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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A.       Metode  Penelitian yang digunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode  kuantitatif 

korelasional yaitu untuk mengetahui kekuatan hubungan yang ada 

diantara variabel-variabel  dan  analisisnya pada data-data kuantitatif 

(angka atau bilangan) yang dikumpulkan melalui prosedur  pengukuran 

dan diolah  dengan metode analisis statistik (Azwar, 2017). Metode ini 

digunakan untuk melakukan interpretasi data yang konkrit, objektif dan 

terukur (Creswell, 2019; Sugiyono, 2015) guna melihat hubungan antar 

variabel.  

B.       Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan 

pengamatan (Muhidin & Abdurahman, 2017). Menurut (Azwar, 2017) 

variabel  merupakan  kumpulan  konsep mengenai   fenomena  yang   

akan menjadi objek dari sebuah  penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 

tiga variabel yaitu: 

1. Variabel tergantung: Kepuasan Perkawinan  

2. Variabel bebas :  

 a. Kepribadian Ekstrovert     

             b. Komunikasi Interpersonal 
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C.       Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kepuasan Perkawinan 

Kepuasan perkawinan adalah pengalaman subjektif yang dialami 

oleh  suami istri dalam menilai, mengevaluasi, merespons sikap, perilaku  

diri sendiri dan pasangan dalam memenuhi kebutuhan perkawinannya 

baik fisik maupun   psikologis seperti dicintai, dikasihi, dihormati, dilindungi  

dan merasa aman  sepanjang perjalanan hidup berumahtangga  yang 

membawa kebahagiaan, sukacita dan kepuasan.   

  Kepuasan Perkawinan akan diukur dengan Skala Kepuasan 

Perkawinan yang disusun berdasarkan pada aspek-aspek yang dibuat 

oleh Clayton yaitu: kemampuan sosial suami istri, persahabatan dalam 

perkawinan, urusan ekonomi, kekuatan perkawinan, hubungan dengan 

keluarga besar, persamaan ideologi, keintiman perkawinan dan  taktik 

interaksi.  Semakin tinggi skor yang diperoleh partisipan, semakin tinggi 

tingkat kepuasannya dan sebaliknya  

2. Kepribadian  Ekstrovert     

Kepribadian ekstrovert adalah sikap pribadi yang lebih 

mengutamakan orientasi hidup yang berada di luar dirinya dan 

menekankan pentingnya relasi kehidupan  yang baik dengan pribadi yang 

lain. Pribadi ekstrovert memiliki sikap sosial, aktif, riang, semangat, penuh 

kasih sayang, ramah, percaya diri, memiliki emosi positif, ekspresif, 

bertanggung jawab sehinggi pribadi ekstrovert memunyai hubungan yang 

luas dengan lingkungannya. Dengan kata lain pribadi ekstrovert  memiliki 
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kapasitas untuk menjalin relasi dengan  pribadi lain sehingga segala 

pikiran, perasaan dan tindakannya mengarah pada lingkungan yang 

berada di luar lingkungan dirinya. 

Kepribadian ekstrovert akan diukur dengan menggunakan skala 

Kepribadian Ekstrovert yang disusun  berdasarkan pada  aspek-aspeknya 

menurut McCrae dan Costa  yaitu kehangatan (kasih sayang), suka 

berkumpul, mampu mengungkapkan perasaan, suka beraktivitas, mencari 

kesenangan,  emosi positif.  Semakin tinggi skor yang diperoleh partisipan 

maka semakin ekstrovert dan sebaliknya. 

3. Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersonal adalah  pola  komunikasi  yang dibangun 

oleh dua pribadi (suami istri) secara dekat dan tatap muka dalam 

menyampaikan informasi, perasaan dan gagasan yang bermakna  baik 

verbal maupun non verbal sehingga mengundang respon dari masing-

masing pribadi untuk memberikan umpan balik yang berguna  bagi 

kehidupannya setiap hari.  Komunikasi yang dilakukan secara efektif 

dapat memberi nilai bagi pribadi-pribadi yang menjalankannya.   

Komunikasi interpersonal akan diukur dengan menggunakan Skala 

Komunikasi Interpersonal  berdasarkan pada aspek-aspeknya yaitu 

keterbukaan diri, sikap mendukung dan  kepercayaan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh partisipan, semakin intens komunikasi interpersonal. 
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D.       Partisipan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi populasi. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu  yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015).  Azwar  (2017)  

mendefinisikan  populasi  sebagai  “kelompok  subjek  yang hendak   

dikenai   generalisasi   hasil   penelitian,   yang   memiliki   ciri-ciri   atau 

karakteristik-karakteristik  bersama  dan  membedakannya  dari  kelompok  

subjek yang lain”. Alat ukur   diisi   oleh masing-masing suami  istri dan 

akan dianalisis secara bersama sesuai dengan hasil skornya.   

Adapun kriteria  dari populasi yang akan digunakan yaitu: 

a. Suami istri yang terikat dengan  sakramen  perkawinan   dan 

tinggal satu rumah. 

b. Usia dewasa awal (20-40 Tahun) dengan masa perkawinan     

5-10 tahun.   

c. Memiliki anak 

d. Pendidikan minimal SMA. 

e. Berdomisili di Paroki St.Yoseph Bajawa, Flores, Nusa Tenggara 

Timur. 

   

E.      Metode Pengumpulan  Data 

Menurut Azwar  (2017), kegiatan  pengumpulan  data  dalam 

penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  fakta  tentang  variabel  
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yang diteliti. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah  kuesioner  yang bertujuan  menyajikan  informasi  

dalam  bentuk  pernyataan   secara tertulis   yang berkaitan dengan    

topik penelitian. Menurut Sugiyono (2015), kuesioner (angket) merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

Kuesioner itu diharapkan dapat diisi dengan benar oleh responden.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner 

dengan  tiga skala yaitu Skala Kepuasan Perkawinan, Skala Kepribadian 

Ekstrovert dan Skala Komunikasi Interpersonal. Ada dua bagian 

pernyataan yang  digunakan pada masing-masing skala yaitu item 

favorabel (mendukung) dan item unfavorabel (tidak mendukung). Setiap 

item pada kelompok pernyataan mempunyai empat pilihan jawaban yaitu: 

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

Sesuai (STS). Setiap item pernyataan memiliki empat pilihan jawaban 

dengan penilaian item favourable (4-1) dan item unfavourable (1-4). 

Kategori skor yang akan dipakai dalam skala ini adalah skala Likert. 

 

Tabel  1. Skor Skala  Penelitian 

 Jawaban Favorabel Unfavorabel 

 Sangat Sesuai (SS) 4 1 

 Sesuai (S) 3 2 

 Tidak Sesui (TS) 2 3 

 Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
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1. Skala  Kepuasan  Perkawinan 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun skala kepuasan perkawinan 

dengan menggunakan  aspek-aspek  kepuasan perkawinan menurut 

Clayton. Aspek-aspek tersebut adalah kemampuan sosial suami istri, 

persahabatan dalam perkawinan, urusan ekonomi, kekuatan perkawinan, 

hubungan dengan keluarga besar, persamaan ideologi, keintiman 

perkawinan dan taktik interaksi.  Jumlah    item dalam skala ini sebanyak 

32 Item kepuasan perkawinan disusun dengan konsep favorabel 

(mendukung) dan unfavorabel (tidak mendukung).  

Tabel 2: Blue print   Skala Kepuasan Perkawinan 

 Item  Item  

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah 

Kemampuan sosial suami istri 1,17  9,25 4 

Persahabatan dalam 

perkawinan 

2,18, 10,26 4 

Urusan ekonomi 3,19, 11,27 4 

Kekuatan perkawinan 4,20, 12,28  

Hubungan dengan keluarga 

besar 

5,21  13,29 4 

Persamaan Ideologi 6, 22 14,30  4 

Keintiman perkawinan 7,23 15,31  4 

Taktik  Interaksi 8,24 16,32 4 

Jumlah  16 16 32 
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2. Skala Kepribadian Ekstrovert   

Skala pengukuran kepribadian ekstrovert dibuat oleh peneliti sendiri 

dengan mengacu pada aspek-aspek kepribadian ekstrovert  menurut   

McCrae dan Costa yaitu kehangatan(kasih sayang), suka berkumpul, 

mampu ungkap perasaan, suka beraktivitas, mencari kesenangan, emosi 

positif (Akram & Malik, 2018). Dalam skala ini  terdapat 12 item favorabel 

dan 12 item unfavorabel.  

Tabel 3: Blue Print Skala Kepribadian Ekstrovert 

 Item  Item  

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah 

Kehangatan  1,13  7,19 4 

Suka berkumpul  2,14  8,20 4 

Mengungkap perasaan  3,15  9,21 4 

Suka beraktivitas  4,16 10,22 4 

Mencari kesenangan  5,17 11,23 4 

Emosi positif  6,18 12,24 4 

Jumlah  12 12 24 

 

3. Skala Komunikasi Interpersonal 

Skala pengukuran komunikasi interpersonal dalam penelitian ini 

disusun  berdasarkan pada aspek-aspek komunikasi interpersonal 

menurut (Rakhmat, 2019)  yaitu keterbukaan, sikap mendukung, 

kepercayaan. Dalam  skala ini terdapat 24 item yang terdiri dari 12 item 

fovorabel dan 12 item unfavorabel. 
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Tabel 4. Blue print skala Komunikasi Interpersonal. 

 Item  Item  

Aspek Favorabel Unfavorabel Jumlah 

Keterbukaan  1,7,13,19  4,10,16,22  8 

Sikap mendukung  2,8,14,20  5,11,17,23  8 

Kepercayaan  3,9,15,21  6,12,18,24  8 

Jumlah   12  12 24  

 

F.        Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 

1. Validitas Alat Ukur 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat 

mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur (Muhidin & 

Abdurahman, 2017). Menurut Azwar (2017) Validitas berarti sejauh mana 

akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan pengukurannya. 

Pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

menghasilkan data yang secara akurat memberikan gambaran mengenai 

variabel yang diukur seperti yang dikehendaki oleh tujuan pengukuran 

tersebut. Akurat berarti tepat dan cermat sehingga apabila tes 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran maka 

dikatakan sebagai pengukuran yang memiliki validitas rendah (Azwar 

2016).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruk  yaitu 

mengkorelasikan skor item  dengan skor total (Sugiyono, 2017).. 

Instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur  dengan 
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berlandaskan pada teori tertentu. Validitas konstruk dapat diuji dengan  

menggunakan pendapat dari  para ahli (Sugiyono, 2015).Teknik korelasi 

yang digunakan adalah Korelasi Pearson Product Moment untuk menguji 

skor item dengan skor total. Item-item dapat dikatakan valid apabila 

memiliki korelasi ≥0,30 atau lebih. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 

maka item tersebut valid (Sugiyono, 2015;  Azwar, 2016; Muhidin & 

Abdurahman, 2017) 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah  suatu pengukuran yang mampu menghasilkan 

data yang  memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi sehingga disebut 

sebagai pengukuran yang reliabel,  dapat dipercaya dan diandalkan 

(Azwar, 2016). Instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat, akurat (Muhidin & Abdurahman, 

2017). Alat ukur dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan apabila 

mempunyai nilai koefisien reliabilitas rxx mendekati angka 1. Kesepakatan 

umum reliabilitas dianggap sudah cukup memuaskan jika  >0,6 (lebih dari 

cukup), >0,7 (cukup baik) dan >0,8 (baik). Apabila kurang dari <0,5 maka 

alat itu tidak reliabel (Azwar, 2016; Muhidin & Abdurahman, 2017; 

https://qmc.binus.ac.id/2014);  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perhitungan 

statistik dengan Alpha Cronbach dan Statistic Product and Service 

Solution (SPSS) 16. 
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G.       Metode Analisis Data 

Metode  analisis  data  merupakan  langkah  yang  digunakan  

untuk  menjawab rumusan   masalah   dalam   penelitian. Dalam metode 

analisis ini  peneliti menggunakan metode statistik. Untuk  menguji 

hubungan antara kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal 

dengan kepuasan perkawinan,  peneliti menggunakan  analisis regresi  

dengan dua prediktor. Analisis data untuk menguji dua hipotesis minor 

digunakan korelasi product moment.  


