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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

korelasional, yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Kematangan 

emosi (X) dengan Kepuasan perkawinan (Y) pada pasangan suami istri yang tidak 

memiliki anak. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang 

berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014).  

Model hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan sebagai 

berikut :  

 

   Ket :  

   : menunjukkan hubungan  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

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

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

a. Variabel bebas/ Independen (X) : Kematangan Emosi  

b. Variabel terikat/ Dependen (Y)  : Kepuasan Perkawinan  

 

 

 

x Y 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang akan digunakan sebagai berikut :  

1. Kematangan Emosi (X)  

Kematangan emosi adalah kemampuan pasangan suami istri yang tidak 

memiliki anak dalam menghadapi suatu konflik sehingga mampu mengontrol 

emosi secara realisitis dan mampu menghadapi tekanan dalam kehidupan 

perkawinan. Kematangan emosi diukur dengan menggunakan aspek 

Kematangan emosi dari Soedarsono (2005) yang diperkuat dengan 

menggunakan karakteristik Walgito (2004). Adapun aspek yang diperkuat 

dengan karakteristik dari Walgito yaitu kematangan emosi adalah penerimaan 

diri sendiri dan orang lain, tidak bersifat impulsif, pengendalian diri, mampu 

berpikir objektif dan bertanggung jawab. Tinggi rendahnya hasil yang 

diperoleh dari skala tersebut, menunjukkan tinggi rendahnya kematangan 

emosi pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak (Infertil).  

2. Kepuasan Perkawinan (Y) 

Kepuasan perkawinan adalah  perasaan bahagia, nyaman, senang dan 

puas yang dirasakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak terhadap 

hubungan perkawinan yang dijalani, mampu melewati  permasalahan yang 

terjadi dan mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan dan harapan dalam 

kehidupan rumah tangga. Kepuasan perkawinan diukur dengan menggunakan 

skala EMS (Enrich Marital Scale) dari Olson dan Fowers (1993) berdasarkan 

aspek-aspek kepuasan perkawinan. Adapun aspek-aspek kepuasan 

perkawinan adalah Communication, Leisure Activity, Religious Orientation, 

Conflict Resolution, Financial Management, Sexual Orientation, Family and 
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Friends, Children and Parenting, Personality Issues, Equalitarian Role. 

Tinggi rendahnya hasil yang didapati dari skala tersebut menunjukkan tinggi 

rendahnya kepuasan perkawinan pada pasangan yang tidak memiliki anak.  

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). 

Belum ada data pasti tentang pasangan suami istri yang tidak memiliki anak 

di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga Populasi dalam penelitian ini 

adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dan berdomisili di 

Kabupaten Kuantan Singingi .  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel ini adalah  teknik Snowball sampling. 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding 

dan lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2014). Artinya peneliti pada 

mulanya memilih satu atau dua orang sampel penelitian, akan tetapi dengan 

dua orang ini belum terasa lengkap terhadap data penelitian yang diberikan, 

maka peneliti mencari sampel penelitian yang lain dan dipandang lebih 

mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua sampel 

penelitian sebelumnya, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin 

banyak (Sugiyono, 2014). Proses penyebaran skala dalam penelitian ini 

dilakukan secara door to door yang mana skala diberikan kepada siapa saja 
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yang dapat dijadikan subjek sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan 

dan berdasarkan infromasi dari subjek sebelumnya.  

3. Sampel Penelitian  

Sampel adalah sejumlah individu dari sebagian populasi (Hadi, 2000). 

Karena dalam penelitian ini tidak diketahuinya jumlah populasi secara pasti 

maka digunakan penentuan ukuran sampel berdasarkan pendapat Roscoe 

(dalam Sugiyono, 2016 : 74) yang mengatakan bahwa ukuran sampel yang 

layak dalam penelitian anatara 30 hingga 500. Adapun jumlah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 50 orang yaitu 25 pasang suami istri dengan 

karakteristik subjek penelitian antara lain :  

a. Suami istri yang tidak memperoleh keturunan dan tinggal serumah.  

b. Sah menurut hukum, agama dan Negara. 

c. Usia pernikahan minimal 1 tahun, karena menurut Manuaba (2001) 

karakteristik pasangan yang tidak memiliki anak yaitu selama 1 tahun 

perkawinan pasangan suami istri melakukan hubungan intim secara 

berkelanjutan (Continued), tidak menggunakan alat kontrasepsi, tidak 

memiliki masalah pada sistem organ reproduksi, serta tidak juga 

memperoleh anak maka sudah dapat dikatakan infertil.  

d. Berdomisili di Kabupaten Kuantan Singingi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digolongkan sebagai data sekunder dan data primer. 

Pada penelitian ini menggunakan data primer, data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran 

atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 
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dicari (Azwar, 2013). Pengukuran dalam  mengumpulkan data pada penelitian ini 

menggunakan skala. Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat dua 

macam skala, yaitu skala Kepuasan perkawinan dan skala Kematangan emosi.  

1. Skala Kepuasan Perkawinan 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepuasan perkawinan 

adalah skala EMS (Enrich Marital Satisfaction) dari Olson dan Fowers (1993) 

dan dimodifikasi oleh peneliti dari 15 aitem  menjadi 40 aitem.  Skala  EMS 

awalnya terdiri dari 15 aitem yang terdiri dari distorsi idealistik 5 aitem dan 

skala kepuasan perkawinan 10 aitem. Masing-masing dari 10 aitem kepuasan  

perkawinan merupakan salah satu bidang perkawinan yang dinilai oleh Full 

Length Enrich Inventory seperti komunikasi ataupun hubungan seksual. Skala 

EMS menyediakan 4 aitem dari 10 dimensi kepuasan perkawinan yaitu 

Communication, Leisure Activity, Religious Orientation, Conflict Resolution, 

Financial Management, Sexual Orientation, Family and Friends, Children and 

Parenting, Personality Issues, Equalitarian Role yang paling banyak 

ditemukan. Pernyataan Skala EMS disusun menggunakan skala Likert yang  

terdiri dari lima alternatif respon dari tiap aitem yaitu yaitu Sangat setuju (SS), 

Setuju (S), Netral (N), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS).  

Tabel 3.1 

Rentang Skor Aitem Kepuasan Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

Favorabel Unfavorabel 

Pernyataan Nilai Pernyataan Nilai 

Sangat setuju (SS) 5 Sangat  setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4  setuju (TS) 2 

Netral  3 Netral  3 

Tidak setuju (TS) 2 Tidak Setuju (S) 4 

Sangat tidak setuju (STS) 1 Sangat tidak setuju (SS)  5 
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Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan (Sebelum Try Out)   

 

F      : Favorable 

UF   : Unfavorable  

 

No Aspek Indikator  Aitem Jumlah 

F UF  

1 Communication Perasaan dan sikap ketika 

berkomunikasi dengan 

pasangan 

1,20 2,3

9 

4 

2 Leisure Activity Adanya kegiatan luang yang 

dilakukan bersama pasangan 

21,3 40,

4 

4 

3 Religious 

Orientation 

Mengikuti perintah serta 

keyakinan dengan nilai 

agama 

22,36 5,2

3 

4 

4 Conflict 

Resolution 

Penilaian dari pasangan 

mengenai suatu masalah dan 

cara mengatasi 

6,27 7,2

4 

4 

5 Financial 

Management 

Kemampuan pasangan 

dalam mengelolah keuangan 

25,9 8,3

8 

4 

6 Sexual 

Orientation 

Adanya perasaan bahagia 

yang dirasakan pasangan 

dalam berhubungan intim, 

berperilaku seksual dan 

kesetiaan 

11,26,

37 

10 4 

7  Family and 

Friends 

Adanya perasaan nyaman 

dan bahagia menghabiskan 

waktu bersama keluarga dan 

kerabat 

13,35 12,

28 

4 

8 Children and 

Parenting 

Terdapat perasan positif 

yang dirasakan oleh 

pasangan mengenai cara 

mengasuh dan 

membesarkan anak 

29,15 32,

14 

4 

9 Personality 

Issues 

Saling menerima kelebihan 

dan kelemahan dari 

pasangan 

17,31,

33 

16 4 

10 Equalitarian 

Role 

Adanya perasaan dan sikap 

positif yang dirasakan 

individu  mengenai 

perannya dalam keluarga, 

pekerjaan, seks dan sebagai 

orang tua 

34,30,

19 

18 4 

 Jumlah      23     

17 

    40 
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2. Skala Kematangan Emosi   

Kematangan emosi diukur berdasarkan aspek dan karakteristik dari 

Walgito (2004) dan Soedarsono (2005). Karakteristik kematangan emosi 

adalah penerimaan diri sendiri dan orang lain, tidak bersifat impulsif, 

pengendalian diri, mampu berpikir objektif dan bertanggung jawab. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari skala 

kematangan emosi yang disusun oleh Resa Vionika (2017) dengan reliabilitas 

Cronbach’s Alpha  0.890. Skala kematangan emosi disusun dengan dua jenis, 

yaitu aitem yang sesuai dengan mendukung konsep (favorable) dan tidak 

sesuai dengan mendukung konsep (unvaforable). Setiap aitem pada kelompok 

pernyataan tersebut mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu Sangat setuju 

(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS). 

Tabel 3.3 

Rentang Skor Aitem Skala Kematangan Emosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorable Unfavorable 

Pernyataan Nilai Pernyataan Nilai 

Sangat setuju (SS) 5 Sangat setuju (SS) 1 

Setuju (S) 4 Setuju (TS) 2 

Netral  3 Netral  3 

Tidak setuju (TS) 2 Tidak Setuju (S) 4 

Sangat tidak setuju (STS) 1 Sangat tidak setuju (SS)  5 
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Tabel 3.4  

Blue Print Skala Kematangan Emosi (Sebelum Try Out) 

 

F     : Favorable  

UF  : Unfavorable 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas adalah sejauh mana kepercayaan, keakuratan dan 

kecermatan alat ukur sesuai dengan tujuan ukurannya (Azwar, 2013). Akurasi 

dan kecermatan alat ukur tergantung kepada kemampuan alat ukur dalam 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang dievaluasi 

lewat nalar dan akal sehat yang mampu menilai apakah isi skala memang 

mendukung konstrak teoritik yang diukur (Azwar, 2013). 

No Aspek 
Indikator Aitem Jumlah 

F UF  

1 Kontrol 
Emosi 

Adanya kemampuan dalam 
mengontrol dan 

mengekspresikan emosi dengan 

baik walaupun dalam keadaan 

marah 

10,2 1, 15 4 

2 Realistis Kemampuan menerima keadaan 

atau kenyataan diri sendiri dan 

orang lain 

9,13,

14 

11 4 

3 Tidak 

Impulsif 

Kemampuan mengatur pikiran 

dengan baik dan lansung 

memberikan tanggapan 

4,16 3,18 4 

4 Bersikap 

Objektif 

Kemampuan untuk berpikir  dan 

memberikan pengertian dengan 

didukung fakta yang jelas 

5,17 6, 19 4 

5 Tanggung 

Jawab 

Kemampuan untuk memberikan 

pengertian dan mampu 

menghadapi masalah 

7, 20 8,12 4 

Jumlah  11 9 20 
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2. Daya Diskriminasi Aitem  

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2015). Menurut Azwar 

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). 

Untuk mengolahnya peneliti akan menggunakan bantuan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) for Windows, dengan cara 

menghubungkan atau mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 

Azwar (2015) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk 

indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30, dan boleh diturunkan menjadi 

0,25. Dalam penelitian ini menggunakan indeks daya diskriminasi aitem 

sebesar 0,30. Berdasarkan hasil analisis terhadap 40 aitem skala kepuasan 

perkawinan yang telah diuji cobakan kepada 40 orang atau 20 pasang suami 

dan istri di Kecamatan Sentajo Raya, terdapat 13 aitem yang gugur dan 27 

aitem yang valid. Aitem yang dinyatakan valid menunjukkan koefisien 

validiatas antara 0,339- 0,763. Untuk lebih jelasnya, aitem yang valid dan 

tidak valid dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 

Blueprint Skala Kepuasan Perkawinan (Setelah Try Out) 

No Aspek Indikator 
Valid Gugur 

Jumlah 
F UF F UF 

1. Communication Perasaan dan sikap ketika 

berkomunikasi dengan 

pasangan 

20 39 1 2 4 

2. Leisure Activity Adanya kegiatan luang yang 

dilakukan bersama pasangan 

21, 

3 

40, 

4 

- - 4 

3. Religious 

Orientation 

Mengikuti perintah serta 

keyakinan dengan nilai 

agama 

- 5 22, 

36 

23 4 

4. Conflict Resolution Penilaian dari pasangan 

mengenai suatu masalah dan 

cara mengatasi 

6, 

27 

24 - 7 4 

5. Financial 

Manangement 

Kemampuan pasangan 

dalam mengelola keuangan  

25, 

9 

38 - 8 4 

6.  Sexual Orientasion Adanya perasaan bahagia 

yang dirasakan pasangan 

dalam berhubungan intim, 

berperilaku sexual dan 

kesetiaan 

11, 

26 

10 37 - 4 

7. Family and Friends Adanya perasaan nyaman 

dan bahagia menghabiskan 

waktu bersama keluarga dan 

kerabat 

13 12 35 28 4 

8. Children and 

Parenting 

Terdapat perasaan positif 

yang dirasakan oleh 

pasangan mengenai cara 

mengasuh dan 

membesarkan anak 

29 32 15 14 4 

9. Personality Issues Saling menerima kelebihan 

dan kelemahan dari 

pasangan 

17, 

31 

16 33 - 4 

10.  Equalitarian Role Adanya perasaan dan sikap 

positif yang dirasakan 

individu mengenai perannya 

dalam keluarga, pekerjaan, 

sex dan sebagai orangtua 

34, 

30, 

19 

18 - - 4 

Jumlah 16 11 7 6 
40 

27 13 

 

F     : Favorable  

UF  : Unfavorable 
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Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada uji 

coba, maka disusun blue print skala kepuasan perkawinan yang baru untuk 

penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini . 

Tabel 3.6 

Blueprint Skala Kepuasan Perkawinan (Untuk Penelitian) 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Communication Perasaan dan sikap ketika 

berkomunikasi dengan 

pasangan 

17 22 2 

2 Leisure Activity Adanya kegiatan luang yang 

dilakukan bersama pasangan 

5,13 1,26 4 

3 Religious 

Orientation 

Mengikuti perintah serta 

keyakinan dengan nilai agama 

- 4 1 

 4 Conflict 

Resolution 

Penilaian dari pasangan 

mengenai suatu masalah dan 

cara mengatasi 

20, 2,14 3 

5 Financial 

Management 

Kemampuan pasangan dalam 

mengelolah keuangan 

18, 3,21 

 

3 

6 Sexual 

Orientation 

Adanya perasaan bahagia yang 

dirasakan pasangan dalam 

berhubungan intim, berperilaku 

seksual dan kesetiaan 

11,16 7 3 

7 Family and 

Friends 

Adanya perasaan nyaman dan 

bahagia menghabiskan waktu 

bersama keluarga dan kerabat 

9 6 2 

8 Children and 

Parenting 

Terdapat perasan positif yang 

dirasakan oleh pasangan 

mengenai cara mengasuh dan 

membesarkan anak 

23,25 - 2 

9 Personality 

Issues 

Saling menerima kelebihan dan 

kelemahan dari pasangan 

12,19 8 3 

10 Equalitarian 

Role 

Adanya perasaan dan sikap 

positif yang dirasakan individu  

mengenai perannya dalam 

keluarga, pekerjaan, seks dan 

sebagai orang tua 

15,24,

27 

10 4 

 Jumlah  16 11 27 

 

F     : Favorable  

UF  : Unfavorable 
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Sementara itu, pada skala kematangan emosi, dari 20 aitem yang telah 

diujicobakan, terdapat 11 aitem yang gugur dan 9 aitem yang valid. Aitem 

yang dinyatakan valid menunjukkan koefisien validiatas berkisar antara 0,318 

– 0,821. Untuk lebih jelasnya, aitem yang valid dan tidak valid dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut.  

Tabel 3.7  

Blueprint Skala Kematangan Emosi (Setelah Try Out) 

No Aspek Indikator 
Valid Gugur 

Jumlah 
F UF F UF 

1 Kontrol 

Emosi 

Adanya kemampuan 

dalam mengontrol dan 

mengekspresikan emosi 

dengan baik walaupun 

dalam keadaan marah 

- 15 2,10 1 4 

2 Realistis Kemampuan menerima 

keadaan atau kenyataan 

diri sendiri dan orang 

lain 

9,14 - 13 11 4 

3 Tidak 

Impulsif  

Kemampuan mengatur 

pikiran dengan baik dan 

lansung memberikan 

tanggapan 

16 18 4 3 4 

4 Bersikap 

Objektif  

Kemampuan untuk 

berpikir  dan 

memberikan pengertian 

dengan didukung fakta 

yang jelas 

5,17 - - 6,1

9 

4 

5 Tanggug 

Jawab  

Kemampuan untuk 

memberikan pengertian 

dan mampu 

menghadapi masalah 

7 8 20 12 4 

 Jumlah   6    3      5              6 20 

 

  F     : Favorable  

UF  : Unfavorable 
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Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

disusun  blue  print skala kematangan emosi yang baru untuk penelitian yang 

dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini : 

Tabel 3.8 

Blueprint Skala Kematangan Emosi (Untuk Penelitian) 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Jumlah 
F UF 

1 Kontrol 

Emosi 

Adanya kemampuan dalam 

mengontrol dan 

mengekspresikan emosi 

dengan baik walaupun dalam 

keadaan marah 

- 9 1 

2 Realistis Kemampuan menerima 

keadaan atau kenyataan diri 

sendiri dan orang lain 

2,6 - 2 

3 Tidak 

Impulsif 

Kemampuan mengatur pikiran 

dengan baik dan lansung 

memberikan tanggapan 

5 4 2 

4 Bersikap 

Objektif 

Kemampuan untuk berpikir  

dan memberikan pengertian 

dengan didukung fakta yang 

jelas 

1,7 - 2 

5 Tanggung 

Jawab 

Kemampuan untuk 

memberikan pengertian dan 

mampu menghadapi masalah 

8 3 2 

 Jumlah  6 3 9 

 

F     : Favorable  

UF  : Unfavorable 
 

3. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah mengacu kepada keterpercayaan atau konsistensi 

hasil ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2013). Sejauh mana alat ukur konsisten pada subjek yang sama 

dengan alat ukur yang sama ketika di uji cobakan. Uji reliabilitas alat ukur 

dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha. Dengan indeks koefisien 
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realibilitas uji coba sebesar 1,00 atau mendekati yang berarti semakin tinggi 

reabilitasnya (Azwar, 2012).  

Uji reliabilitas skala kepuasan perkawinan dan skala kematangan 

emosi ini menggunakan teknik statistika yaitu dengan rumus alpha cronbach. 

Hasil uji reliabilitas penelitian dari skala kepuasan perkawinan diperoleh 

koefisien sebesar 0,919. Hasil uji reliabilitas penelitian dari skala kematangan 

emosi diperoleh koefisien sebesar 0,811. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa koefisien reliabilitas (α) variabel kematangan emosi dan variabel 

kepuasan perkawinan tergolong tinggi sehingga alat ukur tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian.  

G. Analisis Data 

Analisis data menurut Azwar (2013)  merupakan sebagai suatu cara 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan dapat 

ditafsirkan. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan program aplikasi 

SPSS (Statistical Package for Social Science) (SPSS) 23.0 for windows dengan 

menggunakan teknik analisis statistic non-parametrik yaitu dengan korelasi 

Spearman Rank. Korelasional merupakan penelitian untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel (Arikunto, 2010). Peneliti 

ingin mengetahui besarnya hubungan antara variabel X (Kematangan Emosi) 

dengan variabel Y (Kepuasan Perkawinan). 

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini  
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Tabel 3.9 

Jadwal Penelitian 

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan 

1. Pengajuan synopsis 22 Juni 2017 

2. Persetujuan seminar proposal 13 Desember 2017 

3. Seminar proposal 27 Desember 2017 

4. Acc revisi proposal 15 Januari 2018 

5. Uji coba (try out) dan pengolahan data 06 Februari 2018 

6. Penelitian dan pengolahan data penelitian 22 April – 02 Mei 2018 

7. Seminar Hasil 18 Juli 2018 

8. Sidang Munaqasyah 21 Agustus 2018 

 


