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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan evaluasi programdengan metode one-

group pretest-posttest design (Shaughnessy, Zechmeister, &

Zechmeister, 2012). Kelompok yang diteliti yakni peserta program

discovery. Peserta program discovery diberikan pengukuran sebanyak 2

kali, pretest (sebelum diberikan program) dan posttest (setelah

diberikan program).

O1 X O2

Keterangan :

O1 = Pengukuran pretest

X = Program discovery

O2 = Pengukuran posttest

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kuantitatif guna mengkaji pengaruh program discovery

terhadap OMD bidang pernikahan dan keluarga.

B. Identifikasi Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini ialah program discovery,

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah orientasi

masa depan bidang pernikahandan keluarga yang dilihat melalui

kuesioner orientasi masa depan bidang pernikahan dan keluarga milik

Seginer.

C. Definisi Operasional

1.Orientasi Masa Depan Bidang Pernikahan dan Keluarga

OMD bidang pernikahan dan keluarga adalah pandangan

seorang individu menggambarkan masa depannya dengan
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pasangan hidupnya dalam ikatan pernikahan yang memiliki

obligasi, tujuan, minat yang terus berkembang secara fisik, mental,

emosional dan sosial. Pada penelitian ini akan diukur berdasarkan

dimensi motivasi, kognisi dan perilaku. Dimensi motivasi terdiri

dari sub dimensi value, ekspektansi dan kontrol. Dimensi kognitif

terdiri dari sub dimensi konten dan valensi. Dimensi perilaku terdiri

dari sub dimensi eksplorasi dan komitmen. Semakin tinggi skor

OMD bidang pernikahan dan keluarga maka semakin jelas OMD

bidang pernikahan dan keluarga yang dimiliki oleh peserta

begitupun sebaliknya.

2.Program Discovery

Program ini dilaksanakan selama 1 hari dari pukul 08.00 –

16.00. Materi dibawakan oleh 3 pasang suami istri yang bertugas

memberikan kesaksian serta memberi materi pada saat program

berlangsung. Rundown dari program discovery dapat dilihat di

lampiran 11.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah 30 orang calon pengantin peserta

program discovery yang terdiri dari 16 perempuan dan 14 laki-laki.

Subjek penelitian ini beragama katolik atau ingin menikah secara

katolik serta mengikuti program discovery secara penuh (100% hadir).

E. Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner

adalah suatu daftar berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu

masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko & Achmadi, 2008).

Peneliti menggunakan kuesioner yaitu kuesioner orientasi masa

depan bidang pernikahan dan keluarga milik Seginer (2009).
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Kuesioner ini menggunakan skala likert yang terdiri dari 5

pernyataan yang berbeda sesuai butir dimensi representatif. Respon

jawaban tersebut menggambarkan karakteristik subjek yang mengisi

kuesioner. Skala ini terbagi atas dua macam pernyataan yaitu

pernyataan favorable (berisi tujuan atau pemikiran atau gambaran

yang jelas mengenai kehidupan pernikahan) dan pernyataan

unfavorable (berisi tujuan atau pemikiran atau gambaran yang kurang

jelas mengenai masa depan kehidupan pernikahan).

Sebelum melakukan uji coba, peneliti melakukan uji validitas isi

melalui uji keterbacaan (expert judgement) pada 2 dosen Psikologi, 1

dosen Budaya Bahasa Inggris (BBI), dan 1 penterjemah bahasa

Inggris yaitu Bapak Kazu. Skala ini akan dimodifikasi dengan subjek

penelitian saat ini.

Tabel 1 Blue Print Kuesioner Orientasi Masa Depan Bidang Pernikahan
dan Keluarga

Aspek Kategori Nomor Aitem
Favorable Unfavorable

Motivasi

Value 9a, 9c, 9e 9b, 9d

Ekspektansi 8c, 8e* 2d, 5*, 8a*, 8b,
8d, 8f

Internal Kontrol - 7a, 7b*, 7c*,
7h

Eksternal Kontrol - 7d, 7e, 7f, 7g*

Kognitif
Konten domain - 1*, 4
My Future Hope - 01,02*,03*
My Future Fear - 04*,05*,06*

Perilaku Eksplorasi - 6a, 6b*, 6c,
6d*, 6e

Komitmen - 2a,2b*, 2c*, 3*
Total Aitem 5 33

Kuesioner ini menggunakan skala likert yang terdiri dari 5

pernyataan yang berbeda sesuai butir dimensi motivasi, kognitif dan

perilaku. Respon jawaban tersebut menggambarkan karakteristik

subjek yang mengisi kuesioner. Skala ini terbagi atas dua macam

pernyataan yaitu pernyataan favorable (berisi tujuan atau pemikiran

atau gambaran yang jelas mengenai kehidupan pernikahan) dan
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pernyataan unfavorable (berisi tujuan atau pemikiran atau gambaran

yang kurang jelas mengenai masa depan kehidupan pernikahan).

Pengaplikasian skor yang diberikan pada kuesioner ini yakni

sebagai berikut :

Tabel 2 Skoring Kuesioner OMD Bidang Pernikahan dan Keluarga
Optionfavorable Skor Option Unfavorable

1 5 1
2 4 2
3 3 3
4 2 4
5 1 5

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner OMD bidang pernikahan dan

keluarga akan dilakukan pada subjek penelitian saat penelitian

berlangsung dengan teknik tryout terpakai. Validitas konstruk

kuesioner OMD bidang pernikahan dan keluarga yang memiliki skor

butir non-dikotomi korelasi Item-total dihitung dengan menggunakan

rumus product moment Perhitungan reliabilitas didapatkan dari angka

Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 17.00 dengan syarat angka

dalam rentang 0,7 – 0,9, baru dikatakan reliabel.

F. Analisis Data

Berdasarkan tujuan dan hipotesis peneliti, maka teknik analisis

data yang tepat ialah menggunakan uji t – test berpasangan untuk

sampel parametrik.
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