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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi variabel-

variabel dalam penelitian ini terdiri dari :  

1. Variabel Bebas (X) : Trait Kepribadian The Big Five dengan  

subvariabelnya yaitu Neuroticism, 

Agreeableness, Conscientiousness, 

Extraversion, dan Openness to Experience. 

2. Variabel Terikat (Y) : Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang  

Menikah di Usia Dini. 

 

B. Pengertian Operasional 

1.  Trait Kepribadian The Big Five 

Trait Kepribadian The Big Five merupakan pengorganisasian atau 

pengelompokkan kepribadian kedalam lima dimensi yang secara garis 

besar dapat merangkum keseluruhan karakteristik kepribadian yang 

berbeda dan unik menjadi lebih spesifik.  Pengukuran trait kepribadian 

the big five menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Oliver P. 

John yaitu big five inventory (BFI), disusun berdasarkan lima dimensi 

yaitu, agreeableness, neuroticism, extraversion, conscientiousness, 
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openness to experience yang diadaptasi dan diterjemahkan oleh 

Ramdhani (2012) ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

confirmatory factor analysis (CFA) technique. Penjelasan masing-masing 

subvariabel dari trait kepribadian big five yaitu : 

a. Trait Kepribadian Neuroticism 

Trait kepribadian Neuroticism identik dengan penyesuaian 

emosional dan ketidakstabilan emosi. Hal ini tergambarkan dari 

kecenderungan individu yang rentan terhadap tekanan psikologis seperti 

cemas, cenderung berpikiran negatif pada orang lain, serta kesulitan 

yang berlebihan dalam menoleransi frustrasi ketika tidak sesuai dengan 

keinginannya. Skor trait kepribadian Neuroticism diperoleh dengan 

menggunakan skala Big Five Inventory (BFI) trait neuroticism pada item 

nomor 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, dimana semakin tinggi skor yang 

didapat maka semakin tinggi trait kepribadian Neuroticism, demikian 

sebaliknya. 

b. Trait Kepribadian Agreeableness 

        Trait kepribadian Agreeableness mendeskripsikan karakteristik 

individu yang mudah bergaul dengan orang lain, bersikap kooperatif, 

penuh kasih sayang, pemahaman, dan percaya. Individu dengan trait 

kepribadian agreeableness cenderung selalu mengalah dan 

mendahulukan kepentingan orang lain. Skor trait kepribadian 

Agreeableness diperoleh dengan menggunakan skala Big Five Inventory 

(BFI) trait agreeableness pada item nomor 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 
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42, dimana semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi trait 

kepribadian Agreeableness, demikian sebaliknya. 

c. Trait Kepribadian Conscientiousness 

          Individu dengan trait kepribadian Conscientiousnes memiliki 

karakteristik seperti berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, menunda 

kepuasan pribadi, mengikuti aturan dan norma, membuat perencanaan 

serta pengorganisasian yang matang, kompeten, hati-hati dalam 

mengambil tindakan, tekun dan ambisius. Skor trait kepribadian 

Conscientiousness diperoleh dengan menggunakan skala  Big Five 

Inventory (BFI) trait conscientiousness pada item nomor 3, 8, 13, 18, 23, 

28, 33, 38, 43, dimana semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi trait kepribadian Conscientiousness, demikian sebaliknya. 

d. Extraversion 

         Trait kepribadian Extraversion menggambarkan mengenai individu 

yang ramah, ceria, hangat, menyayangi orang-orang di sekitarnya, dan 

asertif sehingga mudah berinteraksi dan menjalin hubungan dengan 

orang lain. Individu dapat menikmati dan menjalani hidupnya dengan 

pikiran yang positif dan terbuka terhadap perubahan-perubahan baru 

dalam hidupnya. Skor trait kepribadian Extraversion diperoleh dengan 

menggunakan skala Big Five Inventory (BFI) trait extraversion pada item 

nomor 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, dimana semakin tinggi skor yang 

didapat maka semakin tinggi trait kepribadian Extraversion, demikian 

sebaliknya. 
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e. Openess to Experience 

        Trait kepribadian Openness to Experience mendeskripsikan 

individu yang imajinatif, berwawasan luas, toleran, terbuka untuk 

mencoba pengalaman yang baru, serta penuh akan keingintahuan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan intelektual. Skor trait 

kepribadian Openness diperoleh dengan menggunakan skala Big Five 

Inventory (BFI) trait openness to experience pada item nomor 5, 10, 15, 

20, 25, 30,  35, 40, 41, 44, dimana semakin tinggi skor yang didapat maka 

semakin tinggi trait kepribadian Openness to experience, demikian 

sebaliknya. 

2. Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini 

        Penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri yang 

menikah usia dini merupakan suatu proses adaptasi antara suami dan 

istri yang menikah di usia remaja, yaitu di bawah 16 tahun (pihak wanita) 

dan dibawah 19 tahun (pihak pria) yang didalamnya terdapat proses 

belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masing-masing yang nantinya akan mencapai suatu derajat 

kebahagiaan dalam hubungan pernikahan. Disamping itu, penyesuaian 

pernikahan antara suami dan istri juga diharapkan dapat mencegah 

terjadinya konflik dalam rumahtangga dan dapat menyelesaikan konflik 

tersebut dengan baik lewat interaksi satu sama lain untuk saling 

mencapai kepuasan dan tujuan umum. 
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Pengukuran variabel penyesuaian pernikahan dengan 

menggunakan skala yang disusun berdasarkan aspek yang 

dikembangkan oleh Spanier, yaitu consensus (mufakat), cohesion 

(kepaduan), expression of affection (ungkapan kasih sayang), dan 

satisfaction. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi 

penyesuaian pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, 

demikian sebaliknya. 

C. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

      Populasi merupakan kelompok subjek yang memiliki ciri–ciri atau 

karakteristik yang sama, yang membedakan dengan kelompok subjek 

yang lainnya (Azwar, 2015). Populasi dari penelitian ini yaitu pasangan 

suami istri yang menikah usia dini dengan salah satunya berusia dibawah 

Undang-undang Pernikahan, yaitu usia dibawah16 tahun (pihak wanita) 

dan usia dibawah 19 tahun (pihak pria), yang berdomisili di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun dan telah 

hidup mandiri sebagai keluarga, dimana masa lima tahun pertama 

pernikahan pasangan suami istri biasanya belum banyak mempunyai 

pengalaman bersama, sehingga diperlukan proses penyesuaian diri 

tidak hanya dengan pasangan tapi juga dengan kerabat-kerabat yang 

ada (Hassan dalam Anjani & Suryanto, 2006).  
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2. Sampel dan Teknik Sampling  

      Sampel ialah bagian dari populasi yang menggambarkan 

karakteristik atau ciri-ciri dari populasi, yang dipilih sesuai dengan teknik 

tertentu (Azwar, 2015). Karakteristik populasi dari penelitian ini adalah 

pasangan suami istri yang menikah usia dini di Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik Incidental Sampling, yaitu pengambilan sampel 

saat itu juga ketika peneliti menemukan fenomena tersebut. Kemudian 

peneliti melanjutkan pencarian sampel sesuai dengan kriteria 

fenomena, hingga periode tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti  

(Sugiyono, 2010).  

D. Instrumen Penelitian  

      Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini akan 

menggunakan skala psikologi. Skala Psikologi dalam penelitian ini 

terdiri dari dua kelompok item, yaitu favorable dan unfavorable. Azwar 

(2015) mengungkapkan bahwa item-item favorable merupakan item-

item yang isinya terdiri dari ciri-ciri adanya atribut yang diukur, 

sedangkan item-item unfavorable ialah item-item yang isinya tidak 

memihak atau tidak menunjukkan ciri-ciri atribut yang diukur. Skala 

Psikologi digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi : 

1. Skala Traits Kepribadian The Big Five 

      Skala yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan alat 

ukur yang telah disusun oleh Oliver P. John (1991) yaitu big five 
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inventory (BFI). Skala BFI diadaptasi dan diterjemahkan oleh 

Ramdhani (2012) ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

confirmatory factor analysis (CFA) technique. Big five inventory (BFI) 

terdiri dari lima dimensi kepribadian yaitu agreeableness, neuroticism, 

extraversion, conscientiousness, openness to experience. BFI terdiri 

dari 44 item, 8 item untuk extraversion, 9 item untuk agreeableness, 9 

item untuk conscientiousness, 8 item untuk neuroticism, dan 10 item 

untuk openness to experience, dengan reliabilitas cukup baik sebagai 

berikut: Extraversion (0,73), Agreeableness (0,76), 

Conscientiousness (0,78), Neuroticism (0,74), dan Openness to 

Experience (0,79). 

       Alternatif pilihan jawaban skala trait kepribadian the big five 

pada penelitian ini terdiri dari 5 pilihan yakni : sangat tidak setuju 

(STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (R), setuju (S), sangat setuju (SS). 

Penilaian item favorable skala big five inventory (BFI) ialah, (SS=5), 

(S=4), (R=3), (TS=2), (STS=1), sedangkan penilaian item unfavorable, 

(SS=1), (S=2), (R=3), (TS=4), (STS=5).  

Tabel 1. Rancangan Skala Big Five Inventory (BFI) 

No.  Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1.  Extraversion 5 3 8 
2.  Agreeableness 5 4 9 
3.  Conscientiousness 5 4 9 
4.  Neuroticism 5 3 8 
5.  Openness to  

Experience 
8 2 10 

Jumlah 27 17 44 
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2. Skala Penyesuaian Pernikahan 

         Pengukuran penyesuaian pernikahan menggunakan Dyadic 

Adjusment Scale (DAS) yang disusun oleh Spainer berdasarkan 

aspek-aspek penyesuaian pernikahan sebanyak 32 item yang sudah 

teruji secara baik pada penelitian-penelitian sebelumnya. Aitem 

penyesuaian pernikahan disusun dengan konsep favourable dan 

konsep unfavourable. Setiap aitem pada kelompok pernyataan 

tersebut memiliki empat pilihan jawaban dengan penilaian aitem 

favourable (4-1) dan penilaian unfavourable (1-4), dengan pilihan 

jawaban Hampir Selalu (HS), Kadang-kadang (K), Jarang (J), Tidak 

Pernah (TP). 

Tabel 2. Rancangan Skala Penyesuaian Pernikahan  

No.  Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1.  Consensus 13 0 13 
2.  Cohesion 5 0 5 
3.  Expression of affection 2 2 4 
4.  Satisfaction 4 6 10 

Jumlah                                                                                                              
32 

 

E. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Uji Validitas  

Validitas sangat erat kaitannya dengan pengukuran, sehingga 

tujuan dilakukannya validitas ialah untuk mengukur skala guna 

mengetahui sejauh mana skala tersebut menghasilkan data yang 

akurat sesuai dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2015). Disamping 

itu, uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masing-
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masing item dalam tes layak untuk mengungkap atribut yang diukur 

sesuai dengan indikator dan mencakup keseluruhan domain isi yang 

hendak diukur (Azwar, 2016).  

Kemudian akan dilakukan uji validitas item dengan 

menggunakan formula product moment Pearson, untuk mendapatkan 

koefisien korelasi antara item skala dengan skor total skala, 

sedangkan untuk menghindari over estimate maka akan dilakukan 

koreksi dengan teknik part–whole. 

2. Uji Reliabilitas  

Suatu alat ukur dikatakan baik jika memiliki reliabilitas yang baik 

dan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Reliabilitas merupakan 

sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2016). Teknik 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian adalah 

teknik Alpha Cronbach.   

F. Analisis Data  

          Langkah awal dari analisis data yaitu dengan melakukan pengujian 

prasyarat analisis, dengan tujuan untuk memastikan data berdistribusi 

normal dan mempunyai hubungan yang linier. Hal tersebut merupakan 

syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan pengujian hipotesis. Penelitian 

ini menggunakan korelasi Pearson product moment untuk menguji hipotesis, 

yakni untuk mengetahui korelasi antara penyesuaian pernikahan dengan 

tiap-tiap traits kepribadian The Big Five, yaitu Neuroticism, Agreeableness, 

Conscientiousness, Extraversion,  dan Openness to Experience.  

 


