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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum memulai pengumpulan data, tahap awal yang harus dilaksanakan 

adalah menentukan kancah penelitian. Adapun kancah penelitian dilakukan di 

Kelurahan Mangunhajo, Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut data Papan Monografi Kelurahan Mangunharjo tahun 2018, 

Kelurahan Manguharjo memiliki luas wilayah sebesar 303.796 km2. Kelurahan ini 

terdiri dari 10 RW dan 71 RT, dengan jumlah penduduk berjumlah 10.510 jiwa, dan 

terdapat 2.888 Kepala Keluarga, yang sebagian besar mata pencaharian penduduk 

Kelurahan Mangunharjo adalah sebagai buruh. 

Peneliti melakukan survey wilayah di beberapa RW, dan mencari subjek yang 

dianggap memenuhi kriteria. Selanjutnya peneliti memperkenalkan diri kepada subjek 

dan menjelaskan maksud serta tujuan dari peneliti. 

Subjek merupakan pasangan suami istri dengan kriteria yang telah disebutkan 

sebelumnya. Peneliti meminta ijin kepada para subjek dan memastikan bahwa subjek 

bersedia untuk membantu dalam terlaksananya penelitian ini. Penelitian dilakukan 

dirumah masing-masing subjek dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak 

Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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1. Peneliti melihat banyak warga yang merupakan pasangan muda yang tinggal 

dilokasi penelitian. 

2. Belum adanya penelitian tentang “Hubungan antara penyesuaian perkawinan 

dengan Kepuasan perkawinan pasangan suami istri” dilokasi penelitian. 

3. Adanya ijin untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian 

4. Lokasi penelitian mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

 

4.2.  Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data dimulai dengan penyusunan alat ukur yang 

berupa skala yang telah disusun oleh peneliti, lalu dilanjutkan dengan pengurusan 

administrasi perijinan tempat penelitian. 

4.2.1. Penyusunan Skala Penelitian 

Peneliti menggunakan dua macam skala yaitu skala kepuasan perkawinan dan 

skala penyesuaian perkawinan yang disusun berdasarkan aspek - aspek didalam 

variabel yang sudah dijelaskan dalam landasan teori. Skala yang digunakan 

merupakan skala tertutup, yakni subjek penelitian diwajibkan untuk memilih salah satu 

jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang menggambarkan kondisi subjek 

sesungguhnya. 

1. Skala kepuasan perkawinan 

Skala kepuasan perkawinan dalam penelitian digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan perkawinan pada subjek. Skala ini dibuat berdasarkan indikator-

indikator kepuasan perkawinan yakni komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi 
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agama, pemecahan masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan 

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

dalam rumah tangga. Jumlah item yang diberikan adalah 40 pernyataan yang terdiri 

dari item favorable dan unfavorable dengan sebaran item sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Sebaran Nomer Item Skala Kepuasan Perkawinan 

No Aspek 
Sebaran Nomer Item 

Jumlah Item 
Favorable Unfavorable 

1 Komunikasi 1, 2 21, 22 4 

2 Aktivitas Waktu Luang  3, 4 23, 24 4 

3 Orientasi Agama  5, 6 25, 26 4 

4 Pemecahan Masalah 7, 8 27, 28 4 

5 Pengaturan Keuangan 9, 10 29, 30 4 

6 Orientasi Seksual 31, 32 11, 12 4 

7 Keluarga dan Kerabat 33, 34 13, 14 4 

8 Peran Menjadi Orang 

Tua 
35, 36 15, 16 

4 

9 Kepribadian Pasangan 37, 38 17, 18 4 

10 Pembagian Peran 

dalam Rumah Tangga 
39, 40 19, 20 

4 

Total   40 

 

2. Skala penyesuaian perkawinan 

Skala penyesuaian perkawinan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-

aspek penyesuaian perkawinan dari Atwater yakni penyesuaian terhadap kehidupan 

bersama, penyesuaian pola komunikasi, penyelesaian konflik, dan penyesuaian 
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kehidupan seksual. Jumlah item yang diberikan adalah 24 pernyataan yang terdiri dari 

item favorable dan unfavorable dengan sebaran item sebagai berikut : 

Tabel 4.02. Sebaran Nomer Item Skala Penyesuaian perkawinan 

No Aspek 
Sebaran Nomer Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

1 Penyesuaian terhadap 

kehidupan bersama 
1, 2, 3 13, 14, 15 

6 

2 Penyesuaian pola komunikasi  4, 5, 6 16, 17, 18 6 

3 Penyelesaian konflik 19, 20, 21 7, 8, 9 6 

4 Penyesuaian kehidupan 

seksual 
22, 23, 24  10, 11, 12 

6 

Total   24 

 

4.2.2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan permohonan ijin kepada pihak-pihak terkait, yaitu : 

1. Meminta ijin kepada secara lisan kepada Kepala Kelurahan Mangunharjo dengan 

menjelaskan tujuan penelitian 

2. Meminta surat pengantar dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

yang telah disetujui oleh Ka. Progdi Sarjana Psikologi dengan nomor 

1076/B.7.3/FP/I/2019 kepada Kepala Kelurahan Mangunharjo, Tembalang 

Semarang.  

3. Mengajukan surat pengantar tersebut kepada pihak Kelurahan Manguharjo, 

Tembalang beserta melampirkan contoh skala yang akan disebar di Kelurahan 

tersebut. Surat di terima oleh Kepala Kelurahan dan disetujui untuk melakukan 

penelitian di Kelurahan tersebut. 
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4.3. Pengumpulan Data Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan data dengan cara 

membagikan skala ke warga Kelurahan Mangunharjo, Semarang. Waktu dalam 

pengambilan data bervariasi, berdasarkan ketesediaan waktu yang dimiliki subjek. 

Pada saat pengambilan data peneliti tidak dibantu oleh siapapun. 

Peneliti membagikan langsung skala penelitian kepada subjek satu per satu. 

Subjek merupakan pasangan suami istri yang keduanya bersedia untuk menjadi 

subjek penelitian. Ketika hendak memberikan skala, pertama peneliti meminta 

ketersediaan waktu subjek untuk meluangkan waktunya dan mengecek kesesuaian 

dengan kriteria subjek penelitian yaitu pasangan suami istri dengan usia perkawinan 

1-7 tahun, hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah, tidak tinggal bersama mertua, 

serta memiliki setidaknya satu orang anak. Selanjutnya memperkenalkan diri dan 

menjelaskan maksud dari tujuan penelitian lalu membagikan skala. Peneliti 

menjelaskan prosedur pengisian skala kepada subjek.  

Peneliti menunggu dan mendampingi subjek saat mengisi skala penelitian, 

sehingga apabila ada pernyataan-pernyataan yang kurang jelas, subjek dapat 

bertanya langsung kepada peneliti. Setelah itu skala yang sudah terisi langsung 

dikembalikan kepada peneliti, untuk menjaga kerahasiaan jawaban subjek. 

Peneliti memeroleh 47 subjek, namun 7 diantaranya tidak terisi dengan baik 

sehingga hanya 40 data yang digunakan peneliti. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, seluruh skor pada item – item 

yang valid dijumlahkan dan menjadi skor variable penelitian. Data variabel penelitian 

dapat dilihat pada lampiran B Data Penelitian. 
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4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji coba alat ukur karena 

terbatasnya jumlah subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan 

ketersediaan waktu yang tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan uji coba alat 

ukur. Penelitian ini menggunakan try out terpakai.  

4.4.1. Uji Validitas 

Uji 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). Validitas isi dilakukan dengan melihat secara teliti dan 

logis terhadap item-item pada skala, apakah sudah mewakili aspeknya atau belum. 

Penguji validitas isi adalah dosen pembimbing skripsi. Selanjutnya, data yang sudah 

didapatkan selanjutnya ditabulasi dan diuji validitasnya. Uji validitas ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan bantuan Statistical 

Packages Social Sciencies (SPSS) versi 16. 

1. Skala Kepuasan Perkawinan 

Uji validitas kepuasan perkawinan dilakukan terhadap 40 item pernyataan. 

Item valid diperoleh dari hasil skor hitung > skor r table yaitu 0,2638 (df : 38). Pada 

putaran pertama terdapat lima item gugur sehingga tersisa 35 item valid, lalu pada 

putaran kedua terdapat dua item gugur sehingga tersisa 33 item valid. Pada putaran 

ketiga terdapat satu item gugur sehingga tersisa 32 item valid. Pada putaran keempat 

semua item telah valid. Total item gugur dari putaran pertama hingga putaran keempat 

sebanyak delapan item. Rentang koefisien korelasi yang dikoreksi part-whole, antara  
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0,275 – 0,756. Berikut ini rincian item gugur dan item valid pada skala Kepuasan 

Perkawinan : 

Tabel 4.3. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kepuasan Perkawinan 

Dimensi 
No Item Jumlah Item 

valid Favorable Unfavorable 

Komunikasi 1, 2* 21, 22 3 

Aktivitas Waktu Luang  3, 4* 23, 24 3 

Orientasi Agama  5, 6 25, 26 4 

Pemecahan Masalah 7, 8* 27, 28 3 

Pengaturan Keuangan 9*, 10 29, 30 3 

Orientasi Seksual 31, 32* 11, 12 3 

Keluarga dan Kerabat 33, 34* 13*, 14 2 

Peran Menjadi Orang Tua 35, 36 15, 16 4 

Kepribadian Pasangan 37, 38* 17, 18 3 

Pembagian Peran dalam 

Rumah Tangga 
39, 40 19, 20 

4 

Total  32 

Keterangan : *merupakan item gugur (2, 4, 8, 9, 13, 32, 34, 38) 

2. Skala penyesuaian perkawinan 

Uji validitas penyesuaian perkawinan dilakukan terhadap 24 item. Item valid 

diperoleh dari hasil skor hitung > skor r table yaitu 0,2638 (df : 38). Pada putaran 

pertama terdapat tiga item gugur sehingga tersisa 21 item valid, lalu pada putaran 

kedua semua item telah valid. Total item gugur dari putaran pertama dan putaran 

kedua sebanyak tiga item. Rentang koefisien korelasi yang dikoreksi part-whole, 

antara 0,279 – 0,704. Berikut ini rincian item gugur dan item valid pada skala 

Penyesuaian perkawinan : 
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Tabel 4.4. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Penyesuaian perkawinan 

Dimensi 
No Item Jumlah Item 

valid Favorable Unfavorable 

Penyesuaian terhadap 

kehidupan bersama 
1, 2*, 3 13, 14, 15* 4 

Penyesuaian pola 

komunikasi  
4, 5, 6 16, 17*, 18 5 

Penyelesaian konflik 19, 20, 21 7, 8, 9 6 

Penyesuaian kehidupan 

seksual 
22, 23, 24  10, 11, 12 6 

Total  21 

Keterangan : *merupakan item gugur (2, 15, 17) 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach dangan bantuan 

Statistical Packages Social Sciencies (SPSS) versi 16. Skala penyesuaian 

perkawinan memeroleh skor alpha sebesar 0,854 dan skala kepuasan perkawinan 

memeroleh skor alpha sebesar 0,919. Kedua skala tersebut dapat dikatakan reliabel 

dan dapat digunakan untuk penelitian. 
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