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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh 

terhadap hasil penelitian. Kegiatan penelitian harus mengikuti langkah-langkah 

kerja sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan metode-metode tertentu. Metode 

penelitian merupakan syarat pokok dalam sebuah penelitian. Berbobot atau 

tidaknya suatu hasil penelitian bergantung pada pertanggungjawaban metode 

penelitiannya secara ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan korelasional yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara kematangan emosi ( variabe X) dengan pengambilan keputusan menikah 

(variabel Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi bivariat (bivariate 

correlation). Korelasi bivariat (bivariate correlation) merupakan hubungan antara 

dua variabel. Variabel 1 disebut independent variable atau variabel bebas yaitu 

variabel yang memberikan pengaruh, dan variabel 2 disebut dependent variable 

atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. Model hubungan antara 

variabel tersebut digambarkan sebagai berikut : 

 

Keterangan  :  

: Menunjukkan hubungan satu arah 

 

 

X 

 

Y 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Idrus (2002: 77) variabel dimaknai sebagai sebuah konsep atau 

objek yang sedang diteliti, yang memiliki variasi (vari-able) ukuran, kualitas yang 

ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki konsep (variabel) 

itu sendiri. Variabel dibagi atas dua jenis, yaitu variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel pada penelitian ini 

adalah kematangan emosi dan pengambilan keputusan menikah. Adapun 

identifikasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (independent variable) = Kematangan emosi 

2. Variabel terikat (dependent variable)   = Pengambilan keputusan menikah 

 

C. Definisi Operasional 

1. Kematangan Emosi 

 Kematangan emosi dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan 

mahasiswa untuk mengatur dan mengendalikan serta mengekspresikan emosinya 

dengan baik, sehingga dapat menilai situasi secara kritis sebelum bertindak, dan 

dapat menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kematangan emosi diukur 

dengan menggunakan skala kematangan emosi yang diturunkan dari karakteristik 

kematangan emosi yang dikemukakan oleh Walgito (2004). Adapun karakteristik 

kematangan emosi adalah sebagai berikut : 

a. Dapat menerima keadaan dirinya maupun orang lain apa adanya. 

b. Tidak bersifat impulsif, yaitu mengatur pola fikir dengan baik sebelum 

bertindak. 
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c. Dapat mengontrol emosinya dengan baik, sehingga dapat mengatur kapan 

kemarahan tersebut dimanifestasikan. 

d. Dapat berfikir obyektif, sehingga akan besifat sabar, penuh pengertian dan 

pada umumnya cukup mempunyai toleransi yang baik. 

e. Mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah 

mengalami frustasi dan menghadapi masalah dengan penuh pengertian. 

2. Pengambilan Keputusan Menikah 

Pengambilan keputusan menikah dalam penelitian ini diartikan sebagai 

tindakan mahasiswa untuk menentukan sebuah pilihan yang dianggap paling baik 

dalam rangka membentuk ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita dalam 

sebuah pernikahan yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia. 

Pengambilan keputusan menikah diukur menggunakan skala pengambilan 

keputusan yang dibuat berdasarkan tahap-tahap dalam pengambilan keputusan 

yang dikemukakan oleh Halpern (1997). Adapun tahap-tahap pengambilan 

keputusan menikah adalah :  

a. Mengidentifikasi permasalahan tentang keputusan untuk menikah saat kuliah 

b. Mencari alternatif yang betujuan untuk kebaikan dan kelangsungan kuliah dan 

pernikahannya 

c. Memilih alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada dengan melakukan 

pertimbangan yang matang 

d. Melakukan evaluasi hasil dari pilihan tersebut. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Sementara menurut Sugiyono (2013: 61) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dan 

mahasiswi yang sudah menikah dari semua perguruan tinggi yang ada di kota 

Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneliti tidak menemukan data mahasiswa yang 

sudah menikah, sehingga peneliti tidak dapat menentukan jumlah populasi dalam 

penelitian ini. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimililki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 81). Menurut Azwar (2013: 79) sampel harus 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya sehingga sampel mampu 

menjadi representasi yang baik dari popupalasi. Dalam pengambilan sampel, 

peneliti mengacu pada pendapat Roscoe, hal ini dikarenakan peneliti tidak 

menemukan data tentang jumlah populasi. Roscoe (dalam Sugiyono, 2013: 74) 

mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 

hingga 500. Dari pendapat Roscoe di atas maka peneliti menetapkan sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 51 orang.  
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3. Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

Acidental sampling dan Snowball sampling. Hal ini dikarenakan tidak 

diketahuinya siapa saja dan dimana tempat tinggal subjek. Karena kondisi 

tersebut, peneliti menggunakan dua teknik sampling, dengan tujuan untuk 

memudahkan peneliti menemukan subjek yang bersedia berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Acidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Martono, 2012 :79).  Snowball sampling adalah teknik 

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam 

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan 

dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti 

mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 

diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel 

semakin banyak (Sugiyono, 2013: 85).  

Dalam proses penyebaran skala, peneliti menggunakan teknik probability 

sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi 

seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2013: 

83). Dengan demikian, peneliti memberikan skala kepada seluruh mahasiswa 

yang sudah menikah, dan berdomisili di kota Pekanbaru.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2010: 265) metode pengumpulan data merupakan cara-

cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan 

data didapatkan dari instrumen penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat bantu 

dalam pengumpulan data penelitian. Adapaun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala kematangan emosi dan skala pengambilan keputusan menikah. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dari masing-masing 

skala diberi skor berkisar dari nilai 4 (empat) hingga 1. Secara lebih rinci 

penskoran skala favorable dan unfavorable dari kedua skala yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 

Rentang Skor Untuk Jawaban 

Favorabel (F) Unfavorabel (UF) 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1 

Sesuai 3 Sesuai 2 

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4 

 

1. Alat Ukur 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang diteliti, maka 

dibuat suatu skala psikologi yang dikembangkan dari defenisi operasional tentang 

variabel yang menjadi fokus penelitian, yaitu skala kematangan emosi dan skala 

pengambilan keputusan menikah. Tahap selanjutnya dilakukan penilaian atau 

skoring pada skala kematangan emosi dan skala pengambilan keputusan menikah. 
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a. Skala Kematangan Emosi 

 Skala kematangan emosi disusun berdasarkan karakteristik kematangan 

emosi yang dikemukakan oleh Walgito (2004). Skala penelitian ini terdiri dari dua 

kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung). Blue print skala kematangan emosi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kematangan Emosi (Untuk Try Out) 

No Karakteristik Kematangan 

Emosi 

Aitem Total 

F UF 

1 Dapat menerima keadaan dirinya 

dan orang lain apa adanya  

 

9,11,14,18,

19 

5,10,13,15 9 

2 Tidak bersifat implusif, yaitu 

mengatur pola berfikir dengan baik 

sebelum bertindak 

 

1,7,17 3,6,8 6 

3 Dapat mengontrol emosi dan 

ekspresinya dengan baik  

 

2,4,12,20 16,27,35 7 

4 Dapat berfikir objektif, sehingga 

akan bersifat sabar, penuh 

pengertian dan mempunyai 

toleransi yang baik 

 

29,30,31,34 23,25.33 7 

5 Mempunyai tanggung jawab yang 

baik, dapat berdiri sendiri, tidak 

mudah mengalami frustasi dan 

menghadapi masalah dengan penuh 

pengertian 

22,24,32 21,26,28 6 

  Jumlah 19 16 35 
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b. Skala Pengambilan Keputusan Menikah 

 Skala pengambilan keputusan menikah disusun berdasarkan tahap-tahap 

pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Halpern (1997). Skala terdiri dari 

dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorable (mendukung) dan 

pernyataan unfavorable (tidak mendukung). Blue print skala pengambilan 

keputusan menikah dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Menikah (Untuk Try Out) 

No Tahap-tahap pengambilan 

keputusan 

Aitem Jumlah 

F UF 

1. Mengidentifikasi bahwa 

keputusan perlu dibuat  

 

7,10,14,26 2,16,22 8 

2. Mencari alternatif yang betujuan 

untuk kebaikan dan 

kelangsungan pernikahannya 

 

1,8,12,19,25 3,20 8 

3. Memilih alternatif terbaik dari 

semua alternatif yang ada dengan 

melakukan pertimbangan yang 

matang 

 

5,21,23 9,13,24 6 

4. Melakukan evaluasi hasil dari 

pilihan tersebut  

6,15,17,18 4,11 8 

Jumlah 16 10 26 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan untuk penelitian yang sebenarnya, maka alat 

ukur itu harus diujicobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem yang layak 

digunakan sebagai alat ukur. Uji coba alat ukur dilakukan pada tanggal 25 Juli-20 

Oktober 2017 di seluruh perguruan tinggi yang ada di kota Pekanbaru. Subjek 

untuk uji coba sebanyak 51 mahasiswa yang sudah menikah, 16 orang laki-laki 

dan 35 orang perempuan. 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas 

tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil 

ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Tes 

yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan 

sebagai tes yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009: 103) 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, dimana 

validitas isi menunjukkan sejauhmana aitem-aitem tes mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur oleh tes tersebut. Pengujian validitas isi 

menggunakan analisis rasional oleh para ahli (professional judgement), dalam hal 

ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber. 
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2. Uji Daya Diskriminasi 

Menurut Azwar (2009: 100) pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien 

korelasi aitem-total (rix). Dalam penelitian ini, untuk uji daya beda diskriminasi 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Carl Pearson. untuk 

mengolahnya peneliti menggunakan bantuan program Stastical Product and 

Service Solution (SPSS) 20.0 For Windows, dengan cara menghubungkan atau 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 

Azwar (2009: 103) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan 

untuk indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikian aitem 

yang koefisiennya ≤ 0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih 

adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30. Dalam penelitian ini 

koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,30. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 35 aitem skala kematangan emosi yang 

telah diujicobakan, terdapat 9 aitem yang gugur dan 26 aitem yang valid. Nilai 

koefisisen korelasi skala kematangan emosi yang valid berkisar antara 0,304-

0,669. Rekapitulasi skala kematangan emosi setelah diujicobakan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.4 

Skala Kematangan Emosi (Hasil Try Out) 

No Karakteristik 

Kematangan Emosi 

Valid Gugur Total 

F UF F UF 

1 Dapat menerima 

keadaan dirinya dan 

orang lain apa adanya  

 

9,11,18,

19 

5,10,13, 

15 
14 - 9 

2 Tidak bersifat 

implusif, yaitu 

mengatur pola 

berfikir dengan baik 

sebelum bertindak 

 

1,7,17 6,8 - 3 6 

3 Dapat mengontrol 

emosi dan 

ekspresinya dengan 

baik  

 

2,4,20 27,35 12 16 7 

4 Dapat berfikir 

objektif, sehingga 

akan bersifat sabar, 

penuh pengertian dan 

mempunyai toleransi 

yang baik 

 

29,31,34 23,25.33 30 - 7 

5 Mempunyai 

tanggung jawab yang 

baik, dapat berdiri 

sendiri, tidak mudah 

mengalami frustasi 

dan menghadapi 

masalah dengan 

penuh pengertian 

32 21 22,24 26,28 6 

  Jumlah 14 12 5 4 35 

26 9 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan setelah membuang aitem yang gugur 

pada uji coba alat ukur, maka blue print skala kematangan emosi yang digunakan 

untuk penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.5 

Skala Kematangan Emosi (Untuk Penelitian) 

No Karakteristik Kematangan 

Emosi 

Aitem Total 

F UF 

1 Dapat menerima keadaan dirinya 

dan orang lain apa adanya  

 

8,10,14,15 4,9,11,12 8 

2 Tidak bersifat implusif, yaitu 

mengatur pola berfikir dengan baik 

sebelum bertindak 

 

1,6,13 5,7 5 

3 Dapat mengontrol emosi dan 

ekspresinya dengan baik  

 

2,3,16 20,26 5 

4 Dapat berfikir objektif, sehingga 

akan bersifat sabar, penuh 

pengertian dan mempunyai 

toleransi yang baik 

 

21,22,25 18,19,24 6 

5 Mempunyai tanggung jawab yang 

baik, dapat berdiri sendiri, tidak 

mudah mengalami frustasi dan 

menghadapi masalah dengan penuh 

pengertian 

23 17 2 

  Jumlah 14 12 26 

 

 Sementara itu, pada skala pengambilan keputusan menikah, dari 26 aitem 

yang telah diujicobakan, terdapat 9 aitem yang gugur dan 17 aitem yang valid. 

Dengan nilai koefisien korelasi skala pengambilan keputusan menikah yang valid 

berkisar antara 0,304-0,753. Adapun rincian aitem yang valid dan gugur dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.6 

Skala Pengambilan Keputusan Menikah (Hasil Try Out) 

No Tahap-tahap 

pengambilan 

keputusan 

Valid Gugur Tota

l F UF F UF 

1. Mengidentifikasi 

bahwa keputusan perlu 

dibuat  

 

7,14 

 

16 10,26 2,22 7 

2. Mencari alternatif 

yang betujuan untuk 

kebaikan dan 

kelangsungan 

pernikahannya 

 

1,8,12,19,25 20 - 3 7 

3. Memilih alternatif 

terbaik dari semua 

alternatif yang ada 

dengan melakukan 

pertimbangan yang 

matang 

 

5,21,23 9 - 13,24 6 

4. Melakukan evaluasi 

hasil dari pilihan 

tersebut  

6,15,17,18 - - 4,11 6 

Jumlah 14 3 2 7 26 

17 9 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan setelah membuang aitem yang gugur 

pada uji coba alat ukur, maka blue print skala pengambilan keputusan menikah 

yang digunakan untuk penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.7 

Skala Pengambilan Keputusan Menikah (Untuk Penelitian) 

No Tahap-tahap pengambilan 

keputusan 

Aitem Total 

F UF 

1. Mengidentifikasi bahwa 

keputusan perlu dibuat  

 

4,8 10 3 

2. Mencari alternatif yang betujuan 

untuk kebaikan dan 

kelangsungan pernikahannya 

 

1,5,7,13,17 14 6 

3. Memilih alternatif terbaik dari 

semua alternatif yang ada dengan 

melakukan pertimbangan yang 

matang 

 

2,15,16 6 4 

4. Melakukan evaluasi hasil dari 

pilihan tersebut  

3,9,11,12 - 4 

Jumlah 14 3 17 

 

3. Uji Reliabilitas 

Menurut Idrus (2009: 130) reliabilitas adalah tingkat keajegan alat ukur 

saat digunakan kapan dan oleh siapa saja sehingga akan menghasilkan data yang 

sama atau hampir sama dengan sebelumnya. Reliabilitas mengacu pada 

kekonsistenan dan kepercayaan hasil ukur dan mengandung makna kecermatan 

pengukuran (Azwar, 2009: 83). Skala yang diestimasi reliabilitasnya dibelah 

menjadi dua, sehingga setiap belahan berisi aitem-aitem dalam jumlah yang sama 

banyak, maka peneliti menggunakan uji statistik koefisien reliabilitas Alpha. 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berada 

dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,00 

berarti semakin tinggi reliabilitasnya, sebaliknya koefisien yang semakin rendah 

mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2009: 83). 
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Jika merujuk kepada pendapat Azwar di atas, dapat disimpukan bahwa 

reliabiltas skala kematangan emosi dan skala pengambilan keputusan menikah 

dalam penelitian ini tergolong tinggi. Karena setelah aitem kematangan emosi dan 

pengambilan keputusan menikah yang valid didapat, kemudian dilakukan 

pengujian reliabilitas terhadap kedua skala tersebut. Dari hasil pengujian reabilitas 

tersebut diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,852 untuk skala kematangan 

emosi dan 0,815 untuk skala pengambilan keputusan menikah. Reliabilitas kedua 

skala tersebut digolongkan tinggi dikarenakan koefisisen reliabilitas skala 

kematangan emosi (0,852) dan skala pengambilan keputusan menikah (0,815) 

lebih mendekati angka 1,00 daripada angka 0. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal, yaitu data 

yang berbentuk rangking atau peringkat. Data yang diperoleh dari hasil penelitian 

selanjutnya dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis statistik. Adapun teknik statistik yang diterapkan untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik korelasi parametric pearson.  

Data hasil pengukuran kematangan emosi yang dikumpulkan melalui skala 

dikorelasikan dengan data pengambilan keputusan menikah yang juga diperoleh 

melalui skala. Data dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS 20.0 

for windows. 
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H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di seluruh perguruan tinggi yang ada di kota 

Pekanbaru, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Adapun jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1 Pengajuan sinopsis penelitian 20 Agustus 2017 

2 Penunjukan pembimbing skripsi 19 September 2016 

4 Persetujuan seminar proposal 13 Maret 2017 

5 Seminar proposal penelitian 05 April 2017 

6 Perbaikan proposal penelitian 07 April-24 Juli 2017 

7 Penyusunan instrumen penelitian 24 Februari-25 Maret 2017 

8 Uji coba dan pengolahan data 25 Juli-3 November 2017 

9 Pelaksanaan penelitian dan pengolahan 

data 

25 Juli-3 November 2017 

11 Seminar Hasil Penelitian 20 Desember 2017 

12 Ujian Munaqasyah 17 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 


