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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan korelasional antara variabel kepuasan perkawinan (X) dengan 

subjective well-being (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kepuasan perkawinan dengan subjective well-being pada suami yang memiliki 

istri bekerja di luar rumah. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

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

bebas (X), Adapun variabel yang digunakan adalah: 

1. Variabel Terikat : Subjective Well-Being 

2. Variabel Bebas : Kepuasan Perkawinan 

C. Definisi Operasional 

1. Subjective Well-Being 

 Penilaian subjektif suami mengenai perasaan kepuasan hidup, perasaan 

menyenangkan, bahagia, dan rendahnya mood negatif dalam kehidupan suami 

yang melibatkan proses kognitif dan afektif. Tinggi rendahnya skor yang 

dihasilkan, menunjukkan tinggi rendahnya SWB yang dimiliki suami. 

Subjective well-being diungkap berdasarkan teori  Diener yang dikembangkan 

oleh Watson, Clark dan Tellegen dengan skala PANAS. 

 

. 



38 

 

 

2. Kepuasan Perkawinan 

 Perasaan dan pengalaman subjektif suami mengenai perkawinan yang 

dijalani berkaitan dengan perasaan bahagia, puas, harmonis sesuai dengan 

tujuan dan harapan. Tinggi rendahnya skor yang dihasilkan, menunjukkan 

tinggi rendahnya kepuasan perkawinan yang dimiliki suami.  

D. Subjek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 30 suami yang memiliki istri 

bekerja di luar rumah di kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, 

hal ini dikarenakan terbatasnya informasi mengenai jumlah istri yang bekerja. 

Menurut Sugiyono (2011) untuk penelitian korelasional, besar sampel minimum 

30 subjek. 

Adapun kriteria atau ciri-ciri subjek dalam penelitian ini adalah:  

a. Usia perkawinan 0-10 tahun. 

b. Subjek bekerja dan memiliki Istri bekerja (Pasangan suami istri sama-

sama bekerja) 

c. Dewasa awal 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Accidental sampling. Accidental sampling adalah sampling yang dilakukan 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui cocok dan 

sesuai dijadikan subjek (Sugiyono, 2011).  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data (Arikunto, 2002) merupakan cara-cara yang 

dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 
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penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Enrich Marital Satisfaction (EMS) Scale 

dan Skala PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scales) dan Skala 

Kepuasan hidup 

1. Skala Kepuasan Perkawinan 

 Kepuasan perkawinan diukur menggunakan Enrich Marital Satisfaction 

(EMS) Scale dari Olson dan Fowers yang dimodifikasi oleh peneliti. Skala 

Kepuasan Perkawinan terdiri dari 45 aitem berdasarkan aspek-aspek dari 

kepuasan perkawinan, yaitu: 

a. Komunikasi, yaitu perasaan dan sikap komunikasi pasangan suami istri 

dalam hubungan perkawinan yang berfokus pada tingkat kenyamanan 

pasangan dalam membagi dan menerima informasi emosional dan 

kognitif 

b. Aktivitas Waktu Luang, yaitu menghabiskan waktu senggang baik 

bersama pasangan maupun personal. 

c. Orientasi Keyakinan Beragama, yaitu kegiatan keagaaman yang dilakukan 

keluarga dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam hubungan 

bersama keluarga. 

d. Pemecahan Masalah, yaitu mencakup bagaimana pasangan suami istri 

memiliki keterbukaa terhadap pengenalan dan penyelesaian masalah serta 

saling mendukung dan mengatasi masalah bersama-sama dan membangun 

kepercayaan. 
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e. Pengaturan Keuangan, yaitu sikap pasangan dalma mengatur keuanagan 

keluarga. 

f. Orientasi Seksual, yaitu sikap  pasangan mengenai hubungan seksual, 

kepuasan seksual, serta kemampuan mengungkapkan hasrat dan cinta 

mereka. 

g. Keluarga dan Kerabat, yaitu hubungan pasangan dengan anggota keluarga, 

keluarga pasangan dan teman-teman yang nyaman dan berkualitas. 

h. Peran Mnejadi Orang tua, yaitu mencakup sikap dan perasaan sebagai 

orang tua yang mengasuh dan membesarkan anak. 

i. Kepribadian Pasangan, yaitu sikap yang ditunjukkan pasangan yang dapat 

diterima dan disengangi oleh suami dan istri. 

j. Peran dalam Keluarga, yaitu perasaan dan sikap individu mengenai peran-

peran perkawinan dan keluargam yaitu pekerjaan, pekerjaan rumah dan 

seks. 

 Pernyataan yang disusun berdasarkan model skala Likert dengan 

menggunakan lima alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Netral (N), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS) yang 

terdiri dari pernyataan favorable dan unfavorable.  Penilaian yang diberikan 

pada pernyataan tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1 

Rentang Skor Aitem EMS Scale 

Favorabel Unfavorabel 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai (SS) 5 Sangat Tidak Sesuai (STS) 5 

Sesuai (S) 4 Tidak Sesuai (TS) 4 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 Sesuai (S) 2 

Sangat Tidak Sesuai  (STS)  1 Sangat Sesuai (SS) 1 

 

 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan (Sebelum uji coba) 

Komponen 
Nomor butir aitem Jumlah 

Aitem Favorabel Unfavorabel 

Kepribadian Pasangan  3, 5 1,2,4 6 

Peran dalam keluarga 6,7, 8, 9 10 5 

Komunikasi 11, 12, 16, 13, 14, 15 6 

Pemecahan masalah 17, 18, 19, 20 21 5 

Pengaturan keuangan 22, 24, 26 23, 25 5 

Aktivitas waktu luang 27, 28, 30 29 4 

Orientasi seksual 31, 32, 34, 33 4 

Peran menjadi orang 

tua 
35, 37 36, 38 4 

Keluarga dan Kerabat 41, 42 39, 40 4 

Orientasi keyakinan 

beragama 
43, 44, 45 - 3 

Jumlah total 30 15 45 

 

2. Skala Subjective Well-Being  

 Subjective Well-Being diukur menggunakan skala PANAS (Positive Affect 

and Negative Affect Scale) yang terdiri dari 20 afek dan skala kebahagiaan 

yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan dimodifikasi dari Diener 

yaitu kepuasan hidup (life satisfaction). Skala PANAS terdiri dari 10 afek 

positif dan 10 afek negatif. Skala PANAS merupakan skala yang 
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dikembangkan oleh Watson, Clark, dan Tellegen yang telah diadopsi ke 

dalam bahasa Indonesia dan dimodikasi. 

 Skala PANAS (Positive Affect and Negative Affect Scale)  disusun 

berdasarkan skala Likert dengan menggunkan 5 alternatif jawaban. Untuk 

afek positif (Favorable) yaitu, SK (Sangat Kuat) diberi nilai 5 (lima), AK 

(Agak Kuat) diberi nilai 4 (empat), S (Sedang) diberi nilai 3 (tiga), L (Lemah) 

diberi nilai 2 (dua), SL (Sangat Lemah) diberi nilai 1 (Satu). Untuk afek 

negatif (Unfavorable) yaitu, SL (Sangat Lemah) diberi nilai 5 (lima), L 

(Lemah) diberi nilai 4 (empat), S (Sedang) diberi nilai 3 (tiga), AK (Agak 

Kuat) diberi nilai 2 (dua), SK (Sangat Kuat) diberi nilai 1 (Satu).  

 Untuk skala kepuasan Hidup (Life Satisfaction) diadopsi ke dalam bahasa 

Indonesia dan dimodifikasi dari Diener terdiri dari 5 aitem, dengan nilai yang 

diberikan berkisar dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh), yaitu SS (Sangat Setuju) 

diberi nilai 7 (tujuh), S (Setuju) diberi nilai 6 (enam), AS (Agak Setuju) 

diberi nilai 5, N (Netral) diberi nilai 4 (Lima), KS (Kurang Setuju) diberi nilai 

3, TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2 (dua), STS (Sangat Tidak Setuju) diberi 

nilai 1 (satu). 

Tabel 3.3 

Rentang Skor Aitem PANAS 

Favorabel Unfavorabel 

Pernyataan Skor Pernyataan Skor 

Sangat Kuat (SK) 5 Sangat Lemah (SL) 5 

Kuat (K) 4 Lemah (L) 4 

Netral (N) 3 Netral (N) 3 

Lemah (L) 2 Kuat  (K) 2 

Sangat Lemah  (SL)  1 Sangat Kuat (SK) 1 
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Tabel 3.4 

Rentang Skor Aitem Skala Kepuasan Hidup 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 7 

Setuju  (S) 6 

Agak Setuju (AS) 5 

Netral (N) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS)  2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Subjective Well-Being 

Komponen 
Aitem Jumlah 

Aitem 

Afektif 

a. afek 

positif 
1,3,5,9,10,11,12,16,18,20,21,23,27,28 14 

b. afek 

negatif 2,4,6,7,8,13,14,15,17,19,22,24,25,26 14 

 

Kognitif  29,30,31,32,33 5 

Jumlah 33 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Persiapan sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menyebarkan skala untuk Try Out. 13 Maret 2016 s.d 30 April 2016. Pada Try 

Out ini peneliti menyeberkan skala sebanyak 40 eksemplar yang diberikan kepada 

suami yang memiliki istri bekerja. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitas serta untuk mendapatkan aitem-aitem yang layak 

digunakan sebagai alat ukur. Alat ukur yang diuji validitas dan reliabilitasnya 

adalah alat ukur kepuasan perkawinan dan subjective-well being. 
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1. Validitas 

 Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran 

tersebut (Azwar, 2009). 

 Penelitian ini menggunakan uji validitas isi, untuk menguji validitas dalam 

sebuah penelitian, peneliti melihat alat ukur berdasarkan arah isi yang diukur 

yang disebut validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi 

melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional berdasarkan 

pendapat profesional (profesional judgementi) (Azwar, 2009). 

2. Daya Beda Aitem  

 Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

yang tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2012). Analisis daya beda 

aitem menggunakan pemodelan rasch yang mengakomodasikan pendekatan 

probabilitas dalam memandang atribut sebuah objek ukur. Adanya akomodasi 

hal ini menyebabkan pemodelan rasch tidak bersifat deterministik sehingga 

mampu mengidentifikasi objek ukur secara lebih cermat (Sumintono & 

Widhiarso, 2014).  

 Penentuan kesahihan aitem menggunakan model rasch serta kriteria yang 

dikemukakan oleh Sumintono dan Widhiarso (2014) yang menyatakan bahwa 
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sebagai kriteria yang digunakan untuk memilih aitem yang  fit dan misfit bisa 

menggunakan nilai INFIT MNSQ dari setiap aitem; nilai rata-rata dan deviasi 

standar dijumlahkan, kemudian dibandingkan, nilai logit yang lebih besar dari 

nilai tersebut mengidentifikasi aitem yang misfit. Kriteria lain yang digunakan 

untuk memeriksa aitem yang tidak sesuai (outliers atau misfit) adalah:  

a. Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

b. Nilai Outfit Z-Standard ZSTD yang diterima: -2,0 < ZSTD < +2,0 

c. Nilai Point Measure Correlation (Pt Mean Corr): 0,4 < Pt Mean Corr < 

0,85 

 Penentu kesahihan aitem yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan INFIT MNSQ dari setiap aitem.  Pengolahan 

data hasil try out dan peneliti dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputerisasi Winsteps 3,73 for windows.  

 Jumlah aitem skala kepuasan perkawinan adalah 45 aitem dengan aitem 

yang sahih 40 aitem dan aitem yang gugur berjumlah 5, yaitu aitem 

33,4,29,42,10 merupakan aitem misfit karena lebih besar dari jumlah rata-rata 

dan deviasi standar yaitu sebesar 1, 32. Berikut ini disajikan gambaran jumlah 

aitem yang valid dan yang gugur untuk skala perilaku sehat dapat dilihat pada 

tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 

Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan (Try Out) 

Komponen 
Nomor butir aitem Gugur Jumlah 

Aitem F UF F UF 

Kepribadian 

Pasangan 
3, 5 1,2 - 4 6 

Peran dalam 

keluarga 
6,7, 8, 9 10 - 10 4 

Komunikasi 11, 12, 16, 13, 14, 15 - - 6 

Pemecahan masalah 17, 18, 19, 20 21   5 

Pengaturan 

keuangan 
22, 24, 26 23, 25 - - 5 

Aktivitas waktu 

luang 
27, 28, 30  - 29 4 

Orientasi seksual 31, 32, 34,  - 33 4 

Peran menjadi orang 

tua 
35, 37 36, 38 - - 4 

Keluarga dan 

Kerabat 
41 39, 40 42  4 

Orientasi keyakinan 

beragama 
43, 44, 45 - - - 3 

Jumlah total 30 15 1 4 45 

 

 Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut kembali disusun 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh karena 

itu , dibuat blue print skala kepuasan perkawinan untuk penelitian yang dapat 

dilihat pada tabel 3.7 berikut ini: 
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Tabel 3.7 

Blue print skala Kepuasan Perkawinan (Penelitian) 

Komponen 
Nomor butir aitem Jumlah 

Aitem Favorabel Unfavorabel 

Kepribadian Pasangan 3, 4 1,2 5 

Peran dalam keluarga 5,6, 7, 8  4 

Komunikasi 9, 10, 14, 11, 12, 13 6 

Pemecahan masalah 15, 16, 17, 18 19 5 

Pengaturan keuangan 20, 22, 24 21, 23 5 

Aktivitas waktu luang 25, 26, 27  3 

Orientasi seksual 28, 29, 30,  3 

Peran menjadi orang 

tua 
31, 33 32, 34 4 

Keluarga dan Kerabat 37 35, 36 3 

Orientasi keyakinan 

beragama 
38, 39, 40 - 3 

Jumlah total 29 11 40 

 

 Skala subjective well-being sebanyak 33 aitem, dengan yang sahih 

sebanyak 29 aitem dari 33 aitem dan aitem yang gugur berjumlah 4 aitem, yaitu 

aitem 30,31,32, dan 33 merupakan aitem yang misfit karena karena lebih besar 

dari jumlah rata-rata dan deviasi standar yaitu sebesar 1,62. Berikut ini disajikan 

gambaran jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk skala perilaku sehat 

dapat dilihat pada tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 

Blue Print Skala Subjective well-being (Try Out) 

Komponen 
Aitem Gugur Jumlah 

Aitem 

Afektif 

a. afek 

positif 

1,3,5,9,10,11,12,16,18,20,

21,23,27,28 
- 14 

b. afek 

negatif 

2,4,6,7,8,13,14,15,17,19,2

2,24,25,26 
- 14 

Kognitif  29 30,31,32,33 1 

Jumlah 4 29 

Setelah diperoleh aitem-aitem yang valid, aitem tersebut kembali disusun 

dengan menyesuaikan nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh karena itu , 

dibuat blue print skala kepuasan perkawinan untuk penelitian yang dapat dilihat 

pada tabel 3.9 berikut ini: 

Tabel 3.9 

Blue print skala Subjective well-being (Penelitian) 

Komponen 
Aitem Jumlah 

Aitem 

Afektif 

a. afek 

positif 
1,3,5,9,10,11,12,16,18,20,21,23,27,28 14 

b. afek 

negatif 
2,4,6,7,8,13,14,15,17,19,22,24,25,26 14 

Kognitif  29 1 

Jumlah 33 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 

alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) 

skor yang diperoleh oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau 

diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. 
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Reliabilitas diuji dengan menggunakan teknik korelasi Alfa Cronbach 

dengan sistem komputerisasi program SPSS-Statistical Product and Service 

Solutions 18.0 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 reliable. Analisis data 

reliabilitas dengan menggunakan teknik korelasi Alfa Cronbach.  (Azwar, 2011). 

Pengelolahan data dilakukan menggunakan bantuan komputerisasi winsteps 3.73 

for windows. 

 Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala kepuasan perkawinan 0,93 

(sangat bagus) dan skala subjective well-being dengan hasil sebesar 0,89 (bagus). 

Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

reliabilitas skala dari masing-masing variabel cukup bagus karena mendekati 1. 

G. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

perhitungan korelasi Product Moment oleh Pearson yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel (Arikunto, 2010). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mencari dan mengetahui kepuasan perkawinan dengan subjective 

well being pada suami yang memiliki istri bekerja di luar rumah (dual career). 

Analisis yang dilakukan menggunakan bantuan komputerisasi dengan aplikasi 

program SPPS 18.0 for windows.   

 


