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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

menekankan pada analisis data-data numerikal (angka) yang diolah dengan 

metoda statiska. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada peneitian inferensial 

yaitu dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan 

hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil yang 

akan memperoleh suatu signifikansi hubungan antar variabel yang dteliti 

(Azwar, 2013). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat (Y) dan 

variabel bebas (X). Adapun variabel yang digunakan adalah : 

a. Variabel bebas (X) : Penyesuaian Pernikahan 

b. Variabel terikat (Y) : Kepuasan Pernikahan 

C. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional variabel sangat penting untuk menghindari 

kesalahpahaman tentang data yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini batasan 

operasional dari variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan Pernikahan 

Kepuasan pernikahan adalah perasaan puas atau tidak puas 

sebagai evaluasi subjektif istri terhadap pernikahan secara menyeluruh.  
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2. Penyesuaian pernikahan 

Penyesuaian pernikahan adalah proses adaptasi istri dalam usaha 

mengatasi perbedaan, mencegah konflik, menyatukan kebutuhan, 

keinginan dan harapan sehingga tercapai kepuasan dalam hubungan 

long distance marriage. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. 

Dinamakan subjek penelitian apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan 

hasil penelitian subjek (Arikunto, 2010). Subjek pada penelitian ini adalah 

istri yang menjalani long distance marriage yang tinggal di asrama Batalyon 

Arhanud SE 13 (Baterai Q) Kubang, Pekanbaru. Pada penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 100 orang istri yang menjalani long distance 

marriage yang tinggal di asrama Batalyon Arhanud SE 13 (Baterai Q) 

Kubang, Pekanbaru yang memenuhi karakteristik sebagai berikut : 

a. Berusia 18-40 tahun. 

b. Ibu rumah tangga yang tidak bekerja. 

Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. 

Accidental sampling merupakan bagian dari non probability sampling, yang 

setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu 

untuk terpilih tidak diketahui. Pada accidental sampling, peneliti memilih 

partisipan berdasarkan ketersediaan dan kesediaan partisipan berdasarkan 

ketersediaan dan kesediaan partisipan untuk menjadi subjek penelitian. 
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Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang partisipan yang kebetulan ditemui 

itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (2010) mendefenisikan teknik pengumpulan data merupakan 

suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala psikologi. Skala psikologi yang digunakan 

terdiri dari skala kepuasan pernikahan dan skala penyesuaian pernikahan. 

1. Skala Kepuasan Pernikahan 

Penelitian ini menggunakan skala kepuasan pernikahan 

ENRICH Marital Satisfaction (EMS) yang dikemukakan oleh Olson & 

Fowers (1993;1998) berdasarkan aspek dalam kepuasan pernikahan 

yaitu; komunikasi, aktvitas bersama, orientasi keagamaan, pemecahan 

masalah, manajemen keuangan, hubungan seksual, kehadiran anak 

dan pengasuhan, kepribadian, dan kesamaan peran yang berjumlah 15 

aitem kemudian dimodifikasi oleh penulis menjadi 37 aitem. 

Pada skala kepuasan pernikahan disusun dengan dua kategori 

aitem pernyataan, yaitu aitem yang sesuai mendukung konsep 

(favorable) dan tidak sesuai mendukung konsep (unfavorable). Setiap 

aitem pada kelompok pernyataan tersebut mempunyai empat alternatif 

jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat 

tidak sesuai (STS).  
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Aitem yang sesuai mendukung konsep (favorable) diberikan 

skor berkisar dari 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan ketentuan: skor 4 

(empat) untuk sangat sesuai (SS), skor 3 (tiga) untuk sesuai (S), skor 2 

(dua) untuk tidak sesuai (TS), dan skor 1 (satu) untuk sangat tidak 

sesuai (STS). Sedangkan untuk aitem yang tidak sesuai mendukung 

konsep (unfavorable) skor 4 (empat) untuk sangat tidak sesuai (STS), 

skor 3 (tiga) untuk tidak sesuai (TS), skor 2 (dua) untuk sesuai (S), 

dan skor 1 (satu) untuk sangat sesuai (SS). 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan Sebelum Try Out 

No. Aspek Kepuasan 

Pernikahan 

Nomor Aitem   

Jumlah                F                               UF 

1. Komunikasi  10, 13, 24 18 4 

2. Aktivitas bersama 7, 19 31 3 

3. Orientasi keagamaan 4, 22, 26, 28 - 4 

4. Pemecahan masalah 20 1, 11 3 

5. Manajemen keuangan 27 8, 21, 25 4 

6.  Orientasi seksual 33, 35 5, 15, 29 5 

7. Keluarga dan teman 12, 30, 32 2 4 

8. Anak dan pengasuhan 34 9, 16, 36 4 

9. Masalah kepribadian 6, 37 17 3 

10. Kesamaan peran 3, 23 14 3 

 Jumlah 21 16 37 

 

2. Skala Penyesuaian Pernikahan 

Penyesuaian pernikahan dinilai menggunakan skala kepuasan 

pernikahan yang disusun sendiri oleh penulis dengan jumlah 33 aitem. 

Skala ini berdasarkan aspek-aspek penyesuaian pernikahan yang 

dikemukakan oleh Hurlock (2002). Adapun aspek-aspeknya adalah 

kebahagiaan suami istri, hubungan yang baik antara anak dan orang 
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tua, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kemampuan untuk 

memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, kebersamaan, 

penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, penyesuaian yang 

baik dari pihak keluarga pasangan. 

Pada skala penyesuaian pernikahan disusun dengan dua jenis, 

yaitu aitem yang sesuai dengan mendukung konsep (favorable) dan 

tidak sesuai dengan mendukung konsep (unfavorable). Setiap aitem 

pada kelompok pernyataan tersebut mempunyai empat alternatif 

jawaban, yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat 

tidak sesuai (STS). 

Aitem yang sesuai mendukung konsep (favorable) diberikan 

skor berkisar dari 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan ketentuan: skor 4 

(empat) untuk sangat sesuai (SS), skor 3 (tiga) untuk sesuai (S), skor 2 

(dua) untuk tidak sesuai (TS), dan skor 1 (satu) untuk sangat tidak 

sesuai (STS). Sedangkan untuk aitem yang tidak sesuai mendukung 

konsep (unfavorable) skor 4 (empat) untuk sangat tidak sesuai (STS), 

skor 3 (tiga) untuk tidak sesuai (TS), skor 2 (dua) untuk sesuai (S), 

dan skor 1 (satu) untuk sangat sesuai (SS). 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Penyesuaian Pernikahan Sebelum Try Out 

No. Aspek Penyesuaian Pernikahan 
Nomor Aitem  

Jumlah F UF 

1. Kebahagiaan suami istri 14, 16, 24 27 4 

2. Hubungan yang baik antara anak dan 

orang tua 

9, 12, 22 20 4 

3.  Penyesuaian yang baik dari anak-anak 6, 19 3 3 

4.  Kemampuan untuk memperoleh 

kepuasan dari perbedaan pendapat 

11, 17, 23, 25, 

26 

29 6 



34 
 

5. Kebersamaan  5, 8 28, 30 4 

6. Penyesuaian yang baik dalam masalah 

keuangan 

2, 31, 33 10, 13, 15 6 

7. Penyesuaian yang baik dari pihak 

keluarga 

1, 7, 18, 32 4, 21 6 

 Jumlah 22 11 33 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Validitas 

Azwar (2009) menyebutkan bahwa validitas berasal dari kata 

validity yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan 

suatu instrumen pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes 

tersebut. Pengujian validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

validitas isi. 

Validitas isi adalah validitas yang menunjukkan sejauhmana 

aitem-aitem dalam skala mencakup keseluruhan kawasan ini objek 

yang hendak diukur oleh skala. Untuk mengkaji validitas dalam 

sebuah penelitian, peneliti melihat alat ukur berdasarkan arah isi yang 

diukur yang disebut validitas isi. Validitas isi dapat diestimasi dengan 

melakukan pegujian isi tes dengan tes analisis rasional dan 

Professional judgment (Azwar, 2009). Professional judgment 

dilakukan oleh pembimbing dan narasumber. 
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2. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian dilaksanakan, alat ukur atau skala yang 

digunakan akan diuji coba terlebih dahulu. Uji coba (try out) diakukan 

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Uji 

coba dilakukan pada sejumah subjek yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan karakteristik penelitian. Uji dilakukan pada skala 

kepuasan pernikahan dan penyesuaian pernikahan.  

Penetapan jumlah sampel uji coba, tidak ada ketentuan pasti 

mengenai jumlahnya. Azwar (2013) mengatakan secara statistika 

jumlah sampel yang lebih dari 60 orang sudah cukup banyak. 

Berdasarkan konsep tersebut, jumlah sampel uji coba yang peneliti 

tetapkan adalah 60 subjek yang mana subjek tersebut bukanlah 

menjadi sampel penelitian. Aitem yang diujicobakan berjumlah 70 

aitem dengan rincian 37 aitem kepuasan pernikahan dan 33 aitem 

penyesuaian pernikahan. 

Uji coba alat ukur dilakukan kepada subjek yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan sampel penelitian, yaitu 60 istri yang 

berusia 18-40 tahun dan tinggal di asrama Batalyon Arhanud SE 13 

Parigha Bhuana Yudha (Baterai P) Jalan H.R. Soebrantas, Pekanbaru. 

Setelah melakukan uji coba maka selanjutnya akan diskor dan 

melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan bantuan 

komputer dengan aplikasi SPSS 18 for Windows. 
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3. Daya Beda Aitem 

Daya beda aitem dinyatakan secara empiris oleh suatu koefisien, 

yaitu koefisien daya beda aitem (Azwar, 2013). Pengujian tingkat 

kesahihan alat ukur dilakukan dengan uji daya beda aitem, dengan 

batasan rix  ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan, sebaliknya aitem 

yang memiliki harga rix  ≤ 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai aitem 

yang memiliki daya beda yang tidak memuaskan. 

Apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi sama dengan 

atau lebih besar daripada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang 

direncanakan untuk dijadikan skala, maka kita dapat memilih aitem-

aitem yang memiliki indeks daya diskriminasi tertinggi. Sebaliknya, 

apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi 

jumlah yang diinginkan, dapat mempertimbangkan untuk menurunkan 

sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2013). 

Berdasarkan hasi uji indeks daya beda diperoleh aitem skala 

kepuasan pernikahan dari 37 aitem yang diuji cobakan terdapat 27 

aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem total ≥ 0,30, yaitu 

berkisar 0,326-0,706 dengan kata lain terdapat 10 aitem yang 

dinyatakan gugur. Berikut rinciannya pada tabel 3.3: 
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Tabel 3.3  

Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan setelah Try Out 

No. Aspek Kepuasan Pernikahan 
Nomor Aitem   

Jumlah  F UF 

1. Komunikasi 10*, 13, 24* 18* 4 

2. Aktivitas bersama 7, 19 31* 3 

3. Orientasi keagamaan 4, 22, 26, 28 - 4 

4. Pemecahan masalah 20 1, 11 3 

5. Manajemen keuangan 27 8*, 21, 25 4 

6. Orientasi seksual 33, 35* 5*, 15*, 29 5 

7. Keluarga dan teman 12, 30*, 32 2 4 

8. Anak dan pengasuhan 34 9, 16, 36 4 

9. Masalah kepribadian 6, 37 17 3 

10. Kesamaan peran 3*, 23 14 3 

 Jumlah 21 16 37 

Ket: tanda (*) adalah aitem yang dinyatakan gugur setelah melalui proses SPSS 

18.0 for windows 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 

uji coba, maka disusun kembali blue print skala kepuasan pernikahan untuk 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan untuk Penelitian 

No. Aspek Kepuasan Pernikahan 
Nomor Aitem   

Jumlah  F UF 

1. Komunikasi 9 - 1 

2. Aktivitas bersama 5, 13 - 2 

3. Orientasi keagamaan 3, 16, 19, 21 - 4 

4. Pemecahan masalah 14 1, 7 3 

5. Manajemen keuangan 20 15, 18 3 

6. Orientasi seksual 24 22 2 

7. Keluarga dan teman 8, 23 2 3 

8. Anak dan pengasuhan 25 6, 11, 26 4 

9. Masalah kepribadian 4, 27 12 3 

10. Kesamaan peran 17 10 2 

 Jumlah 16 11 27 
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Sementara itu, sesuai dengan pendapat Azwar (2013) pada skala 

penyesuaian pernikahan peneliti menurunkan koefisien korelasi aitem total 

menjadi ≥ 0,25 sebagai acuan penentu daya diskriminasi aitem karena jika 

peneliti menggunakan koefisien korelasi aitem total ≥ 0,30 maka aitem yang 

lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan. Setelah 

diujicobakan kembali terdapat 6 aitem yang gugur dan 27 aitem yang 

memiliki koefisien korelasi aitem total ≥ 0,25, yaitu berkisar antara 0,261 - 

0,722. Adapun rincian aitem yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 3.5 

berikut ini: 

Tabel 3.5 

Blue print Skala Penyesuaian Pernikahan Setelah Try Out 

No. Aspek Penyesuaian Pernikahan 
Nomor Aitem  

Jumlah F UF 

1. Kebahagiaan suami istri 14, 16*, 24 27* 4 

2. Hubungan yang baik antara anak dan 

orang tua 

9, 12, 22 20 4 

3.  Penyesuaian yang baik dari anak-anak 6, 19 3 3 

4.  Kemampuan untuk memperoleh 

kepuasan dari perbedaan pendapat 

11*, 17, 23, 

25, 26 

29 6 

5. Kebersamaan  5, 8* 28*, 30 4 

6. Penyesuaian yang baik dalam masalah 

keuangan 

2, 31, 33 10, 13, 15 6 

7. Penyesuaian yang baik dari pihak 

keluarga 

1*, 7, 18, 32 4, 21 6 

 Jumlah 22 11 33 

 

Ket: tanda (*) adalah aitem yang dinyatakan gugur setelah melalui proses SPSS 

18.0 for windows 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 

uji coba, maka disusun kembali blue print skala penyesuaian pernikahan untuk 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini: 
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Tabel 3.6 

Blue Print Skala Penyesuaian Pernikahan untuk Penelitian 

No. Aspek Penyesuaian Pernikahan 
Nomor Aitem  

Jumlah F UF 

1. Kebahagiaan suami istri 11, 20 - 2 

2. Hubungan yang baik antara anak dan 

orang tua 

7, 9, 18 16 4 

3.  Penyesuaian yang baik dari anak-anak 5, 15 2 3 

4.  Kemampuan untuk memperoleh 

kepuasan dari perbedaan pendapat 

13, 19, 21, 22 23 5 

5. Kebersamaan  4 24 2 

6. Penyesuaian yang baik dalam masalah 

keuangan 

1, 25, 27 8, 10, 12 6 

7. Penyesuaian yang baik dari pihak 

keluarga 

6, 14, 26 3, 17 5 

 Jumlah 18 9 27 

 

4. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu yang mampu 

memberikan hasil ukur yang terpercaya, disebut reliabel. Reliabilitas 

suatu alat dapat diketahui jika alat tersebut mampu menunjukkan 

sejauh mana pengukurannya dapat memberikan hasil yang relatif sama 

bila dilakukan pengukuran kembali pada objek yang sama. 

Untuk menguji reliabilitas yaitu dengan menggunakan teknik 

korelasi alfa (α) Cronbach dengan sistem komputerisasi program 

SPSS 18 for windows. Reliabilitas dalam aplikasinya dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang 0,00 – 1,00. 

Semakin tinggi koefisien korelasi, maka konsistensi antara hasil 

pengenaan dua tes tersebut semakin baik, dan hasil ukur kedua tes 

dinyatakan semakin reliabel (Azwar, 2013).  
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Keseluruhan aitem kepuasan pernikahan dan penyesuaian 

pernikahan yang valid kemudian diuji reliabilitasnya dan diperoleh 

koefisien reliabilitasnya sebesar 0,924 untuk kepuasan pernikahan dan 

0,906 untuk penyesuaian pernikahan. Selanjutnya 27 aitem kepuasan 

pernikahan dan 27 aitem penyesuaian pernikahan akan digunakan 

untuk penelitian. 

G. Analisis data 

Setelah data diperoleh maka peneliti melakukan analisa data dengan 

menggunakan korelasi Product Moment oleh Pearson yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara penyesuaian pernikahan dengan kepuasan 

pernikahan (Arikunto, 2010). Data-data yang diperoleh diproses dengan 

menggunakan program SPSS 18 for windows. 

 


