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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian kuantitatif disebut juga 

penelitian rasional-empiris (deduktif), dimana proses penelitian dimulai dengan 

problematik yang dihadapi peneliti. Problematik atau permasalahan tersebut 

dikaji secara teoritis, dicari dasar-dasar rasionalitsnya. Berdasarkan kajian teoritis 

yang ada, dirumuskan hipotesis atau dugaan sementara atas masalah tersebut. 

Kemudian, dilakukan pengumpulan data empiris, untuk menguji hipotesis 

tersebut. Atas dasar pengujian atau analisis data diambil kesimpulan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak (Santoso, 2005). Penelitian kuantitatif 

korelasional bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan 

koefisien korelasi. Dengan penelitian korelasional, pengukuran terhadap 

beberapa variabel serta saling-hubungan di antara variabel-vaiabel tersebut 

dapat dilakukan serentak dalam kondisi yang realistik (Azwar, 2011). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki satu variabel tergantung dan satu variabel bebas, 

adapun variabel-variabel yang dipakai dlam penelitian ini yaitu : 

a. Variabel tergantung : Kepuasan Pernikahan 

b. Variabel bebas  : Komunikasi Interpersona 
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3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Kepuasan Pernikahan 

Kepuasan Pernikahan dapat didefinisikan sebagai suatu penilaian 

subjektif individu terhadap kualitas pernikahannya yang dirasakan dari interaksi 

dalam pernikahan yang berupa terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan 

individu. Guna mengukur kepuasan penikahan subjek, peneliti menggunakan 

skala kepuasan pernikahan yang disusun berdasarkan delapan aspek yaitu : 

kemampuan sosial suami istri, pesahabatan dalam penikahan, masalah ekonomi, 

kekuatan pernikahan, hubungan dengan keluarga besar, persamaan ideologi, 

keintiman pernikahan, dan taktik interaksi. Semakin tinggi skor skala yang 

dikerjakan subjek maka semakin tinggi pula kepuasan pernikahan yang dimiliki 

subjek, begitu pula sebaliknya. 

3.03.02. Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian pesan oleh 

pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan secara transaksional atau 

saling memberikan timbal balik. Adapun aspek-aspek komunikasi interpersonal 

yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan. Semakin 

tinggi skor skala subjek menunjukkan bahwa semakin tinggi pula komunikasi 

interpersonal 
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3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah istri yang bertempat 

tinggal dan bekerja di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Wanita yang sudah menikah dan masih memiliki suami yang bekerja 

dengan usia pernikahan 5-10 tahun. 

2. Memiliki anak. Pasangan yang menyatakan dirinya puas dan bahagia 

dengan kehidupan perkawinannya pada umumnya adalah pasangan 

yang memiliki anak, sebaliknya kelompok pasangan yang merasa tidak 

bahagia kebanyakan tidak memiliki anak. 

3. Wanita bekerja yang dijadikan subyek dalam populasi penelitian ini 

adalah wanita bekerja yang jam kerjanya minimal delapan jam atau 

lebih. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik insidental sampling, yaitu teknik penentun berdasarkan kebetulan.  Subyek 

yang secara kebetulan/insidental dan sesuai dengan kriteria ditemui oleh peneliti 

dapat dijadikan sampel. Teknik insidental sampling dilakukan di wilayah Genuk 

dan Pedurungan. 
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3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah metode 

skala. Skala merupakan metode pengumpulan data berisi item atau daftar 

pernyataan yang harus diisi oleh subjek dan kemudian hasil dari jawaban subjek 

tersebut dihitung oleh peneliti guna mendapatkan kesimpulan. Terdapat dua 

macam skala yang digunakan dalam penelitian ini, skala pertama guna 

mengungkap variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan dan skala kedua 

guna mengungkap variabel bebas yaitu komunikasi interpersonal. 

3.05.02. Blue Print dan Cara Penilainnya 

a. Skala Kepuasan Pernikahan 

Skala kepuasan pernikahan ini menggunakan model Likert, terdiri 

dari delapan aspek kepuasan pernikahan dari Clayton yaitu kemampuan 

sosial suami istri, persahabatan dalam pernikahan, masalah ekonomi, 

kekuatan pernikahan, hubungan dengan keluarga besar, persamaan 

ideologi, keintiman pernikahan dan taktik interaksi. Skala ini menggunakan 

item tipe pilihan dengan dengan empat alternatif jawaban, yaitu: SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

berupa pernyataan yang berbentuk favourable dan unfavourable. Untuk 

pernyataan yang positif (favourable) skala bergerak dari skor 4 ke 1. Untuk 

jawaban SS (Sangat Setuju) 4, S (Setuju) 3, TS (Tidak Setuju) 2, dan STS 

(Sangat Tidak Setuju) 1. Untuk pernyataan negatif (unfavourable) skala 

bergerak dari skor 1 ke 4. Untuk jawaban SS (Sangat Setuju) 1, S (Setuju) 

2, TS (Tidak Setuju) 3, dan STS (Sangat Tidak Setuju) 4. 
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Adapun rencangan skala kepuasan pernikahan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Kepuasan Pernikahan 

Aspek-aspekKepuasan Pernikahan Jumlah Item Total 

F UF 
Kemampuan Sosial Suami-Istri 2 2 4 
Persahabatan dalam Pernikahan 2 2 4 
Masalah Ekonomi 2 2 4 
Kekuatan Pernikahan 2 2 4 
Hubungan dengan Keluarga Besar 2 2 4 
Persamaan Ideologi 2 2 4 
Keintiman Pernikahan 2 2 4 
Taktik Interaksi 2 2 4 

Total 16 16 32 

 

b. Skala Komunikasi Interpersonal 

Skala Komunikasi Interpersonal disusun berdasarkan aspek-aspek 

komunikasi interpersonal menurut Devito yaitu keterbukaan, empati, sikap 

mendukung, sikap positif dan kesetaraan.  Skala ini menggunakan item tipe 

pilihan dengan bentuk multiple choice dengan empat alternatif jawaban, 

yaitu: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat 

Tidak Setuju) berupa pernyataan yang berbentuk favourable dan 

unfavourable. Untuk pernyataan yang positif (favourable) skala bergerak 

dari skor 4 ke 1.Untuk jawaban SS (Sangat Setuju) 4, S (Setuju) 3, TS 

(Tidak Setuju) 2, dan STS (Sangat Tidak Setuju) 1. Untuk pernyataan 

negatif (unfavourable) skala bergerak dari skor 1 ke 4.Untuk jawaban SS 

(Sangat Setuju) 1, S (Setuju) 2, TS (Tidak Setuju) 3, dan STS (Sangat 

Tidak Setuju) 4. 
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Adapun rencangan skala komunikasi interpersonal adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Komunikasi Interpersonal 

Aspek-aspek Komunikasi 
Interpersonal 

Jumlah Item Total 

F UF 

Keterbukaan 3 3 6 
Empati 3 3 6 
Sikap Mendukung 3 3 6 
Sikap Positif 3 3 6 
Kesetaraan 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

 

3.06. Uji Coba Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, semua alat ukur untuk pengumpulan data perlu diuji 

terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya agar dapat dipertanggungjawabkan 

keilmiahannya. Peneliti harus memeriksa alat-alat yang digunakan dalam 

penyelidikan. Alat pengumpulan data seperti skala harus diuji terlebih dahulu 

validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba, uji validitas dan reliabilitas suatu alat 

ukur sebagai berikut : 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Validitas berati ketepatan dan kecermatan. Validitas menunjuk pada 

sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnyadiukur (Sangadji 

dan Sopiah, 2010). Valid atau tidaknya suatu alat ukur tergantung dari mampu 

atau tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki. 

Penghitungan validitas alat ukur penelitian ini menggunakan alat bantu komputer 

dengan teknik korelasi product moment dari Karl Person dan dikoreksi dengan 

teknik Part Whole karena untuk mengatasi kelebihan bobot. 
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3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010) reliabilitas menyangkut ketepatan 

alat ukur. Dalam mengukur reliabilitas digunakan teknik Alpha dari Cronbach, 

dengan alasan perhitungan dengan menggunakan teknik perhitungan koefisien 

Alpha Cronbach akan memberikan harga yang sama besar atau lebih kecil 

dengan reliabilitas yang sebenarnya, sehingga dapat memperoleh hasil yang 

cermat dan dapat mendeteksi hasil sebenarnya. 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

korelasi product moment.  Teknik analisis ini dipilih karena peneliti hanya 

mengujivariabel bebas terhadap satu variabel tergantung saja. Oleh sebab itu 

teknik ini dapat digunakan untuk melihat hubungan antara komunikasi 

interpersonal dengan kepuasan pernikahan 


