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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain cross sectional, yaitu 

observasi terhadap partisipan hanya diamati satu kali dan tidak ada perlakuan 

yang diberikan terhadap partisipan (Blalock, 1976). Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel melalui proses pengolahan data statistik (Creswell, 

2013). Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara variabel independen, 

yaitu konsep diri (X) dengan variabel dependen, yaitu kesiapan menikah (Y). Oleh 

sebab itu, jenis penelitian yang digunakan adalah studi korelasional, yang 

berfungsi mengukur hubungan di antara dua variabel (Creswell, 2014). Hasil 

penelitian berupa skor persentase gambaran konsep diri, gambaran kesiapan 

menikah, serta hubungan antara konsep diri dan kesiapan menikah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei 

adalah penelitian yang bermaksud memperoleh data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(Sugiyono, 2015, hlm.2). Adapun desain penelitian digambarkan sebagai berikut. 

 

 

X = Konsep Diri 

Y = Kesiapan Menikah 

r  = Hubungan 

 

3.2 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan kriteria tertentu, yakni belum 

menikah dan berusia minimal 18 tahun. Pemilihan partisipan ini didasarkan pada 

tinjauan psikologis yang menyatakan masa dewasa awal dimulai pada usia 18 

tahun, dan pada usia ini pun berlangsung “masa persiapan” dalam merencanakan 

masa depan. 

X Y r 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah mahasiswa FIP UPI sebanyak 3458 orang dan 

terbagi ke dalam 9 program studi. Sampel penelitian menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2001, hlm. 61). Menurut Margono (2004: 128), pemilihan sekelompok 

subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 

dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya. Degan kata lain unit sampel yang dihubungkan disesuaikan 

dengan kriteria-kriteria tertentu, dan diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.  

Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus slovin, dengan taraf 

kesalahan yang dikehendaki sebesar 5%. Rumus slovin digunakan untuk 

penelitian yang diketahui jumlah populasinya dan menggunakan teknik non-

probality sampling (Rianto, 2010, hlm.68). Rumus slovin sebagai berikut. 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = total populasi 

e = taraf kesalahan 

 

Adapun rincian sampel yang diambil dari tiap sub kelas dihitung dengan 

rumus alokasi proporsional dari Sugiono (dalam Riduwan, 2009, hlm.66) sebagai 

berikut. 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
 𝑥 𝑛 

Keterangan: 

ni = jumlah sampel dari setiap sub kelas 

n = jumlah sampel seluruhnya 

Ni= jumlah populasi dari setiap sub kelas 

N = jumlah populasi seluruhnya 

Tabel 3.1 menampilkan jumlah anggota populasi penelitian dari masing-

masing program studi mahasiswa FIP UPI.  
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Tabel 3.1 

Jumlah Anggota Populasi 

No Program Studi Populasi Sampel 

1.  Administrasi Pendidikan 304 31 

2.  Bimbingan dan Konseling 404 42 

3.  Pendidikan Masyarakat 311 32 

4.  Pendidikan Khusus 381 40 

5.  Teknologi Pendidikan 317 33 

6.  Pendidikan Guru Sekolah Dasar 597 62 

7.  Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 

Dini 

386 40 

8.  Perpustakaan dan Informasi 259 27 

9.  Psikologi 499 52 

Jumlah 3.458 359 

 

(sumber data: Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI, 2020) 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur konsep diri dan 

kesiapan menikah pada mahasiswa FIP UPI adalah kuesioner yang menyediakan 

beberapa pernyataan dengan alternatif jawaban. Instrumen konsep diri 

dikembangkan oleh Dena Madisa pada tahun 2017 berdasarkan teori konsep diri 

dari Hurlock (1980). Instrumen kesiapan menikah diadaptasi dari kuesioner yang 

dikembangkan oleh Badger (2005) berdasarkan teori Bob & Blood (1976) 

mengenai criteria for marriage readiness. 

 

3.4.1 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1.1 Konsep Diri 

Konsep diri merupakan persepsi individu mengenai dirinya sendiri yang 

mencakup keseluruhan aspek yang ada dalam dirinya dan terbentuk melalui 

pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan dan individu lain di sekitarnya. 

Hurlock (1980) menjelaskan konsep diri seseorang berada pada kategori positif 

atau negatif ditinjau dari: 

a. Perceptual Component (Fisik) 

Komponen perseptual merupakan gambaran diri individu yang berkaitan 

dengan kondisi fisik. Persepsi fisik ini mencakup pandangan individu terhadap 

penampilan fisik yang dimiliki dan pandangan individu lain terhadap penampilan 
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fisik dari individu yang bersangkutan, gambaran mengenai daya tarik tubuh, 

kesesuaian jenis kelamin, serta pentingnya berbagai bagian tubuh dalam 

mendukung perilaku dan citra diri di hadapan orang lain. 

b. Conceptual Component (Psikologis) 

Komponen konseptual merupakan gambaran mengenai karakteristik yang 

khas pada seseorang, dan tercermin dalam kemampuan dan ketidakmampuan yang 

dimiliki, serta latar belakang keluarga. Komponen konseptual merupakan konsep 

diri psikologis yang terdiri dari kualitas penyesuaian hidup seperti kejujuran, 

kemandirian, kepercayaan diri, keberanian, dan sebaliknya. 

c. Attitudinal (Sikap) 

Sikap merupakan perasaan individu terhadap diri sendiri, sikap terhadap 

status, dan komitmen dalam merencanakan masa depan. Sikap mencakup aspirasi, 

keyakinan, nilai-nilai, cita-cita, dan filsafat hidup seseorang. 

 

3.4.1.2 Kesiapan Menikah 

Kesiapan menikah adalah persepsi mahasiswa yang memiliki keterampilan 

dan sumber daya untuk mampu menyatukan dan mengorganisasikan aspek-aspek 

kehidupan dan mampu mengambil tanggung jawab dari kehidupan pernikahan. 

Bob & Blood (1976) menjelaskan kesiapan menikah diukur dari kesiapan pribadi 

(personal readiness) dan kesiapan situasi (circumstantial readiness). 

a. Kesiapan pribadi, terdiri dari aspek-aspek: 

1) Kematangan emosional, meliputi kesiapan psikologis, mampu berkomitmen, 

mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, bersikap dewasa, mampu 

menerima kekurangan dan karakteristik pribadi orang lain, mampu mencintai 

diri sendiri dan orang lain, mampu mengendalikan diri, bersikap dewasa, 

bersikap toleran, serta dapat saling menghormati dan menghargai. 

2) Cukup usia untuk menikah, yakni berusia minimal 18 tahun. 

3) Kematangan sosial, meliputi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, 

membangun hubungan sosial, dan berperilaku mandiri. 

4) Kesiapan peran, meliputi kesiapan individu untuk menjalankan peran sebagai 

suami/istri dan ibu/ayah, memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan 

pengasuhan, mampu merencanakan masa depan, dan dapat bertanggung 

jawab. 
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b. Kesiapan situasi, terdiri dari aspek-aspek: 

1) Kesiapan finansial: memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, memiliki 

tabungan, dan memiliki materi yang bernilai. 

2) Kesiapan waktu: memiliki waktu mempersiapkan pernikahan dan rencana 

setelah menikah. 

 

3.4.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

3.4.2.1 Konsep Diri 

Instrumen penelitian untuk mengukur konsep diri mahasiswa menggunakan 

instrumen yang dibuat oleh Dena Madisa (2017) berdasarkan teori konsep diri 

yang dijelaskan oleh Hurlock mengenai aspek fisik, psikologis, dan sikap. 

Instrumen ini terdiri dari 40 item pernyataan. Namun, peneliti menetapkan norma 

validitas sebesar sig. ≥ 0,30 sehingga item pernyataan yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 19 item. Instrumen ini telah ditimbang oleh dosen Universitas 

Pendidikan Indonesia, yaitu Drs. Sudaryat Nurdin Ahmad, M.Pd., Dr. Nandang 

Budiman, M.Si., dan Dr. Mubiar Agustin, M.Pd dan telah melalui tahap uji coba 

terhadap 238 responden. Berikut kisi-kisi instrumen penelitian konsep diri. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Konsep Diri 

Aspek Indikator 
Nomor Item Total 

Item + - 

Percepetual 

Component 

(Fisik) 

Kesan terhadap penampilan fisik 

yang dimiliki 
3 1, 2 3 

Kesan orang lain terhadap 

penampilan fisik yang dimiliki 
5 4 2 

Conceptual 

Component 

(Psikologis) 

Gambaran mengenai 

kemampuan yang dimiliki 
6,7 8 3 

Gambaran mengenai latar 

belakang keluarga 
 9, 10, 11 3 

Gambaran mengenai kualitas 

penyesuaian hidup 
12, 13  2 

Attitudinal 

(Sikap) 

Perasaan terhadap keberadaan 

diri saat ini 
14, 15, 16  3 

Perasaan terhadap keberadaan 

diri dalam prospek masa depan 
17, 18, 19  3 

Jumlah 19 Item 
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Skala pengukuran instrumen konsep diri menggunakan skala Guttman dengan 

alternatif jawaban antara ya dan tidak. Berikut ini pedoman interpretasi skor skala 

pengukuran instrumen konsep diri. 

 

Tabel 3.3 

Skala Pengukuran Instrumen Konsep Diri 

Alternatif Jawaban Favoriable Unfavoriable 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

3.4.2.2 Kesiapan Menikah 

Kisi-kisi instrumen kesiapan menikah dikembangkan oleh Badger pada tahun 

2005 berdasarkan teori Bob & Blood (1976), sebab hingga saat ini Bob & Blood 

belum mengembangkan instrumen baku mengenai kesiapan menikah. Pada tabel 

3.4 disajikan kisi-kisi instrumen kesiapan menikah. 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Kesiapan Menikah 

(Sebelum Judgement) 

Aspek Indikator 
Nomor Item 

Total Item 
+ - 

Kesiapan 

Pribadi 

Emosi 1, 2, 3, 4, 5  5 

Sosial 6, 7  2 

Kesehatan Mental 8, 9, 10, 11  4 

Model Peran 12, 13, 14 15 4 

Kesiapan 

Situasi 

Finansial 16, 17, 18  3 

Waktu 19  1 

Total 19 

 

Skala pengukuran instrumen kesiapan menikah menggunakan skala Guttman 

dengan dua alternatif jawaban yang terdiri dari ya atau tidak, dengan pedoman 

interpretasi skor sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 

Skala Pengukuran Instrumen Kesiapan Menikah 

Alternatif Jawaban Favoriable Unfavoriable 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 
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3.4.3 Pengujian Instrumen 

3.4.3.1 Uji Kelayakan 

Sebelum instrumen diuji coba untuk memperoleh data penelitian, terlebih 

dahulu dilaksanakan penimbangan instrumen atau uji kelayakan. Uji kelayakan 

instrumen bertujuan mengetahui layak atau tidaknya instrumen untuk digunakan 

guna memperoleh data penelitian. Cara menimbang instrumen ditinjau dari 

bahasa, konstruk, dan isi pada setiap butir pernyataan. 

Instrumen kesiapan menikah merupakan hasil adaptasi dari instrumen criteria 

for marriage readiness yang dikembangkan oleh Badger pada tahun 2005 

berdasarkan teori Bob & Blood (1976). Instrumen ini kemudian melalui tahap uji 

kelayakan oleh judgement expert, yakni Drs. Sudaryat, M.Pd., Dra Effy 

Mulyasari, M.Pd., dan Rosita Rahma, M.Pd. Hasil uji kelayakan menunjukkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Kelayakan Instrumen Kesiapan Menikah 

Hasil No. Item Jumlah 

Memadai 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 17 

Revisi 1, 5, 15 3 

Buang - 0 

 

Berdasarkan uji kelayakan instrumen, dari 22 item pernyataan terdapat 

pernyataan yang memadai dan direvisi. Sebanyak 22 item pernyataan memadai, 

dan 4 item direvisi. Kisi-kisi instrumen kesiapan menikah setelah judgement 

dijelaskan pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Instrumen Kesiapan Menikah 

(Setelah Judgement) 

Aspek Indikator 
Nomor Item 

Total Item 
+ - 

Kesiapan 

Pribadi 

Emosi 1, 2, 3, 4, 5  5 

Sosial 6, 7  2 

Kesehatan Mental 8, 9, 10, 11  4 

Model Peran 12, 13, 14 15, 16 5 

Kesiapan 

Situasi 

Finansial 17, 18, 19  3 

Waktu 20  1 

Total 20 
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3.4.3.2 Uji Keterbacaan 

Instrumen konsep diri dan instrumen kesiapan menikah, terlebih dahulu 

melalui tahap uji keterbacaan untuk setiap butir pernyataan. Uji keterbacaan ini 

diuji coba kepada enam orang mahasiswa UPI yang tidak berasal dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan, yakni 2 orang mahasiswa FPOK, 2 orang mahasiswa FPIPS, 1 

orang mahasiswa FPTK, dan 1 orang mahasiswa FPMIPA. Uji keterbacaan 

bertujuan mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap butir-butir pernyataan 

pada instrumen penelitian. Apabila ditemukan butir pernyataan yang tidak dapat 

dipahami oleh mahasiswa, maka perlu segera direvisi agar seluruh butir 

pernyataan dapat dipahami. 

Berdasarkan hasil uji keterbacaan instrumen konsep diri dan kesiapan 

menikah, tidak ditemukan item pernyataan yang kurang atau tidak dipahami, 

sehingga seluruh pernyataan tidak perlu direvisi. Instrumen penelitian yang telah 

dipahami guna mengukur konsep diri dan kesiapan menikah, selanjutnya dapat 

digunakan untuk mengambil data penelitian. 

 

3.4.3.3 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk menunjukkan tingkat keakuratan suatu tes dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya guna mengungkap data yang diperlukan 

(Rakhmat & Solehuddin, 2006, hlm.21). Pengukuran yang memiliki validitas 

tinggi akan menghasilkan data yang akurat dalam memberikan gambaran 

mengenai variabel yang diukur (Azwar, 2012, hlm.8). 

Hasil uji validitas jika ditinjau dari unidimensionalitas instrumen yang 

berfungsi mengevaluasi kemampuan instrumen dalam mengukur variabel yang 

seharusnya diukur. Hasil olah data menggunakan Model Rasch dengan aplikasi 

Winstep diperoleh hasil pengukuran raw variance instrumen konsep diri sebesar 

25,2% dan raw variance instrumen kesiapan menikah sebesar 21,9%. Hasil 

penelitian menunjukkan persyaratan unidimensionalitas telah terpenuhi, yakni 

minimal 20% (Sumintono & Widhiarso, 2014, hlm. 112). Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah nilai varians yang tidak dapat dijelaskan oleh instrumen tidak 

boleh melebihi 15%. Hasil olah data instrumen konsep diri menunjukkan nilai di 

bawah 10% yaitu  9,2% , 7,7% , 6,8% , 6% dan 5,9%, sedangkan untuk instrumen 

kesiapan menikah menunjukkan nilai di bawah 10%, yaitu 9,8% , 8,3% , 6% , 
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5,7% dan 5,2%. Hasil penelitian menunjukkan instrumen konsep diri dan kesiapan 

menikah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas instrumen ditinjau dari item fit yang mengacu pada kesesuaian 

nilai outfit MNSQ, outfit ZSTD, measure correlation. Keberterimaan item dapat 

digunakan, direvisi, atau dibuang ditentukan dengan pedoman sebagai berikut 

(Sumintono & Widhiarso, 2014, hlm. 115). 

a. Nilai outfit mean square (MNSQ), yakni 0,5 < MNSQ < 1,5 

b. Nilai outfit z-standard (ZSTD), yakni -2 < ZSTD < 2 

c. Nilai point measure correlation, yakni 0,4 < point measure correlation < 0,85 

Uji validitas item menggunakan lebih dari 300 data responden, sehingga nilai 

outfit z-standard dapat diabaikan. Data yang digunakan merupakan data hasil 

penyebaran instrumen kepada partisipan, sehingga penyebaran instrumen 

dilaksanakan bersamaan dengan uji validitas item. 

Hasil uji validitas instrumen konsep diri terhadap 19 item pernyataan dengan 

jumlah responden sebanyak 359 mahasiswa menunjukkan 3 item dapat digunakan 

tanpa perbaikan, namun 16 item lainnya dapat digunakan dengan catatan 

perbaikan dalam segi bahasa atau mengonstruk kalimat dengan lebih jelas dan 

sederhana. Secara umum, semua item valid dan dapat digunakan. Berikut ini 

adalah hasil uji validitas instrumen konsep diri. 

 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Instrumen Konsep Diri 

Hasil No. Item Jumlah 

Dipakai 1, 14 2 

Revisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 16, 17, 18, 19 17 

Catatan Kalimat perlu disederhanakan dan atau diperjelas  

 

Hasil uji validitas instrumen kesiapan menikah terhadap 20 item pernyataan 

dengan jumlah responden sebanyak 359 mahasiswa menunjukkan 8 item dapat 

digunakan tanpa perbaikan, namun 12 item lainnya dapat digunakan dengan 

catatan perbaikan dalam segi bahasa atau konstruk kalimat lebih jelas dan 

sederhana. Secara umum, semua item valid dan dapat digunakan. Berikut ini 

adalah hasil uji validitas instrumen konsep diri. 
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Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kesiapan Menikah 

Hasil No. Item Jumlah 

Dipakai 1, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 20 8 

Revisi 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19 12 

Catatan Kalimat perlu disederhanakan dan atau diperjelas  

 

3.4.3.4 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki arti sebuah instrumen dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik (Arikunto, 2006, 

hlm.154). Reliabilitas menunjukkan tingkat ketepatan atau kemantapan (Rakhmat 

& Solehuddin, 2006, hlm.21). Instrumen dikatakan reliabel apabila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, dapat menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2011, hlm.137). Pengujian reliabilitas menggunakan Model 

Rasch dengan bantuan program Winstep. Kriteria tingkat reliabilitas instrumen, 

diklasifikasikan sebagai berikut (Sumintono & Widhiarso, 2013, hlm.112). 

 

Tabel 3.10 

Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Kriteria Kategori 

< 0,67 Kualitas item lemah 

0,67 – 0,80 Kualitas item cukup 

0,81 – 0,90 Kualitas item bagus 

0,91 – 0,94 Kualitas item bagus sekali 

> 0,94 Kualitas item istimewa 

 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel summary statistic dengan 

informasi secara keseluruhan mengenai pola kualitas responden (person), kualitas 

instrumen (item) yang digunakan, serta interaksi antara person dan butir item. 

Berikut ini disajikan tabel hasil uji reliabilitas variabel konsep diri sebagai berikut. 

 

Tabel 3.11 

Hasil Uji Reliabilitas Konsep Diri 

Deskripsi Measure Separation Reliability Cronbach 

Person 0,62 1,65 0,50 
0,50 

Item 0,00 10,09 0,98 
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Dideskripsikan hasil uji reliabilitas instrumen konsep diri sebagai berikut. 

a. Person measure logit 0,62 menunjukkan rata-rata nilai responden dalam 

instrumen konsep diri. Nilai rata-rata yang lebih besar dari logit 0,0 

menunjukkan kecenderungan tingkat kemampuan responden lebih tinggi 

daripada tingkat kesulitan soal atau butir-butir pernyataan dalam instrumen.  

b. Uji reliabilitas instrumen konsep diri menunjukkan reliabilitas item sebesar 

0,98 termasuk dalam kategori istimewa, artinya kualitas item-item pada 

instrumen sangat dipercaya untuk mengukur konsep diri. 

c. Uji reliabilitas responden sebesar 0,50 termasuk dalam kategori lemah, artinya 

belum konsisten dalam memilih pernyataan. 

d. Nilai alpha cronbach sebesar 0,50 mengartikan interaksi antara responden 

dengan setiap item pernyataan secara keseluruhan dianggap belum baik. 

Hasil uji reliabilitas dari tabel summary statistic diperoleh informasi 

mengenai variabel kesiapan menikah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Reliabilitas Kesiapan Menikah 

Deskripsi Measure Separation Reliability Cronbach 

Person 0,87 2,24 0,67 
0,70 

Item 0,00 8,08 0,97 

  

 Berdasarkan tabel 3.12 dideskripsikan hasil uji reliabilitas instrumen kesiapan 

menikah sebagai berikut. 

a. Person measure logit 0,87 menunjukkan rata-rata nilai responden dalam 

instrumen kesiapan menikah. Nilai rata-rata yang lebih besar dari logit 0,0 

menunjukkan kecenderungan tingkat kemampuan responden lebih tinggi 

daripada tingkat kesulitan soal atau butir-butir pernyataan dalam instrumen. 

b. Uji reliabilitas instrumen kesiapan menikah menunjukkan reliabilitas item 

sebesar 0,97 termasuk dalam kategori istimewa, artinya kualitas item-item 

pada instrumen sangat dipercaya untuk mengukur kesiapan menikah. 

c. Uji reliabilitas responden sebesar 0,67 termasuk dalam kategori cukup, artinya 

responden cukup konsisten dalam memilih pernyataan. 

d. Nilai alpha cronbach sebesar 0,70 mengartikan secara keseluruhan terdapat 

interaksi yang baik antara responden dengan setiap item pernyataan. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu. 

a. Tahap persiapan, meliputi kegiatan: 

1) Menentukan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena di lingkungan 

sekitar. 

2) Melakukan kajian literatur untuk mengkaji landasan teoretis yang mendukung 

penelitian. 

3) Menyusun proposal penelitian. 

4) Menyiapkan instrumen penelitian yang sesuai dengan teori dan variabel yang 

diteliti. 

5) Memeriksa proses pengembangan alat ukur yang telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya yang menggunakan instrumen yang sama. 

b. Tahap pelaksanaan, meliputi kegiatan: 

1) Melakukan penyebaran kuesioner secara offline maupun online kepada 

mahasiswa FIP UPI. 

2) Melakukan pengolahan dan analisis data dari hasil kuesioner 

c. Tahap pembahasan 

Mendeskripsikan dan menyusun hasil penelitian. Pada tahap akhir, peneliti 

membuat kesimpulan mengenai data yang telah diolah sebelumnya dan saran yang 

dapat diberikan kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Kategorisasi Data 

Penentuan kategorisasi data didasarkan pada perhitungan skor ideal, yang 

kemudian diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni positif dan negatif untuk 

variabel konsep diri, serta siap dan tidak siap untuk variabel kesiapan menikah. 

Berikut ini hasil perhitungan skor ideal dengan bantuan aplikasi winstep. 

 

Tabel 3.13 

Hasil Perhitungan Skor Ideal 

Variabel SmaxI SminI Mi Sdi 

Konsep Diri 15 3 9,2 2,4 

Kesiapan Menikah 20 4 13 3,5 
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Batas lulus nilai konsep diri dan kesiapan menikah mahasiswa disajikan pada 

table 3.14 dan tabel 3.15. 

Tabel 3.14 

Batas Lulus Konsep Diri 

Rentang Skor Kategori 

X ≥ Mean X ≥ 9,2 Positif 

X < Mean X < 9,2 Negatif 

 

Tabel 3.15 

Batas Lulus Kesiapan Menikah 

Rentang Skor Kategori 

X ≥ Mean  X ≥ 13 Siap 

X < Mean X < 13 Tidak Siap 

(Azwar, 2019) 
 

3.6.2 Analisis Korelasi 

Analisis data menggunakan aplikasi SPSS (Statistic Programme for Social 

Science) versi 16.0. Pengolahan data bertujuan menguji hubungan antara variabel 

konsep diri (X) dengan variabel kesiapan menikah (Y). Teknik pengujian 

dilakukan dengan mengorelasikan total skor item variabel X dengan total skor 

item Y melalui pendekatan korelasi pearson. Perhitungan korelasi ini bertujuan 

menguji hubungan antara dua variabel yang menggunakan data interval atau rasio 

dengan hasil yang menunjukkan ada tidaknya hubungan, besarnya hubungan, dan 

arah hubungan (Sugiyono, 2015, hlm. 73). Besarnya hubungan antara variabel X 

dengan variabel Y dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi (rxy) dengan 

pedoman interpretasi sebagai berikut. 

Tabel 3.16 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

(Sugiyono, 2015, hlm.257). 
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Penghitungan korelasi menggunakan bantuan program program SPSS 16.0 

menunjukkan nilai korelasi (rxy) antara konsep diri dengan kesiapan menikah 

sebesar 0,680 dengan ρ < 0,05. Nilai 0,680 mengartikan korelasi yang kuat antara 

variabel konsep diri dengan kesiapan menikah, sesuai dengan kriteria rentang nilai 

0,60 – 0,799 di kategori tingkat hubungan cukup kuat. Angka koefisien korelasi 

yang bernilai positif, yakni 0,680 menunjukkan arah korelasi positif atau jenis 

hubungan yang bersifat searah. Konsep diri yang positif, akan meningkatkan 

kesiapan menikah mahasiswa. Konsep diri negatif, akan menurunkan kesiapan 

menikah mahasiswa. 

 

Tabel 3.17 

Uji Korelasi Konsep Diri dengan Kesiapan Menikah 

Correlations 

  TKonsep_Diri TKesiapan_Menikah 

TKonsep_Diri Pearson Correlation 1 .680** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 359 359 

TKesiapan_Menikah Pearson Correlation .680** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 359 359 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Uji product moment pearson digunakan untuk menguji hipotesis statistik 

sebagai berikut. 

H0: ρ = 0 

H1: ρ ≠ 0 

Keterangan: 

H0: “Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan kesiapan 

menikah mahasiswa FIP UPI” 

H1: “Terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan kesiapan 

menikah mahasiswa FIP UPI” 
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Norma untuk menolak atau menerima hipotesis, sebagai berikut. 

Jika nilai sig. < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan. 

Jika nilai sig. > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan. 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh hasil 

korelasi antara variabel X dan Y sebesar 0,716 dengan p value 0,00 (lihat pada 

tabel 3.17). Hasil uji hipotesis menerima H1 sebab p < 0,05.. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan 

kesiapan menikah. 


