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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian korelasi yang melihat Hubungan

Antara Penyesuaian Perkawinan dengan Kepuasan Perkawinan.

B. Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian korelasi ini adalah dua

variabel. Variabel penelitian ini terdiri dari:

1. X (variabel bebas) : Penyesuaian perkawinan.

2. Y (variabel terikat): Kepuasan perkawinan.

.

C. Definisi Operasional

1. Kepuasan Perkawinan

Kepuasan Perkawinan adalah suatu perasaan subyektif antara

kebahagiaan, kepuasan dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami oleh

masing-masing pasangan suami-istri. Kepuasan perkawinan diukur dengan

menggunakan skala kepuasan perkawinan yang disusun oleh peneliti

berdasarkan teori dari Olson dan Fower (1993) dengan aspek komunikasi,

aktifitas waktu luang, orientasi keyakinan beragama, pemecahan masalah,

pengaturan keuangan, orientasi seksual, keluarga dan kerabat, peran menjadi

orang tua, kepribadian pasangan, peran dalam keluarga dengan pilihan jawaban
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Sangat Setuju (SS), Setuju (S),Kurang setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat

Tidak Setuju (STS).

2. Penyesuaian Perkawinan

Penyesuaian perkawinan adalah dua individu yang belajar untuk

mengakomodasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing, ini

berarti mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam dalam hubungan.

Penyesuaian perkawinan diukur dengan skala penyesuaian perkawinan yang

disusun oleh peneliti berdasarkan teori dari Spainer (2006) dengan aspek

kepuasan pasangan, consensus pasangan, kohesi pasangan, ekspresi afeksi

dengan pilihan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S),Kurang setuju (KS),

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

D. Sampel Penelitian

1. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi dengan karakteristik yang

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi (Azwar, 2013).  Menurut Crocker

dan Algina (dalam Azwar, 2012) menyebutkan standar sampel penelitian yang

memadai adalah 200 orang. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah

pasangan suami dan istri yang telah menikah sebanyak 200 orang. Adapun

karakteristik sampel dalam penelitian ini yaitu individu yang telah menikah

yang berdomisili di  Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Pemilihan tempat

penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi
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Agama (PTA) Provinsi Riau yang menunjukkan bahwa angka perceraian yang

terjadi tiga tahun terakhir (tahun 2011-2013) semakin meningkat disebabkan

oleh tiga faktor yang paling dominan yaitu: ketidakharmonisan, tidak adanya

tanggung jawab dan faktor ekonomi (data terlampir). Hal ini mengindikasikan

adanya masalah dalam kepuasan perkawinan di Provinsi Riau.

2. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive random sampling. Menurut Sugiyono (2012) teknik purposive

random sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan berdasarkan karakteristik subjek

yaitu : 1) pasangan usia muda yang usia saat menikah dibawah atau sama

dengan 25 tahun. Kategori pasangan muda dipilih karena pada usia tersebut

kondisi emosional dan pemikirannya belum matang sehingga tidak dapat

menahan stres dan amarah yang berujung pada pertengkaran, kurangnya

pengalaman mengakibatkan pengendalian keuangan dan kesehatan menjadi

terabaikan (Ahmad, 2011). 2) usia perkawinan dalam penelitian ini adalah 1-10

tahun dikarenakan usia perkawinan 1-10 tahun suami atau istri mulai

menunjukkan sifat dan kebiasaan yang sebelumnya tidak diketahui oleh

pasangannya sehingga rentan terhadap konflik serta masih dalam proses

pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga (Rose dalam Dewi, 2009).

Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 200 orang yang telah menikah

berdomisili di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan.
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E. Teknik  Pengumpulan Data

1. Alat Ukur Kepuasan Perkawinan

Penelitian ini menggunakan skala Enrich Marital Satisfaction (EMS)

untuk mengukur kepuasan dalam pernikahan yang disusun oleh Olson &

Fowers 1993 sebanyak 15 aitem, yang dimodifikasi oleh peneliti menjadi 22

aitem. Proses modifikasi diawali dengan melakukan penambahan terhadap

beberapa aitem, penambahan aitem ini merujuk pada aspek dari variabel yang

akan diteliti, kemudian aitem tersebut di ajukan kepada pembimbing untuk

dikoreksi kemudian divalidasi.

a. Komunikasi (Communication): pasangan mampu berkomunikasi dengan

baik

b. Aktivitas waktu luang (Leisure Activity): sering berlibur, menghabiskan

waktu bersama,.

c. Orientasi keyakinanberagamaan (Religius Orientation): melakukan ibadah

bersama pasangan.

d. Pemecahan masalah (Conflict Resolution): mendiskusikan masalah bersama

dan menemukan solusi bersama.

e. Pengaturan keuangan (Financial Management): pasangan mampu mengatur

keuangan keluarga dengan baik.

f. Orientasi Seksual (Sexual Relationship): pasangan tidak malu-malu lagi

membicarakan masalah seks.
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g. Keluarga dan kerabat (Family and Friends): menjalin interaksi yang baik

dengan keluarga pasangan.

h. Peran menjadi orang tua (Children and Parentin): pasangan bersedia di

ajak mengurus anak bersama.

i. Kepribadian pasangan (Personality Issues): pasangan memberikan

perhatian, dapat memahami dan mengerti dengan baik.

j. Peran dalam keluarga (Equalitirian Roles): pasangan mau berbagi tugas,

bertanggung jawab atas keluarga.

Aitem kepuasan perkawinan disusun dengan konsep favourable dan

konsep unfavourable. Setiap aitem pada kelompok pernyataan tersebut

mempunyai empat pilihan jawaban yaitu:  Sangat Setuju (SS), Setuju

(S),Kurang setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap

aitem pada kelompok pernyataan tersebut memiliki lima pilihan jawaban

dengan penilaian aitem favourable (5-1) dan penilaian unfavourable (1-5).
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Berikut Blue print skala kepuasan perperkawinan (try out) pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan

No Aspek
No. Aitem

Jumlah
Favourable

Unfavourabl
e

1 Komunikasi 16 5 2
2 Aktifitas waktu luang 10 1
3 Orientasi beragama 15 1
4 Pemecahan masalah `6,7,13,17 4
5 Pengaturan keuangan 18 8,9 3
6 Orientasi seksual 11,19 2
7 Keluarga dan kerabat 14 20 2
8 Peran menjadi orang tua 12 1
9 Kepribadian pasangan 1,21,22 2,4 5
10 Peran dalam keluarga 3 1

Total 15 7 22

2. Alat Ukur Penyesuaian Perkawinan

Penelitian ini menggunakan skala DAS (Dyadic Adjusment Scale) Skala

ini digunakan untuk mengukur penyesuaian perkawinan yang disusun oleh

Spanier (1976) berdasarkan aspek-aspek penyesuaian perkawinan sebanyak

32aitem. Proses modifikasi diawali dengan melakukan penambahan terhadap

beberapa aitem, penambahan aitem ini merujuk pada aspek dari variabel yang

akan diteliti, kemudian aitem tersebut di ajukan kepada pembimbing untuk

dikoreksi kemudian divalidasi.

a. Kepuasan pasangan (dyadic satisfaction): harapan terhadap hubungan

bersama pasangan, saling bertukar pendapat mengenai hubungannya,

keromantisan pasangan, dan kebahagiaan yang dirasakan pasangan
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b. Konsenseus pasangan (dyadic consesus): pandangan hidup dan karirdimasa

depan

c. Kohesi pasangan (dyadic cohesion): kebersamaan dengan pasangan, dan

membahas suatu topik dengan baik

d. Ekspresi afeksi pasangan (dyadic affectional expression): mengekspresikan

cinta dengan terbuka.

Aitem penyesuaian perkawinan disusun dengan konsep favourable dan

konsep unfavourable. Setiap aitem pada kelompok pernyataan tersebut memiliki

lima pilihan jawaban dengan penilaian aitem favourable (5-1) dan penilaian

unfavourable (1-5).

Berikut Blue print skala penyesuaian perkawinan (try out) pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Blue Print Skala Penyesuaian Perkawinan

No Aspek
No. Aitem

Jumlah
Favourable Unfavourable

1 Kepuasan pasangan 18,19,23,32 16,17,20,21,22,
31

10

2 Konsensus pasangan 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,
13,14,15

13

3 Kohesi pasangan 24,25,26,27,28 5
4 Ekspresi afeksi

pasangan
4,6 29,30 4

Total 24 8 32
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F. Teknik Pengolahan Data

1. Uji Validitas

Validitas dapat diartikan sejauhmana suatu tes dalam hal ini alat ukur

mampu mengukur atribut yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini,

validitas yang digunakan peneliti adalah validitas isi. Validitas isi merupakan

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis

rasional atau lewat professional judgement (Azwar, 2009). Validitas isi dalam

penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber.

2. Uji Beda Aitem

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut

yang diukur (Azwar, 2012).

Azwar (2012) menyebutkan salah satu cara melihat daya diskriminasi

aitem adalah dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi skor aitem

dengan distribusi skor skala itu sendiri yang dikenal dengan nama koefisien

korelasi aitem-total (rix). Penentuan aitem diterima atau gugur dalam penelitian

ini sendiri dengan melihat koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,30. Aitem

dengan nilai koefisien korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan dapat

digunakan untuk alat ukur penelitian. Sedang aitem yang berada dibawah

koefisien korelasi tersebut akan dianggap gugur. Sementara itu Azwar (2012)

menyebutkan apabila aitem yang diterima ternyata masih tidak dapat memenuhi

jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien korelasi aitem dari ≥ 0,30 dapat

diturunkan menjadi 0,25.
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Dari 22 aitem skala kepuasan perkawinan terdapat 17 aitem yang sahih

dan dapat digunakan untuk penelitian dengan koefesien korelasi berkisar antara

0,392 sampai 0,761 (terlampir), sedangkan sisanya sebanyak 5 aitem dinyatakan

gugur atau tidak sahih dengan koefesien korelasi berkisar antara 0,131 sampai

0,256 (terlampir). Berikut ini adalah rincian aitem yang sahih dan yang gugur

dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Blue Print Skala Kepuasan Perkawinan Setelah Try Out

No Aspek
No. Aitem

JumlahFavourable Unfavourable

Gugur Sahih Gugur Sahih
1 Komunikasi 16 5 2
2 Aktifitas waktu luang 10 1
3 Orientasi beragama 15 1
4 Pemecahan masalah 13 6,7,17 4
5 Pengaturan keuangan 18 9 8 3
6 Orientasi seksual 11 19 2
7 Keluarga dan kerabat 14 20 2
8 Peran menjadi orang

tua
12 1

9 Kepribadian pasangan 1,21,22 2,4 5
10 Peran dalam keluarga 3 1

Total 3 12 2 5 22
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Tabel 3.4
Skala Kepuasan Perkawinan untuk Penelitian

No Aspek No. Aitem Jumlah
Favourable Unfavourable

1 Komunikasi 16 5 2
2 Aktifitas waktu luang 10 1
3 Orientasi beragama 15 1
4 Pemecahan masalah `6,7,17 3
5 Pengaturan keuangan 18 8 2
6 Orientasi seksual 19 1
7 Keluarga dan kerabat 14 1
8 Peran menjadi orang tua 12 1
9 Kepribadian pasangan 1,21,22 2,4 5

Total 12 5 17

Sedangkan dari 32 aitem skala penyesuaian perkawinan terdapat 24

aitem yang sahih dan dapat digunakan untuk penelitian dengan koefisien

korelasi berkisar antara 0,363 sampai 0,709 (terlampir), sedangkan sisanya

sebanyak 8 aitem dinyatakan gugur atau tidak sahih dengan koefesien korelasi

berkisar antara 0,041 sampai 0,285 (terlampir). Berikut ini adalah rincian aitem

yang sahih dan yang gugur dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.
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Tabel 3.5
Blue Print Skala Penyesuaian Perkawinan Setelah Try Out

No Aspek
No. Aitem

JumlahFavourable Unfavourable
Gugur Sahih Gugur Sahih

1 Kepuasan
pasangan

18,32 19,23 22 16,17,20,21,31 10

2 Konsensus
pasangan

8, 10 1,2,3,5,7,9,11
,12,13,14,15

13

3 Kohesi
pasangan

27,28 24,25,26 5

4 Ekspresi
afeksi
pasangan

4,6 30 29 4

Total 6 18 2 6 32

Tabel 3.6
Skala Penyesuaian Perkawinan untuk Penelitian

No Aspek
No. Aitem

Jumlah
Favourable Unfavourable

1 Kepuasan pasangan 19,23 16,17,20,21,31 7
2 Konsensus pasangan 1,2,3,5,7,9,11,12,13,14,15 11
3 Kohesi pasangan 24,25,26 3
4 Ekspresi afeksi pasangan 4,6 29 3

Total 18 6 24

3. Uji Relialibiltas

Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran

yang reliabel (reliable). Pengertian reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan

atau konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi

kecermatan pengukuran (Azwar, 2012).

Azwar (2012) mengemukakan bahwa reliabilitas dinyatakan oleh

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai
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dengan 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti

semakin tinggi reliabilitasnya. Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah

mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya. Selanjutnya, skala

yang diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi dua, sehingga jumlah belahan

baris aitem diperoleh sama banyak. Pengujian reliabilitas alat ukur dilakukan

dengan menggunakan SPSS 18.00 for windows.

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap aitem skala kepuasan perkawinan

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,941 (terlampir), dan skala penyesuaian

perkawinan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,957 (terlampir), dengan

demikian reliabilitas kedua skala dapat digunakan sebagai alat ukur dalam

penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Product

Moment dengan bantuan komputerisasi  SPSS (Statistical Product and Service

Solutions) 18.00 for Windows, untuk menggambarkan secara sistematis data

yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena

yang diselidiki atau diteliti.
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H. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

Gambaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jadwal Penelitian

No. Nama Kegiatan Waktu
1 Persetujuan judul penelitian 18 Maret 2013
2 Penentuan dosen pembimbing 22 Maret 2013
3 Penyusunan proposal penelitian 22 Maret 2013
4 Acc ujian proposal 7 April 2014
5 Perbaikan proposal 10 Juni – 28 Juli 2014
6 Pelaksanaan try out 12 Agustus 2014
7 Pelaksanaan Penelitian 30 September-28

November 2014


