah berapa lama tinggal di Semarang, kemudian 

peneliti meminta subjek untuk memperlihatkan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk) apakah KTP subjek adalah KTP Semarang atau tidak. Jika 

subjek memperlihatkan bahwa KTP yang dimilikinya adalah KTP 



33 
 

 
 

Semarang maka peneliti memberikan informed consent beserta skala 

yang harus subjek isi.  
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