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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode kuantitaif menggunakan analisis data dan kesimpulan berupa angka 

(numerikal) dan selanjutnya diolah menggunakan statistika (Azwar, 2007). Metode ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian, teknik yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teknik korelasional untuk mengukur seberapa besar tingkat 

hubungan dari dua variabel (Alsa, 2014). 

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum melakukan metode pengumpulan data, dan uji hipotesis, terlebih 

dahulu melakukan identifikasi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu variabel tergantung adalah variabel yang diteliti untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan dengan variabel bebas, dan variabel bebas adalah variabel yang 

variasinya memengaruhi variabel lain (Azwar, 2007).  

1. Variabel tergantung : kepuasan perkawinan 

2. Variabel bebas  : penyesuaian perkawinan  
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3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu penjelasan yang memiliki arti tunggal terkait 

mengenai variabel yang hendak diteliti berdasarkan pada karakteristik variabel yang 

dapat diamati. Definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

3.3.1. Kepuasan perkawinan 

Kepuasan perkawinan adalah evaluasi subjektif dari pasangan suami istri 

mengenai perasaan bahagia dan pengalaman menyenangkan selama kehidupan 

perkawinannya. Terdapat sepuluh aspek dalam kepuasan perkawinan yaitu 

komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi agama, pemecahan masalah, pengaturan 

keuangan, orientasi seksual, keluarga dan kerabat, peran menjadi orang tua, 

kepribadian pasangan, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Aspek – aspek ini 

digunakan dalam pembuatan skala kepuasan perkawinan, semakin tinggi skor yang 

diperoleh pada skala, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan perkawinannya, 

begitu pula sebaliknya. 

3.3.2. Penyesuaian perkawinan 

Penyesuaian perkawinan adalah proses modifikasi dan adaptasi dari 

pasangan suami istri, baik dari sisi kepribadian maupun keluarga pasangan guna 

menghindari terjadinya konflik dalam perkawinan. Penyesuaian perkawinan terdiri dari 

empat aspek yang meliputi, yaitu penyesuaian terhadap kehidupan bersama, 

penyesuaian pola komunikasi, penyelesaian konflik, dan penyesuaian kehidupan 

seksual. Aspek – aspek ini digunakan dalam pembuatan skala penyesuaian 

perkawinan, semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala, maka semakin tinggi pula 

kemampuan menyesuaikan diri pada perkawinan, begitu pula sebaliknya. 
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3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang akan digeneralisasikan pada hasil 

penelitian yang memiliki kriteria tertentu yang berbeda dari kelompok subjek lain 

(Azwar, 2007). Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Semarang akan 

dijadikan populasi pada penelitian ini dengan kriteria subjek penelitian sebagai berikut : 

1. Pasangan suami istri dengan usia perkawinan 1-7 tahun. Usia awal perkawinan 

(1-7 tahun) adalah saat – saat pasangan menyesuaikan diri dengan kehidupan 

perkawinannya (Clinebell & Clinebell, 2005). Selain itu, tujuh tahun pertama 

dalam perkawinan merupakan masa krisis, karena di fase ini pasangan terjebak 

dalam rutinitas rumah tangga, sehingga keintiman perkawinan menjadi renggang 

(Yasmine, 2017; Hartono, 2008). 

2. Hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah. Dan tidak tinggal bersama mertua. 

3. Memiliki setidaknya 1 orang anak. 

3.4.2. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk mengambil 

sampel pada populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili 

keadaan populasi yang sebenarnya (Azwar, 2007). Teknik yang digunakan pada 

penelitian ini adalah purposive incidental sampling yaitu sampel yang diambil 

berdasarkan pada pertimbangan yang telah ditentukan da nada kesediaan dari subjek 

untuk memberikan datanya. Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan 

berdasarkan data yang tersedia di Kantor Kelurahan. Apabila Data keluarga sesuai 
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dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka subjek tersebut akan dipilih sebagai 

responden. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat pengumpulan data 

Alat pengumpulan data penelitian ialah pembuktian fakta dan variabel yang 

akan diteliti (Azwar, 2007). Penelitian ini menggunakan skala bertingkat numeris. 

Skala bertingkat adalah ukuran subjektif yang dibuat berskala dengan tujuan untuk 

mencari informasi tentang program maupun orang saat menjalankan tugas dan 

menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat (Arikunto, 2010). 

Setiap pernyataan dalam skala memiliki skor dan analisis yang berbeda, 

jawaban dalam skala disesuaikan dengan keadaan subjek yang sebenarnya. Subjek 

diminta memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang telah disediakan 

dengan penjabaran sebagai berikut : 4. Sangat Sesuai, 3. Sesuai, 2. Tidak Sesuai, 1. 

Sangat Tidak Sesuai 

3.5.2. Blueprint dan cara penilaian 

1. Skala kepuasan perkawinan 

Skala kepuasan perkawinan memiliki 40 pernyataan yang dibuat dari aspek-

aspek yang telah dipilih peneliti yakni komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi 

agama, pemecahan masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan 

kerabat, peran menjadi orang tua, kepribadian pasangan, dan pembagian peran 

dalam rumah tangga. 
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Tabel 3.1. Blueprint Skala Kepuasan Perkawinan 

No Aspek Favorable Unfavorable Total 

1 Komunikasi 2 2 4 

2 Aktivitas Waktu Luang 2 2 4 

3 Orientasi Agama 2 2 4 

4 Pemecahan Masalah 2 2 4 

5 Pengaturan Keuangan 2 2 4 

6 Orientasi Seksual 2 2 4 

7 Keluarga dan Kerabat 2 2 4 

8 Peran Menjadi Orang Tua 2 2 4 

9 Kepribadian Pasangan 2 2 4 

10 
Pembagian Peran dalam Rumah 

Tangga 
2 2 4 

Total 20 20 40 

    

2. Skala penyesuaian perkawinan 

Skala penyesuaian perkawinan memiliki 24 pernyataan yang dibuat dari 

aspek-aspek yang telah dipilih peneliti yakni penyesuaian terhadap kehidupan 

bersama, penyesuaian pola komunikasi, penyesuaian kehidupan seksual, dan 

penyelesaian konflik. 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Penyesuaian perkawinan 

No Aspek Favorable Unfavorable Total 

1 Penyesuaian terhadap 

kehidupan bersama 
3 3 6 

2 Penyesuaian pola komunikasi  3 3 6 

3 Penyesuaian kehidupan seksual  3 3 6 

4 Penyelesaian konflik 3 3 6 

Total 12 12 24 
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3.6. Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana sebuah alat ukur dapat melakukan fungsi 

ukurnya secara tepat dan cermat. Alat ukur dapat dikatakan valid apabila mampu 

mencapai tujuan pengukuran di dalam penelitian yang dilakukan (Azwar, 2007). 

Validitas pertama yang dilakukan yakni dengan pengujian validitas isi. Validitas isi 

adalah validitas yang berfokus pada setiap elemen didalam alat ukur (Coaley dalam 

Ihsan, 2015). Selanjutnya melakukan pengujian melalui validitas item yang terdapat 

pada kepuasan perkawinan dengan penyesuaian perkawinan adalah dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson dan untuk mengoreksi skor 

total menggunakan Part Whole. 

3.6.2. Reliabilitas 

Azwar (2007) menjelasan bahwa reliabilitas adalah kestabilan atau konsistensi 

dari suatu pengukuran yang hasilnya relatif sama jika dilakukan pengukuran kembali 

pada penelitian yang serupa. Pengujian reliabilitas alat ukur pada penelitian ini yakni 

dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach.  

3.7. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan 

diorganisasikan sehuingga dapat dibaca dan diinterpretasikan (Azwar, 2007). Analisis 

data menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson untuk mengetahui 

hubungan penyesuaian perkawinan dengan kepuasan perkawinan pada pasangan 

suami istri. 
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