
44 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Kancah penelitian kepuasan hidup ini adalah wanita yang 

bekerja dan wanita yang tidak bekerja. Sampel wanita yang bekerja 

dan wanita yang tidak bekerja yaitu mereka harus sudah menikah lebih 

dari satu tahun dan tinggal dengan suami beserta anak. 

Subjek merupakan masyarakat di Kota Semarang karena bila 

menggunakan masyarakat diluar Semarang maka akan ada perbedaan 

budaya yang ada pada setiap daerah itu. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan 

lingkungan sosial tempat tinggalnya bahkan sampai mendatangi 

langsung untuk mendapatkan subjek. Selain itu peneliti juga 

memanfaatkan media sosial yang semakin berkembang sekarang ini. 

Subjek yang ditemukan melalui media sosial dapat mengisi skala 

melalui google form dengan bantuan internet.  

Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

84 orang, yang terdiri dari 41 orang wanita yang bekerja dan 43 orang 

wanita yang tidak bekerja. Memiliki kriteria yang telah ditentukan. 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur 

          Penelitian ini hanya menggunakan satu alat ukur yang 

berupa skala kepuasan hidup. Skala kepuasan hidup yang 
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digunakan dibuat dari penjabaran aspek-aspek kepuasan hidup 

milik Veenhoven. Penyusunan skala melalui tahap penjajagan 

dahulu dengan diberikan kepada 3 orang. Caranya menanyakan 

adakah item-item yang membingungkan, lalu melakukan kepada 

orang berikutnya. Demikian seterusnya hingga orang ketiga 

merasa semua item sudah jelas.  

          Skala ini berjumlah 30 item yang terbagi atas lima subskala. 

Kelima subskala ini disusun berdasarkan teori Veenhoven tentang 

lima aspek kepuasan hidup, yakni keinginan individu, kepuasan 

dimasa lalu, keinginan tercapai, penilaian orang lain dan 

lingkungan sosial. Dari 30 item terbagi menjadi 15 item favorable 

dan 15 item unfavorable. Sebaran item skala kepuasan hidup dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Sebaran Item Skala Kepuasan Hidup 

Aspek Kepuasan 

Hidup 

Nomor Item Jumlah 

Item Favorable Unfovorable 

Keinginan individu   1,11,21 6,16,26 6 

Kepuasan dimasa lalu 7,17,27 2,12,22 6 

Keinginan tercapai 3,13,23 8,18,28 6 

Penilaian orang lain 9,19,29 4,14,24 6 

Lingkungan sosial 5,15,25 10,20,30 6 

Jumlah 15 15 30 

          Skala bersifat tertutup menggunakan 4 pilihan jawaban dari 

sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Empat pilihan jawaban 

tersebut adalah Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), 
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Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). Subjek diminta memilih satu 

pilihan jawaban paling sesuai dengan dirinya. 

2. Ijin Penelitian  

          Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu menyertakan 

surat ijin penelitian. Pertama-tama peneliti mengajukan 

permohonan surat ijin penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata. Kemudian Dekan Fakultas 

Psikologi mengeluarkan surat ijin penelitian tertanggal 31 januari 

2018 yang ditujukan kepada wanita yang bekerja dan wanita yang 

tidak bekerja, dengan nomor surat 1720/B.7.3/FP/I/2018. Peneliti 

menunjukan surat kepada ketua RT setempat agar besoknya dapat 

diberikan surat balasan untuk bukti penelitian. Subjek juga 

menandatangani lembar persetujuan yang menyatakan kesediaan 

menjadi subjek. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

          Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling di 

perumahan tempat tinggal peneliti. Peneliti mendatangi subjek 

langsung dan untuk tambahan subjek peneliti juga menggunakan 

media sosial.   

          Peneliti yang tinggal di perumahan X meminta pada ibu-ibu 

yang datang pada hari itu untuk mengisi skalanya. Pengambilan data 

tersebut dilaksanakan bertepatan saat adanya arisan RT yang pada 

hari Sabtu tanggal 1 Februari 2018 jam 19.00 di rumah salah satu 
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warga. Peneliti diberi kesempatan diakhir acara untuk menjelaskan 

maksud dan tujuan peneliti berada di tempat itu. Peneliti 

membagikan skala yang berbentuk hardcopy kepada subjek yang 

berjumlah kurang lebih 31 orang.  

          Peneliti mencari lagi subjek untuk memenuhi jumlah subjek 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tempat-tempat yang didatangi 

oleh peneliti adalah di daerah kampus dan tempat kerjanya. Tidak 

hanya itu peneliti juga menggunakan media sosial Line dan 

WhatsApp untuk mendapatkan subjek, terutama untuk subjek wanita 

yang bekerja. Peneliti mengirimi link kepada teman-teman peneliti 

untuk ibunya mengisi link skala kepuasan hidup, ditambah lagi 

peneliti juga dibantu oleh teman-teman peneliti untuk menyebarkan 

link yang telah diberikan. Pengambilan data yang tidak bertatap muka 

menggunakan bantuan google form sehingga subjek dapat mengisi 

dimanapun dan kapanpun selama terhubung internet. Subjek 

penelitiian ini merupakan para wanita yang berada di kota Semarang. 

         Pengambilan data menggunakan hardcopy mendapatkan 39 

subjek sedangkan menggunakan softcopy mendapatkan 52 subjek. 

Peneliti mendapatkan 91 subjek namun gugur 7 karena tidak sesuai 

dengan batasan sampel. Eror pengambilan data yang sering terjadi 

ialah:  

1. Subjek menjawab dengan asal, seperti menjawab no 1-10 memilih 

“Sangat Sesuai” lalu nomor berikutnya sampai kebawah memilih 

“Sangat Tidak Sesuai”. 
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2. Pada subjek wanita bekerja beberapa dari mereka merupakan 

seorang wanita yang belum menikah.  

3. Beberapa subjek merupakan pasangan muda yang baru menikah 

dan belum memiliki anak. 

         Penelitian menggunakan metode try out terpakai, yang berati 

hanya melakukan satu kali pengambilan data. Satu data tersebut 

digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur sekaligus 

untuk menguji hipotesis. Metode try out terpakai dipilih dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Peneliti yang tidak bisa bertemu langsung dengan subjek, apalagi 

untuk wanita yang bekerja. 

b. Menghemat biaya, waktu dan tenaga. Jadi satu kali pengambilan 

data, peneliti bisa langsung menggunakan data tersebut. 

         Setelah selesai dikerjakan oleh subjek, skala tersebut 

dikumpulkan kembali kepada peneliti. Kemudian peneliti menskor 

dan mentabulasikan menjadi data awal yang bisa dilihat di lampiran 

B. 

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

          Setelah mentabulasikan data awal, kemudian dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas reliabilitas 

yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 16. 

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap data skala 

kepuasan hidup, dari 30 item terdapat 10 item yang gugur dan 20 

item yang valid. Sebaran item yang valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Apek Kepuasan 

hidup 

No item Jumlah 

Favourable Unfavourable Gugur Valid 

Keinginan individu 1,11,21 6,16,26 0 6 

Kepuasan dimasa 

lalu 7,17*,27 2,12*,22* 3 3 

Keinginan tercapai 3,13,23 8*,18,28 1 5 

Penilaian orang lain 9*,19,29 4*,14*,24* 4 2 

Lingkungan sosial 5*,15,25 10,20,30* 2 4 

Total 15 15 10 20 

 

Adanya item yang gugur karena item tersebut mempunyai 

nilai dibawah 0,215. Setelah 4x putaran menghasilkan nilai 

koefisien sebesar 0,826. Tingkat reliabilitas tergolong tinggi karena 

mendekati angka 1, yang berati hasil yang sama pada waktu 

berbeda. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran C. Kemudian skor item yang gugur dihilangkan dan skor 

item yang valid ditabulasikan ulang. Skor item yang telah valid 

menjadi data penelitian yang valid. Tabulasi data penelitian yang 

valid dapat dilihat pada lampiran D.   
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