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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah 

Sebelum melakukan pengumpulan data lebih lanjut harus menentukan 

orientasi kancah penelitian dan melakukan persiapan yang berkaitan dengan 

topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara komunikasi interpersonal dengan kepuasan pernikahan pada 

istri yang bekerja. Adapun kancah penelitian yang diambil di Semarang tepatnya 

di wilayah Genuk dan Pedurungan. Penelitian dilakukan di daerah tersebut 

karena banyak istri yang bekerja di luar rumah dan mengalami ketidakpuasan 

dalam pernikahannya. 

Populasi yang akan digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah 

istri yang bekerja dengan usia pernikahannya berkisar 5-10 tahun dan telah 

memiliki anak serta bertempat tinggal di wilayah Genuk dan Pedurungan. Subyek 

dipilih dengan menggunakan insidental sampling. Penentuan kancah penelitian 

ini berdasarkan beberapa pertimbangan peneliti untuk tercapainya penelitian ini. 

Pertimbangan tersebut antara lain : 

1. Penelitian dengan judul “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal 

dengan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Bekerja” belum pernah 

dilakukan sebelumnya di Pedurungan. 

2. Akses dan lokasi ke tempat tersebut mudah untuk dijangkau peneliti 

sehingga memudahkan jalannya penelitian 

3. Ke tempat tersebut memiliki sampel yang sesuai dengan kriteria populasi 

penelitian yang telah disebutkan di atas. 
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4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Peneliti melakukan persiapan berupa penyusunan alat ukur (skala), 

permohonan ijin pengambilan data penelitian, uji reliabilitas dan validitas. Alat 

ukur yang digunakan dalam pengambilan data yaitu skala. Skala penelitian ini 

terdiri dari dua skala, yaitu skala kepuasan pernikahan dan skala komunikasi 

interpersonal yang disusun berdasarkan aspek-aspek setiap variabel. 

 Permohonan ijin penelitian dilakukan setelah ada persetujuan dari dosen 

pembimbing mengenai alat ukur. Surat permohonan ijin diajukan secara tertulis 

oleh peneliti kepada Kepala Program Studi Fakultas Psikologi melalui tata usaha. 

Surat ijin penelitian dengan nomor 1351/B.7.3/FP/III/2019 yang dikeluarkan oleh 

fakultas kemudian ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kota Semarang. Setelah itu, surat ijin dari fakultas diajukan kepada Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Surat rekomendasi 

survey/riset dengan nomor 070/1512/III/2019 yang dikeluarkan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang untuk ditujukan kepada subjek 

penelitian. Penelitian dilakukan setelah menunjukan surat rekomendasi. 

 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai untuk alat ukur yang 

digunakan, mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Hal ini berarti 

peneliti hanya satu kali melalukan pengambilan data sekaligus data yang 

didapatkan digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas serta analisis data. 

Kelemahan dari try out terpakai adalah adanya item-item skala yang tidak 

terpakai karena gugur. 
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Pengambilan data dilakukan selama 18 hari secara keseluruhan, yaitu dari 

tanggal 23 Maret 2019 – 9 April 2019. Peneliti meminta ijin terlebih dahulu 

kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengambilan data kepada istri 

bekerja yang sesui dengan kriteria dalam penelitian ini. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan oleh peneliti adalah incidental sampling. Berikut 

penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengambiln data penelitian. 

Peneliti memberikan skala secara langsung kepada subjek dengan cara 

mendatangi satu persatu lokasi rumah istri bekerja yang bertempat tinggal 

daerah genuk dan pedurungan. Selain itu, peneliti juga meminta bantuan teman 

yang sekiranya mengetahui jika ada calon subjek yang memenuhi kriteria 

populasi, untuk dapat mengenalkan calon subjek kepada peneliti. Skala ditarik 

kembali oleh peneliti dua hari setelah skala diberikan dan memastikan semua 

item dalam skala telah diisi secara lengkap oleh subjek. 

Pengambilan data dilakukan secara bertahap, karena mencari subjek yang 

sesuai dengan kriteria populasi tidak langsung mendapat banyak. Sampai pada 

tanggal 9 April 2019, peneliti mendapatkan 60 orang istri bekerja yang sesuai 

dengan kriteria populasi. 

 

4.04. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Data yang sudah diperoleh ditabulasi yang kemudian digunakan untuk uji 

validitas, reliabilitas dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data yang 

semua itemnya sudah valid. Semua item gugur tidak digunakan. Analisis data 

menggunakan program SPSS 22.0. 

Peneliti telah melakukan pencatatan dan melakukan uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan program SPSS 22.0. Uji validitas menggunakan teknik 
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korelasi product moment Pearson – partwhole dan untuk uji reliabilitas 

menggunakan Alpha Cronbach. Adapun hasil uji relibilitas dan validitas skala 

akan dipaparkan berikut ini. 

Skala kepuasan pernikahan terdiri dari 32 item pernyataan dan item yang 

gugur sebanyak 1 item, sehingga tersisa 31 item pernyataan yang valid. Dari 

hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.928 yang berarti memiliki 

reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 0.339 sampai dengan 

0.728. Berikut adalah rincian item yang valid dan gugur; 

Tabel 4.01. Rincian Item Skala Kepuasan Pernikahan Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Item 
Valid 

Kemampuan sosial 
suami istri 

(1,2) (3*,4) 3 

Persahabatan dalam 
pernikahan 

(5,6) (7,8) 4 

Masalah ekonomi (9,10) (11,12) 4 

Kekuatan pernikahan (13,14) (15,16) 4 

Hubungan dengan 
keluarga besar 

(17,18) (19,20) 4 

Persamaan ideology (21,22) (23,24) 4 

Keintiman pernikahan (25,26) (27,28) 4 

Taktik interaksi (29,30) (31,32) 4 

Total 16 15 31 
Keterangan : 

Tanda bintang (*) : Item Gugur 

Skala komunikasi interpersonal terdiri dari 30 item pernyataan dan item 

yang gugur sebanyak 4 item, sehingga tersisa 26 item pernyataan yang valid. 

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0.941 yang berarti 

memiliki reliabilitas yang baik. Sedangkan koefisien validitas antara 0.348 sampai 
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dengan 0.784. Berikut adalah rincian item yang valid dan item yang gugur dalam 

skala komunikasi interpersonal; 

Tabel 4.02. Rincian Item Komunikasi Interpersonal Valid dan Gugur 

Aspek Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Item Valid 

Keterbukaan (1,2,3) (4,5,6) 6 

Empati 7,8,9) (10,11,12*) 5 

Sikap Mendukung (13,14,15) (16*,17,18) 5 

Sikap Positif (19,20,21) (22,23,24) 6 

Kesetaraan (25*,26,27) (28,29,30*) 4 

Total 14 12 26 
Keterangan : 

Tanda bintang (*) : Item Gugur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


