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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini  merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan

pendekatan korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional adalah penelitian

yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi dari suatu variabel

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain (Azwar, 2010).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang memiliki bermacam-macam nilai atau

memiliki variasi (Nazir, 2005). Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri

dari dua variabel yaitu satu variabel bebas, pengungkapan diri, dan satu variabel

terikat, kepuasan perkawinan.

1) Variabel bebas (X) : pengungkapan diri

2) Variabel terikat (Y) : kepuasan perkawinan

C. Definisi Operasional

1. Kepuasan Perkawinan

Kepuasan perkawinan adalah penilaian positif individu terhadap

pasangannya, perkawinannya, dan hubungannya dengan pasangan yang

terwujud karena telah terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan tujuan yang

diinginkan oleh individu. Kepuasan perkawinan diukur dengan menggunakan

skala kepuasan perkawinan yang diadaptasi dari ENRICH Marital
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SatisfactionScale(EMSS) yang disusun oleh Fowers dan Olson (1993)

berdasarkan aspek-aspek kepuasan perkawinan yaitu komunikasi, aktivitas

waktu luang, orientasi keyakinan beragama, pemecahan masalah, pengaturan

keuangan, orientasi seksual, hubungan dengan keluarga dan kerabat, peran

menjadi orang tua, kepribadian pasangan, peran dalam keluarga, dan distorsi

idealis.Skor yang tinggi dalam skala kepuasan perkawinan ini menunjukkan

tingginya kepuasanperkawinan yang dirasakan individu, sebaliknya skor yang

rendah menunjukkan rendahnya kepuasanperkawinan yang dirasakan

individu.

2. Pengungkapan diri

Pengungkapan diri adalah penyampaian informasi yang bersifat

pribadi yang dilakukan oleh individu kepada pasangannya secara sukarela dan

sengaja. Pengungkapan diri diukur dengan menggunakan skala pengungkapan

diri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkanaspek-aspek pengungkapan

diri dari West dan Turner (2008) yaitu keluasan (breadth) dengan indikator

subjek melakukan pengungkapan diri mengenai sikapnya, minatnya,

pekerjaannya, kondisi fisiknya, kondisi keuangannya, dan dirinya prbadi;

waktu keluasan (breadth time) dengan indikator subjek sering melakukan

pengungkapan diri, melakukan pengungkapan diri dalam waktu yang lama,

dan mengungkapkan diri dalam kondisi yang bervariasi; dan kedalaman

(depth) dengan indikator subjek membicarakan hal-hal di luar dirinya,

menyatakan pendapatnya, mengungkapkan diri secara mendalam, menghayati
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perasaan pasangan, dan bersikap jujur apa adanya pada pasangan.Skor yang

tinggi dalam skala ini menunjukkan keterbukaan diri yang baik yang

dilakukan individu pada pasangan mereka, sebaliknya skor yang rendah

menunjukkan individu cenderung tertutup atau tidak terbuka pada pasangan

mereka.

D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan kelompok subjek yang hendak digeneralisasikan

hasil penelitian, yang kelompok subjeknya harus memiliki ciri-ciri bersama

yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain (Azwar, 2010).

Populasi subjek dalam penelitian ini adalah pria dan wanita yang berdomisili

di Pekanbaru yang telah menikah minimal dua tahun.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi dengan karakteristik yang

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi (Azwar, 2010). Kriteria

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pria dan wanita yangtelah

menikah minimal dua tahun dan tinggal satu rumah dengan pasangan. Untuk

menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan tabel yang dikembangkan

oleh Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 10 % (Sugiyono,

2012).Mengacu pada tabel tersebut,berdasarkan jumlah populasi pada tahun

2013menurut Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Prov. Riau yaitu

sebanyak 244.569 kepala keluarga (KK) atau 489.138 orang yang ada di kota
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Pekanbaru maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah

270 orang dengan penjabaran 135 pria dan 135 wanita.

Kriteria dalam pemilihan subjek adalah:

1) Pria dan wanita

2) Sudah menikah minimal selama 2 tahun

3) Tinggal satu rumah dengan pasangan

3. Teknik Sampling

Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik three stages cluster sampling. Three stages

clustersampling merupakan teknik penentuan sampel dari kelompok-

kelompok unit-unit yang kecil atau cluster dengan menggunakan tiga tahapan

pengambilan sampel (Nazir, 2005).

Pada tahapan pertama dipilihtiga kecamatan dari dua belas kecamatan

yang ada di kota Pekanbaru dengan cara diundi. Dari masing-masing

kecamatan yang tersebut kemudian dipilih lagi satu kelurahan dan dari

masing-masing kelurahandipilih lagi satu wilayah rukun

tetangga(RT)sehingga ada tiga RT yang menjadi sampel. Setelah dilakukan

pengundian terpilih tiga RT yang menjadi lokasi penelitian yaitu RT/RW

003/012, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan; RT/RW 005/007, Kel. Labuh

Baru Timur, Kec. Payung Sekaki; dan RT/RW 004/012, Kel. Tangkerang

Utara, Kec. Bukit Raya.
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E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan

standar untuk memperoleh data penelitian (Nazir, 2005). Pengumpulan data

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrument berupa skala

psikologi, yaitu skala kepuasan perkawinan dan skala pengungkapan diri.

1. Skala Kepuasan Perkawinan

Peneliti menggunakan skala kepuasan perkawinan yang dimodifikasi

dari ENRICH Marital Satisfaction Scale(EMSS) yang disusun oleh Fowers

dan Olson (1993) untuk mengukur variabel kepuasan perkawinan. Skala ini

disusun berdasarkan aspek-aspek kepuasan perkawinan yang dikemukakan oleh

Fowers dan Olson (1993)yaitu komunikasi, aktivitas waktu luang, orientasi

keyakinan beragama, pemecahan masalah, pengaturan keuangan, orientasi

seksual, keluarga dan kerabat, kesetaraan peran, kepribadian pasangan, serta

peran menjadi orang tua, serta satu aspek tambahan yaitu distorsi idealis. Distorsi

idealis merupakan kecenderungan pasangan suami istri untuk menilai positif

perkawinan mereka sesuai dengan keinginan sosial atau penilaian masyarakat.

Skala kepuasan perkawinan disusun berdasarkan model skala Likert.

Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena

sosial (Sugiyono, 2012). Skala ini memiliki lima alternatif jawaban, yaitu

sangat sesuai (SS), sesuai (S), cukup sesuai (CS), tidak sesuai (TS), dan sangat

tidak sesuai (STS).
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Tabel 3.1
Blue Print Skala Kepuasan Pernikahan

Aspek Indikator
Favor
able

Unfavo
rable

Jumlah

Komunikasi

Merasa senang dengan
cara berkomunikasi
dengan pasangan

1 10 2

Merasa adanya pengertian
dari pasangan

24 1

Aktivitas
waktu luang

Merasa senang dengan
cara kami dalam mengatur
aktivitas waktu luang

2 1

Menikmati menghabiskan
waktu bersama pasangan

25 1

Orientasi
keyakinan
beragama

Merasa senang dengan
cara kami dalam
mempraktekkan keyakinan
dan nilai-nilai dalam
agama

3 1

Meyakini bahwa
perkawinan adalah sesuatu
yang sakral sesuai dengan
nilai-nilai yang saya anut

11 1

Pemecahan
masalah

Merasa senang dengan
cara kami dalam membuat
keputusan dan
memecahkan masalah

4 12 2

Pengaturan
keuangan

Merasa puas dengan
keadaan keuangan
keluarga

5 1

Merasa senang dengan
cara kami dalam membuat
keputusan keuangan

13 1

Orientasi
seksual

Merasa senang dengan
cara kami dalam
menujukkan perasaan

6 1

Merasa nyaman saat
berhubungan intim dengan
pasangan

14 1
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Aspek Indikator
Favor
able

Unfavor
able

Jumlah

Keluarga
dan kerabat

Merasa puas dengan
hubungan saya dengan
orang tua, keluarga
pasangan, dan/atau teman-
teman

15 7 2

Peran
menjadi
orang tua

Merasa puas dengan cara
kami dalam menjalankan
peran dan tanggung jawab
sebagai orang tua

8 16 2

Kepribadian
pasangan

Menerima karakteristik
kepribadian dan kebiasaan
pasangan

17 1

Peran
dalam
keluarga

Merasa senang dengan
cara kami menjalankan
peran dan tanggung jawab
dalam perkawinan

9 18 2

Distorsi
Idealis

Saling pengertian di antara
pasangan

19,21 2

Penilaian positif terhadap
perkawinan

20,22 2

Terpenuhinya seluruh
kebutuhan dalam
perkawinan

23 1

Jumlah 15 10 25

Pernyataan dalam skala ini terdiri dari dua jenis, yaitu pernyataan

favourable (pernyataan yang mendukung objek sikap yang akan diungkap)

dan pernyataan unfavourable (pernyataan yang tidak mendukung objek sikap

yang akan diungkap).Pemberian skor didasarkan dari jenis pernyataan, yaitu

untuk pernyataan favourable permberian skor bergerak dari angka 5 sampai 1

dan untuk pernyataan unfavourable pemberian skor bergerak dari angka 1

sampai 5. Untuk pernyataan favourable skor tertinggi yaitu 5 diberikan untuk
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jawaban sangat sesuai (SS), skor 4 untuk sesuai (S), skor 3 untuk cukup sesuai

(CS), skor 2 untuk tidak sesuai (TS), dan skor 1 untuk sangat tidak sesuai

(STS). Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable skor tertinggi yaitu 5

diberikan untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS), skor 4 untuk tidak sesuai

(TS), skor 3 untuk cukup sesuai (CS), skor 2 untuk sesuai (S), dan skor 1

untuk sangat sesuai (SS).

2. Skala Pengungkapan Diri

Variabel pengungkapan diri diukur dengan menggunakan skala

pengungkapan diri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek-

aspek pengungkapan diri yang dikemukakan oleh West dan Turner (2008)

yaitu keluasan, waktu keluasan, dan kedalaman. Skala pengungkapan diri ini

disusun dengan lima alternatif jawaban, yaitu selalu (SL), sering (SR),

kadang-kadang (KD), jarang (JR), dan tidak pernah (TP). Pernyataan dalam

skala ini terdiri dari dua jenis, yaitu pernyataan favourable dan pernyataan

unfavourable.

Pemberian skor berdasarkan dari jenis pernyataan, yaitu untuk

pernyataan favourable permberian skor bergerak dari angka 5 sampai 1 dan

untuk pernyataan unfavourable pemberian skor bergerak dari angka 1

sampai 5. Untuk pernyataan favourable skor tertinggi yaitu 5 diberikan

untuk jawaban selalu (SL), skor 4 untuk sering (SR), skor 3 untuk kadang-

kadang (KD), skor 2 untuk jarang (JR), dan skor 1 untuk tidak pernah (TP).

Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable skor tertinggi yaitu 5 diberikan
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untuk jawaban tidak pernah (TP), skor 4 untuk jarang (JR), skor 3 untuk

kadang-kadang (KD), skor 2 untuk sering (SR), dan skor 1 untuk selalu (SL).

Tabel 3.2
Blue Print Skala Pengungkapan Diri

Aspek Indikator
Favor
able

Unfavor
able

Jumlah

Keluasan

Menyampaikan sikap
dan opini 3,6 2

Menyampaikan informasi
tentang minat 1 1

Menyampaikan informasi
tentang pekerjaan 10 1

Menyampaikan informasi
tentang fisik/kondisi tubuh 15 1

Menyampaikan informasi
keuangan 16, 21 2

Menyampaikan informasi
tentang diri pribadi 7,29 20, 17 4

Waktu
keluasan

Sering melakukan
pengungkapan diri

9,12 25 3

Melakukan pengungkapan
diri dalam durasi waktu
yanglama

4 26 2

Melakukan pengungkapan
diri dalam kondisi yang
bervariasi

18,27 2 3

Kedalaman

Membicarakan hal-hal
di luar dirinya

13 1

Menyatakan pendapat 8,30,22 3

Mengungkapkan perasaan 19,23 5,14 4

Mengungkapkan diri secara
lebih mendalam, menghayati
perasaan pasangan, serta
bersikap jujur apa adanya
pada pasangan

11,24 28 3

Jumlah 22 8 30
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F. Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Coba Alat Ukur

Skala yang telah disusun harus diujicobakan terlebih dahulu kepada

sejumlah subjek yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik

sampel penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat

validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan sehingga diperoleh aitem-

aitem yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji coba dilakukan pada tanggal 15-30 Mei 2014 dengan

menyebarkan skala kepuasan perkawinan yang berjumlah 25 aitem dan skala

pengungkapan diri yang berjumlah 30 aitem kepada 100 orang subjek yang

telah menikah minimal 2 tahun, tinggal satu rumah dengan pasangan, dan

berdomisili di wilayah kota Pekanbaru. Pemilihan subjek dalam uji coba ini

dilakukan dengan teknik accidental sampling. Accidental sampling

merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya

siapa saja yang secara sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan

karakteristik maka orang tersebut dapat digunakan sebagai subjek penelitian

(Sugiyono, 2009).

Teknik ini di pilih dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas

karena peneliti dapat langsung menyebarkan skala penelitian kepada

siapapun yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian dan peneliti tidak

perlu mengurus perizinan terlebih dahulu sehingga peneliti dapat



36

menyebarkan dan mengumpulkan skala penelitian dalam waktu yang lebih

singkat.

2. Uji Validitas Butir Aitem

Validitas dapat diartikan sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu

alat dalam melakukan kualitas fungsi ukurnya (Azwar, 2009). Suatu tes

dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 2009).

Validitas yang diestimasi dalam penelitian ini adalah validitas isi,

yaitu validitas yang menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam alat

ukurmewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi variabel

yang hendak diukur (aspek representasi) dan sejauh mana aitem-aitem

teersebut mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur dengan analisis

rasional atau professional judgement (Azwar, 2009).Professional judgement

untuk menilai skala penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi

dan narasumber pada seminar proposal penelitian.

3. Daya Beda Aitem

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa

fungsi aitem selaras dengan fungsi skala secara keseluruhan yang

diistilahkan dengan konsistesi aitem total (Azwar, 2012).  Azwar (2010)

menyatakan bahwa apabila koefisien daya beda setiap aitem kurang dari 0,30

maka dianggap tidak memuaskan atau dengan kata lain daya beda setiap
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aitem memiliki nilai yang rendah. Sebaliknya jika koefisien daya beda setiap

aitem lebih dari 0,30 maka dianggap memberikan kontribusi yang baik,

artinya daya beda setiap aitem memiliki nilai yang tinggi. Dari penjelasan

tersebut maka peneliti menggunakan koefisien minimal 0,30 sebagai acuan

penentuan daya diskriminasi aitem.

Hasil analisis pada skala kepuasan perkawinan menunjukkan indeks

daya beda bergerak dari 0,25 sampai 0,86. Berdasarkan hasil uji indeks daya

beda diperoleh aitem skala kepuasan perkawinan yang dinyatakan baik

berjumlah 23 aitem dan aitem yang gugur berjumlah 2 aitem yaitu aitem

nomor 13 dan 16 dengan indeks daya beda bergerak dari 0,51 sampai 0,87.

Untuk skala pengungkapan diri diperoleh indeks daya beda bergerak dari

0,26 sampai 0,88.

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda diperoleh aitem skala

pengungkapan diri yang dinyatakan baik berjumlah 29 aitem dan aitem yang

gugur berjumlah 1 aitem yaitu aitem nomor 20 dengan indeks daya beda

bergerak dari 0,52 sampai 0,88. Namun ada satu aitem yang serupa dengan

aitem lainnya (aitem nomor 29) sehingga peneliti memutuskan untuk

menghilangkan aitem tersebut agar tidak terjadi pengulangan makna. Jumlah

akhir aitem yang digunakan dalam skala pengungkapan diri adalah 28 aitem.
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Tabel 3.3
Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala kepuasan perkawinan

Aspek Indikator
Jum-
lah

Favorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

Komuni-
kasi

Merasa senang dengan
cara berkomunikasi
dengan pasangan

1 10 2

Merasa adanya pengertian
dari pasangan

24 1

Aktivitas
waktu luang

Merasa senang dengan
cara kami mengatur
aktivitas waktu luang

2 1

Menikmati menghabiskan
waktu bersama pasangan 25 1

Orientasi
keyakinan
beragama

Merasa senang dengan
cara kami dalam
mempraktekkan nilai-nilai
agama

3 1

Meyakini bahwa
perkawinan adalah hal
yang sakral sesuai dengan
nilai-nilai yang saya anut

11 1

Pemecahan
masalah

Merasa senang dengan
cara kami dalam mem-buat
keputusan dan
memecahkan masalah

4 12 2

Pengaturan
keuangan

Merasa puas dengan
keadaan keuangan
keluarga

5 1

Merasa senang dengan
cara kami dalam membuat
keputusan keuangan

13 1

Orientasi
seksual

Merasa senang dengan
cara kami dalam
menunjukkan perasaan

6 1

Merasa nyaman saat ber-
hubungan intim dengan
pasangan

14 1
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Aspek Indikator
Jum-
lah

Favorable Unfavorable
Valid Gugur Valid Gugur

Keluarga
dan kerabat

Merasa puas dengan
hubungan saya dengan
orang tua, keluarga
pasangan, dan/atau
teman-teman

15 7 2

Peran
menjadi
orang tua

Merasa puas dengan
cara kami dalam
menjalankan peran
dan tanggung jawab
sebagai orang tua

8 16 2

Kepriba-
dianpasanga
n

Menerima
karakteristik
kepribadian dan
kebiasaan pasangan

17 1

Peran dalam
keluarga

Merasa senang dengan
cara kami
menjalankan peran
dan tanggung jawab
dalam perkawinan

9 18 2

Distorsi
Idealis

Saling pengertian di
antara pasangan

19,21 2

Penilaian positif
terhadap perkawinan

20,22 2

Terpenuhinya seluruh
kebutuhan dalam
perkawinan

23 1

Total 15 8 2 25
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Tabel 3.4
Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala pengungkapan diri

Aspek Indikator
Favorable Unfavorable Jum-

lahValid Gugur Valid Gugur

Keluasan

Menyampaikan sikap dan
opini

3,6 2

Menyampaikan informasi
tentang minat dan
kesukaan

1 1

Menyampaikan informasi
tentang pekerjaan

10 1

Menyampaikan informasi
tentang fisik

15 1

Menyampaikan informasi
keuangan

16,21 2

Menyampaikan informasi
tentang diri pribadi 7 29 17 20 4

Waktu
keluasan

Sering melakukan
pengungkapan diri

9,12 25 3

Melakukan pengungka-
pan diri dalam waktu
yang lama

4 26 2

Melakukan pengungka-
pan diri dalam kondisi
yang bervariasi

18,27 2 3

Kedalaman

Membicarakan orang
lain/hal-hal di luar
dirinya

13 1

Menyatakan pendapat 8,22,30 3
Mengungkapkan
perasaan

19,23 5,14 4

Mengungkapkan diri
secara lebih mendalam,
menghayati perasaan
individu lainnya,
bersikap jujur

11,24 28 2

Total 21 1 7 1 30
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4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk

melihat seberapa jauh skala dapat memberikan hasil yang konsisten dalam

suatu pengukuran atau dengan kata lain sejauhmana hasil suatu penelitian

dapat dipercaya (Azwar, 2009). Menurut Azwar hasil pengukuran dapat

dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama,

selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah(2009).

Untuk menguji reliabilitas alat ukur penelitian digunakan rumus

reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS for Windows versi 18.0.

Tingkat reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas, yang angkanya

berada dalam rentang dari 0,00 sampai 1,00. Koefisien reliabilitas yang

semakin mendekati angka 1,00 menunjukkan reliabilitas alat ukur yang

semakin tinggi. Sebaliknya alat ukur yang rendah reliabilitasnya ditandai

dengan koefisien reliabilitas yang mendekati angka 0,00 (Azwar,

2009).Koefisien reliabilitas untuk variabel kepuasan perkawinan dari 23

aitem yang valid dan koefisien reliabilitas untuk pengungkapan diri dari 29

aitem yang valid dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No. Skala Koefisien reliabilitas

1 Kepuasan Perkawinan 0,9649
2 Pengungkapan Diri 0,9773
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Berdasarkan tabel 3.5 koefisien reliabilitas variabel kepuasan

perkawinan dan variabel pengungkapan diri termasuk kategori tinggi karena

koefisien reliabilitasnya mendekati angka 1, yakni 0, 9649 untuk variabel

kepuasan perkawinan dan 0,9773 untuk variabel pengungkapan diri. Artinya

skala kepuasan perkawinan dan pengungkapan diri dapat digunakan sebagai

alat ukur dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua

teknik yaitu teknik analisis kuantitatif korelatif dan teknik analisis kuantitatif

deskriptif.

1. Analisis kuantitatif korelatif

Analisis kuantitatif korelatif dilakukan dengan menggunakan teknik

product moment correlationatau korelasi produk momen, yaitu teknik

statistik parametrik untuk mencari korelasi dua variabel(Hartono, 2002),

yaitu variabel kepuasan perkawinan dan variabel pengungkapan diri.Teknik

analisis statistik parametrik yang digunakan untuk analisis data dilakukan

dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution

(SPSS) for Windows versi 18.0.

2. Analisis kuantitatif deskriptif

Analisis kuantitatif deskriptif merupakan pengujian untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
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sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

kategorisasi berdasarkan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik untuk

mendeskripsikan data hasil penelitian.

Kategorisasi berdasarkan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik

digunakan untuk mengelompokkan subjek berdasarkan jumlah skor dari

skala kepuasan perkawinan dan skala pengungkapan diri. Pengelompokan

subjek merujuk kepada norma kategorisasi menurut Azwar (2009) yang

dibagi menjadi lima kategorisasi yaitu sangat rendah atau sangat buruk,

rendah atau buruk, sedang, tinggi atau baikdan sangat tinggi atau sangat

baikdengan pedoman norma kategorisasi yaitu:

Tabel 3.6
Norma Kategorisasi

Kategori Rumus

Sangat rendah/sangat buruk
Rendah/buruk

Sedang
Tinggi/baik

Sangat tinggi/sangat baik

x ≤ µ - 1,5
µ - 1,5 <x ≤ µ - 0,5
µ - 0,5 <x ≤ µ + 0,5
µ - 0,5 <x ≤ µ + 1,5
µ + 1,5 < x

Keterangan:
µ = mean hipotetik
σ = standar deviasi hipotetik


