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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah wanita yang telah menikah, tinggal 

satu rumah dengan suami, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, baik yang 

telah memiliki anak maupun tidak memiliki anak, dan tinggal di Kelurahan 

Mojosongo Surakarta. Kelurahan Mojosongo merupakan salah satu dari sebelas 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Luas wilayah 

Kelurahan Mojosongo yakni 5.329 m2 dengan jumlah penduduk sebanyak 55.000 

jiwa.Wilayah Kelurahan Mojosongo meliputi 39 Rukun Warga (RW), 191 Rukun 

Tetangga (RT), dan 15.723 Kepala Keluarga. 

Penulis memilih Kelurahan Mojosongo sebagai tempat penelitian 

berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: 

a. Awal munculnya ide penelitian berasal dari Ibu penulis yang tinggal di 

Kelurahan Mojosongo, Surakarta. 

b. Jumlah penduduk di Kelurahan Mojosongo cukup banyak sehingga 

ketersediaan subyek terbilang sangat memenuhi. 

c. Penulis sejak kecil tinggal di Kelurahan Mojosongo, Surakarta sehingga 

memudahkan dalam pengambilan data dilapangan. 

 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini bersifat individual yakni seorang wanita yang telah 

menikah, tinggal satu rumah dengan suami, baik yang telah bekerja maupun 
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yang tidak bekerja, baik yang telah memiliki anak maupun yang tidak memiliki 

anak, dan tinggal di Kelurahan Mojosongo, Surakarta. Subyek penelitian diambil 

dari penduduk wanita di Kelurahan Mojosongo, Surakarta yang memenuhi 

kriteria diatas sebagai subyek penelitian. 

 

4.2.2. Perijinan 

Perijinan merupakan syarat utama dalam sebuah penelitian. Maka dari 

itu, penulis mengajukan permohonan surat pengantar ijin penelitian dari Kepala 

Progdi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Berdasarkan permohonan tersebut, dikeluarkan surat pengantar ijin dengan 

nomor 1522/B.7.3/FP/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Surat ditujukan 

kepada Bapak Winarto, SE. MM selaku Kepala Kelurahan Mojosongo, Surakarta. 

Selanjutnya, penulis menyerahkan surat pengantar ijin secara langsung kepala 

Kepala Kelurahan Mojosongo dan mendapatkan surat jawaban ijin penelitian 

dengan nomor 510.14/123/IV/2019 pada 29 April 2019. Surat jawaban ijin 

penelitian menyatakan bahwa Kelurahan Mojosongo memperbolehkan penulis 

melakukan penelitian di Kelurahan Mojosongo mulai dari tanggal 30 April s/d 24 

Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Mojosongo dan 

dibubuhkan cap asli Kelurahan Mojosongo. 

 

4.2.3. Penyusunan Alat Ukur 

1. Skala Keharmonisan Perkawinan 

Keharmonisan perkawinan diukur menggunakan skala keharmonisan 

perkawinan yang terdiri dari enam aspek keharmonisan perkawinan. Aspek-

aspek keharmonisan tersebut yakni kasih sayang, pengertian, menyediakan 
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cukup waktu untuk berkomunikasi, saling mendengarkan, jujur, dan 

kerjasama. Masing-masing aspek terdiri dari empat item dengan dua item 

favorable dan dua item unfavorable sehingga skala keharmonisan 

perkawinan berjumlah 24 item dengan sebaran nomor item sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penyebaran Nomor Item Skala Keharmonisan Perkawinan 

NO Aspek 
Sebaran No Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Kasih sayang 1, 13 7, 19 4 

2. Pengertian 2, 14 8, 20 4 

3. 
Mempunyai cukup waktu untuk 
berkomunikasi 

9, 21 3, 15 4 

4. Saling mendengarkan 10, 22 4, 16 4 
5. Jujur 5, 17 11, 23 4 
6. Kerjasama 6, 18 12, 24 4 

TOTAL 12 12 24 

 

2. Skala Kemandirian Istri 

Kemandirian istri diukur menggunakan skala kemandirian istri yang 

terdiri dari empat aspek kemandirian istri. Aspek-aspek kemandirian istri yaitu 

kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan 

kemandirian sosial. Masing-masing aspek terdiri dari empat item dengan dua 

item favorable dan dua item unfavorable sehingga skala kemandirian istri 

berjumlah 16 item dengan sebaran nomor sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Penyebaran Nomor Item Skala Kemandirian Istri 

NO Aspek 
Sebaran No Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Kemandirian Emosi 1, 13 7, 11 4 
2. Kemandirian Ekonomi 2, 14 8, 12 4 
3. Kemandirian Intelektual 5, 9 3, 15 4 
4. Kemandirian Sosial 6, 10 4, 16 4 

TOTAL 8 8 16 
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4.3. Uji Coba Alat Ukur 

Sebagai syarat alat ukur yang baik, maka penulis melakukan uji coba 

dengan menyebarkan skala keharmonisan perkawinan dan skala kemandirian 

istri kepada empat puluh responden di Kelurahan Mojosongo pada tanggal lima 

belas sampai tujuh belas April 2019 dengan metode purposive icidental quota 

sampling. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kedua 

skala. Uji coba yang dilakukan guna menyeleksi validitas dan mengetahui 

koefisien reliabilitasnya.  

Data yang didapatkan dari hasil uji coba kedua skala (skala 

keharmonisan perkawinan dan skala kemandirian istri) kemudian ditabulasi. 

Setelah ditabulasi, data tersebut di uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan 

SPSS for Windows 16.00. Berdasarkan hasil uji validitas skala keharmonisan 

perkawinan, semua item dinyatakan valid sehingga tidak ada item yang gugur. 

Maka dapat dikatakan terdapat 24 item valid dengan koefisien relasi yang sudah 

dikoreksi bergerak dari 0,408 – 0,838. Hasil selengkapnya untuk uji validitas 

skala keharmonisan perkawinan dapat dilihat pada Lampiran D. 

Setelah uji validitas, kemudian dilakukan uji reliabilitas pada skala 

keharmonisan perkawinan. Hasil dari uji reliabilitas menyatakan bahwa skala 

keharmonisan perkawinan mendapatkan nilai Alpha Cronbach 0,944 > 0,6 

sehingga dapat dikatakan skala keharmonisan perkawinan reliable.  

Selanjutnya dilakukan uji validitas pada skala kemandirian istri. Data uji 

coba skala kemandirian istri dilakukan uji validitas dan terdapat lima item gugur 

dari total 16 item. Dengan demikian, terdapat 11 item valid dengan koefisien 

relasi yang sudah dikoreksi bergerak dari 0,306 – 0,567. Hasil selengkapnya 

untuk uji validitas skala kemandirian istri dapat dilihat pada lampiran D. Item valid 
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dan item gugur pada skala kemandirian istri dapat lebih jelas dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.3 Sebaran Item Valid dan Item Gugur Skala Kemandirian Istri 

NO ASPEK 
ITEM 

FAVORABLE 

ITEM 

UNFAVORABLE 

NOMOR 

ITEM 

VALID 

NOMOR 

ITEM 

GUGUR 

1. 
Kemandirian 
Emosi 

1, 13 7, 11 7, 13 1, 11 

2. 
Kemandirian 
Ekonomi 

2, 14 8, 12 
2, 12, 

14 
8 

3. 
Kemandirian 
Intelektual 

5, 9 3, 15 3, 5, 15 9 

4. 
Kemandirian 
Sosial 

6, 10 4, 16 4, 6, 16 10 

TOTAL 8 8 11 5 

 

Skala kemandirian istri di uji reliabilitasnya dan mendapatkan nilai Alpha 

Cronbach 0,761> 0,6 sehingga dapat dikatakan skala kemandirian istri reliable. 

Setelah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian kedua skala disusun kembali 

dengan menghapus item yang tidak valid. Skala yang baru kemudian digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. 

4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

Setelah menyusun kembali skala dengan item-item yang valid, skala 

keharmonisan perkawinan dan skala kemandirian istri disusun ulang 

penomorannya dengan menghapus item-item yang tidak valid kemudian 

dibagikan kembali untuk mengambil data penelitian. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan di Kelurahan Mojosongo, Surakarta pada tanggal 30 April 

2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019. Subyek untuk data penelitian diambil 

sebanyak enam puluh orang menggunakan teknik purposive incidental quota 
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sampling yakni subyek harus sesuai dengan kriteria penelitian. Pengambilan 

data dilakukan selama empat hari dengan sebaran sebagai berikut:  

Tabel 4.4 Jadwal Pengumpulan Data Penelitian 

NO Hari Tanggal JumlahSubyek 

1. Selasa 30 April 2019 12 
2. Rabu 1 Mei 2019 18 
3. Jumat 3 Mei 2019 14 
4. Sabtu 4 Mei 2019 16 

TOTAL 60 

 

Pengambilan data dilakukan dengan perijinan secara lisan oleh masing-

masing ketua RT setiap wilayah. Penulis menyebarkan skala dengan dua cara 

yakni secara langsung pada subyek dan membantu subyek bila menemukan 

kesulitan dan menyebar skala menggunakan google form lewat media sosial 

pada beberapa warga Kelurahan Mojosongo yang telah dikenal sebelumnya. 

Beberapa responden menolak mengisi skala dan beberapa subyek meminta 

bantuan dalam mengisi skala. Data penelitian dari enam puluh subyek kemudian 

ditabulasi. Hasil tabulasi tersebut digunakan untuk uji normalitas, uji linearitas, 

dan uji hipotesis yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 
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