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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. 

Menurut Azwar (2016, hal.5) penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang datanya berupa numerical (angka) yang diolah dengan metoda 

statistika untuk menguji hipotesis dan menyandarkan kesimpulan 

hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

Menggunakan jenis komparatif karena membandingkan kepuasan 

hidup antara wanita yang bekerja dengan wanita yang tidak bekerja.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat yang terdapat pada 

subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif ataupun 

secara kualitatif (Azwar, 2016, h.59). Adapun variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variable tergantung: Kepuasan hidup 

2. Variabel bebas: Status sebagai istri 

a. Wanita yang bekerja  

b. Wanita yang tidak bekerja. 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik varibel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2016, hal.74). Definisi 

operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Kepuasan Hidup 

Kepuasan hidup adalah penilaian kognitif secara menyeluruh 

karena adanya kebutuhan dan harapan yang telah terpenuhi dan 

setiap individu akan memberikan penilaian dengan cara berbeda. 

Tinggi rendahnya kepuasan hidup pada wanita yang bekerja dengan 

wanita yang tidak bekerja dapat diukur dengan skala yang disusun 

oleh peneliti berdasarkan lima aspek kepuasan hidup: Keinginan 

individu, kepuasan dimasa lalu, keinginan tercapai, penilaian orang 

lain, dan lingkungan sosial. Semakin tinggi skor yang didapat maka 

semakin tinggi pula kepuasan hidup yang dirasakan oleh wanita 

yang bekerja begitupula sebaliknya. 

 

2. Status sebagai Istri 

a. Wanita yang Bekerja 

Wanita yang bekerja adalah wanita yang memilih 

berbagi peran untuk menjadi ibu rumah tangga dan bekerja di 

luar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan 

mengisi identitas di skala. 

b. Wanita yang tidak Bekerja 

Wanita yang tidak bekerja adalah wanita yang memilih 

untuk menjadi ibu rumah tangga dengan mengurus suami serta 

anak dan kebutuhan rumah tangganya dengan mengisi identitas 

di skala.  
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D. Subjek Penelitian  

1. Populasi  

Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek ini harus memiliki karakteristik-karakteristik atau ciri-ciri 

bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. 

Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan 

tetapi dapat terdiri dari karakteristik- karakteristik individu 

(Azwar, 2016, hal.77).  

Batasan populasi: 

a. Wanita yang telah menikah 

b. Bekerja atau tidak bekerja  

c. Tinggal dengan suami dan anak 

d. Tidak memiliki asisten rumah tangga 

e. Tinggal di Kota Semarang 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi. Proses pada 

pengambilan sampel disebut dengan sampling. Pada penelitian ini 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposivel 

sampling. Individu yang dijadikan sampel adalah pengambilan 

sampel dilakukan atas dasar pertimbangan peneliti yang 

menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam 

anggota sampel yang diambil (Nasution, 2003, h.5). Peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling karena ada beberapa 

karakteristik subjek yang telah peneliti tetapkan, maka dari itu 
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semua ada batasan-batasan tersendiri, agar karakteristik subjek 

tidak terlalu luas. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian 

mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel 

yang diteliti (Azwar, 2016, h.91). Penelitian ini menggunakan 

skala sebagai alat ukur. Skala sendiri berisi pernyataan-

pernyataan yang disusun untuk mengungkapkan sikap pro dan 

kontra, positif dan dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap 

suatu objek sosial. Penyusunan skala yang terdiri dari dua 

kelompok pernyataan yaitu item yang mendukung aspek 

(favorable) dan item-item yang tidak mendukung aspek 

(unfavorable) (Azwar, 2016, h.97-98). 

Pada penelitian ini menggunakan skala kepuasan hidup 

yang diambil dari lima aspek yang dibuat Veenhoven. Kelima 

yakni keinginan individu, kepuasan dimasa lalu, keinginan 

tercapai, penilaian orang lain, dan lingkungan sosial. 
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2. Blueprint dan Cara Penilaian 

Tabel 1. 

Blueprint Jumlah Item Skala Kepuasan Hidup 

 

Aspek Kepuasan 

Hidup 

Nomor Item Jumlah 

Item Favorable Unfovorable 

Keinginan individu   3 3 6 

Kepuasan dimasa lalu 3 3 6 

Keinginan tercapai 3 3 6 

Penilaian orang lain 3 3 6 

Lingkungan sosial 3 3 6 

Jumlah 15 15 30 

 

Pada skala penelitian ini, terdiri dari dua kelompok item 

yaitu item yang berbentuk pernyataan positif (favorable) dan item 

yang berbentuk pernyataan negatif (unfavorable). Untuk soal pada 

item favorable, nilai 4 diberikan pada jawaban “Sangat Sesuai” 

(SS), nilai 3 pada jawaban “Sesuai” (S), nilai 2 pada jawaban 

“Tidak Sesuai” (TS), dan nilai 1 pada jawaban “Sangat Tidak 

Sesuai” (STS). Untuk soal pada item unfavorable nilai 1 diberikan 

pada jawaban “Sangat Sesuai” (SS), nilai 2 pada jawaban “Sesuai” 

(S), nilai 3 pada jawaban “Tidak Sesuai” (TS), dan nilai 4 pada 

jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS).  

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Azwar (dalam Matondang, 2009, h.89) menyatakan bahwa 

validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) 
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dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur 

secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan 

keputusan tertentu, mungkin tidak valid untuk tujuan atau 

pengambilan keputusan lain. Jadi validitas suatu tes, harus selalu 

dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu 

(Matondang, 2009, h.89). 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan 

komputer khususnya program Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versi 16.0. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran 

dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil 

pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek memang belum berubah (Matondang, 2009, h.93). 

Untuk mendapatkan nilai reliabilitas skala, maka dilakukan 

pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan komputer khususnya program statistic SPSS versi 

16.0. Nilai reliabilitas dilihat pada koefisien alpha dari Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini mengambil perbedaan kepuasaan hidup sebagai 

variabel tergantung sedangkan wanita yang bekerja dengan wanita 

yang tidak bekerja sebagai variabel bebas. Untuk menganalisis data, 

dilakukan uji kuantitatif dengan menggunakan uji komparasi atau 

perbedaan variabel kepuasan hidup. Uji komparasi yang dilakukan 

untuk membuktikan perbedaan kepuasaan hidup wanita yang bekerja 

dengan wanita yang tidak bekerja. Selanjutnya perhitungan data angka 

menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 

16.0. Uji komparasi yang dilakukan adalah antara dua kelompok, 

yaitu wanita yang bekerja dan wanita yang tidak bekerja, maka 

analisis menggunakan cara t-test.  
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