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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena perbedaan 

keharmonisan perkawinan dihitung menggunakan skala keharmonisan 

perkawinan yang berarti data yang diperoleh berupa angka. Angka-angka yang 

di dapat akan diolah sebagai dasar interpretasi hipotesis penelitian akan diterima 

atau ditolak. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparasi yakni meneliti 

perbedaan variabel X yakni keharmonisan perkawinan berdasarkan variabel Y 

status kemandirian istri (Priyono, 2016). 

 

3. 2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum menguji hipotesis penelitian, maka dilakukan identifikasi 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Keharmonisan Perkawinan 

2. Variabel Bebas  : Kemandirian Istri 

 

3. 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam menghindari kesalahan pehamanan mengenai data yang akan 

dikumpulkan dan alat ukur yang akan digunakan, maka diperlukan batasan 

operasional pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut ini 

merupakan batasan operasional yang akan digunakan oleh peneliti: 

1. Keharmonisan Perkawinan 

Keharmonisan perkawinan merupakan keserasian, kerukunan, 

kesepadanan, dan mau menerima kelebihan dan kekurangan pasangan 
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diantara pria dan wanita yang memiliki hubungan sebagai suami istri. 

Keharmonisan Perkawinan diungkap melalui skala, yang terdiri dari aspek-

aspek keharmonisan perkawinan yang meliputi kasih sayang, pengertian, 

menyediakan cukup waktu untuk berkomunikasi, saling mendengarkan, 

jujur, dan kerjasama. Semakin tinggi skor skala menunjukkan semakin 

tinggi keharmonisan perkawinan, begitu pula sebaliknya yakni semakin 

rendah skor skala menunjukkan semakin rendah keharmonisan 

perkawinan. 

2. Kemandirian Istri 

Kemandirian istri adalah keadaan dimana seorang istri dapat 

melakukan berbagai tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri dan 

tidak bergantung pada orang lain termasuk pada suaminya serta 

memenuhi ke empat aspek kemandirian yakni kemandirian emosi, 

kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. 

Status kemandirian istri dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni istri 

mandiri dan istri tidak mandiri. Kemandirian istri diungkap melalui skala 

yang terdiri dari empat aspek kemandirian. Status kemandirian istri akan 

dilihat dari skor total pengisian skala kemandirian. Skor total hasil pengisian 

skala akan dikelompokkan sesuai kategori.  Skor total hasil pengisian skala 

yang lebih tinggi dari rata-rata skala kemandirian istri akan masuk dalam 

status istri mandiri dan skor total hasil pengisian skala yang lebih rendah 

dari rata-rata skala kemandirian istri akan masuk dalam status istri tidak 

mandiri. 

3. 4. Subyek Penelitian 

3. 4. 1. Populasi 



 
 
 

37 
 

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Populasi adalah kumpulan 

objek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan memiliki karakteristik 

yang sama (Supangat, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang 

tinggal di Kelurahan Mojosongo, Surakarta, telah menikah, baik yang bekerja 

maupun tidak bekerja, baik yang telah memiliki anak dan belum atau tidak 

memiliki anak.  

3. 4. 2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

teknik purposive incidental quota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang didasarkan atas pertimbangan peneliti untuk memilih subjek yang sesuai 

dengan kriteria-kriteria atau ciri-ciri yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

(Nasution, 2003). Kriteria-kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

subjek berjenis kelamin perempuan, memiliki status telah menikah dan masih 

tinggal satu rumah dengan suami, tinggal di Kelurahan Mojosongo, Surakarta, 

bekerja maupun tidak bekerja, telah memiliki anak dan belum atau tidak memiliki 

anak. 

 

3. 5. Metode Pengumpulan Data 

3. 5. 1. Alat Pengumpulan Data 

Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan skala. Skala yang digunakan pada penelitian ini terdiri 

atas dua macam yakni skala keharmonisan perkawinan untuk mengukur variabel 

tergantung (keharmonisan perkawinan) dan skala kemandirian istri untuk 

mengukur variabel bebas (kemandirian istri). 
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3. 5. 2. Blueprint dan Cara Penilaian 

1. Skala Keharmonisan Perkawinan 

Keharmonisan perkawinan diukur menggunakan skala 

keharmonisan perkawinan yang terdiri dari enam aspek keharmonisan 

perkawinan yakni kasih sayang, pengertian, menyediakan cukup waktu 

untuk berkomunikasi, saling mendengarkan, jujur, dan kerjasama. Skala 

keharmonisan perkawinan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 

empat respon jawaban yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kategori nilai untuk item 

favorable adalah nilai 4 untuk Sangat Sesuai (SS), nilai 3 untuk Sesuai 

(S), nilai 2 untuk Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 untuk Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Sebaliknya, kategori nilai untuk item unfavorable adalah 

nilai 1 untuk Sangat Sesuai (SS), nilai 2 untuk Sesuai (S), nilai 3 untuk 

Tidak Sesuai (TS), dan nilai 4 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemilihan respon skala empat membuat validitas respon lebih baik 

karena memaksa responden menentukan sikap dan tidak bisa bersikap 

netral sehingga dapat memaksimalkan perbedaan sikap reponden 

(Widoyoko, 2015). 

Tabel 3.1 Blueprint Skala Keharmonisan Perkawinan 

NO Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Kasih sayang 2 2 4 
2. Pengertian 2 2 4 

3. 
Mempunyai cukup waktu 
untuk berkomunikasi 

2 2 4 

4. Saling mendengarkan 2 2 4 
5. Jujur 2 2 4 
6. Kerjasama 2 2 4 

TOTAL 12 12 24 
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2. Skala Kemandirian Istri 

Kemandirian istri diukur menggunakan skala kemandirian istri 

yang terdiri dari empat aspek yaitu kemandirian emosi, kemandirian 

ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sosial. Skala 

kemandirian istri menggunakan skala Likert yang terdiri dari empat respon 

jawaban yakni Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Kategori nilai untuk item favorable adalah 

nilai 4 untuk Sangat Sesuai (SS), nilai 3 untuk Sesuai (S), nilai 2 untuk 

Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sebaliknya, kategori nilai untuk item unfavorable adalah nilai 1 untuk 

Sangat Sesuai (SS), nilai 2 untuk Sesuai (S), nilai 3 untuk Tidak Sesuai 

(TS), dan nilai 4 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemilihan respon 

skala empat membuat validitas respon lebih baik karena memaksa 

responden menentukan sikap dan tidak bisa bersikap netral sehingga 

dapat memaksimalkan perbedaan sikap reponden (Widoyoko, 2015). 

 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Kemandirian Istri 

NO Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Kemandirian Emosi 2 2 4 
2. Kemandirian Ekonomi 2 2 4 
3. Kemandirian Intelektual 2 2 4 
4. Kemandirian Sosial 2 2 6 

TOTAL 8 8 16 

 

3. 6. Uji Alat Ukur 

3. 6. 1. Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan ketepatan alat ukur. Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengukur dengan tepat apa yang hendak diukur dalam 
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sebuah penelitian(Widoyoko, 2015). Instrumen yang valid diharapkan dapat 

menghasilkan data yang valid pula.Validitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah validitas konstruk (Construct Validity) yakni mengacu pada sejauh mana 

suatu instrumen mengukur konsep dari suatu teori dan menjadi dasar 

penyusunan instrumen (skala). Setelah dilakukan pengujian konstruk maka 

dilakukan uji coba lapangan untuk mengetahui validitas faktor maupun 

instrumen. Validitas item instrumen diuji menggunakan korelasi product moment 

karena mengukur kesejajaran antara skor item dengan skor total. Item instrumen 

dinyatakan memiliki validitas tinggi bila skor item memiliki kesejajaran dengan 

skor total. 

3. 6. 2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas berarti dapat dipercaya.Instrumen yang reliable harus 

menunjukkan hasil yang konsisten (ajeg) bila digunakan untuk mengukur berkali-

kali (Widoyoko, 2015). Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan interval 

skor satu hingga empat yang termasuk dalam instrumen non diskrit. Analisis 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik koefisien Alpha 

Cronbach. 

3. 7. Metode Analisa Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

keharmonisan perkawinan berdasarkan status kemandirian istri adalah uji t. Uji t 

merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan yang signifikan dari dua rata-rata sampel. Syarat uji t adalah ada dua 

nilai yang akan dikomparasi, merupakan data kuantitatif, dan data berdistribusi 

normal (Mendrofa, 2016). Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 
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keharmonisan perkawinan berdasarkan status kemandirian istri (istri mandiri dan 

istri tidak mandiri). Analisis data menggunakan SPSS for Windows 16.00. 

  


	1.pdf
	2.pdf
	LAMPIRAN.pdf
	LAMPIRAN A.pdf
	LAMPIRAN B.pdf
	LAMPIRAN C.pdf
	LAMPIRAN D.pdf
	LAMPIRAN E.pdf
	LAMPIRAN F.pdf
	LAMPIRAN G.pdf

