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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar variabel, dan jika ada 

seberapa eratkah serta berarti atau tidak hubungan itu (Arikunto, 2006). 

Dalam penelitian ini, metode deskriptif korelasional digunakan untuk 

mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

hubungan antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan dengan mudah. 

B. Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2008) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu 

religiusitas sebagai variabel bebas dan kepuasan pernikahan sebagai 

variabel terikat. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Religiusitas 

Pada penelitian ini, variabel religiusitas diukur berdasarkan 

pengembangan teori dimensi religiusitas yang dikemukakan oleh 
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Glock (Paloutzian, 1996), yang kemudian dihubungkan dengan teori 

dimensi religiusitas Agama Islam yang dikemukakan oleh Ancok & 

Suroso (2008). Kelima dimensi religiusitas tersebut mencakup hal-hal 

dibawah ini, yaitu: 

a. Keyakinan (akidah). Indikator pada dimensi ini yaitu sebagai 

berikut: 

1) keyakinan pada Allah 

2) keyakinan pada para malaikat 

3) keyakinan pada Nabi/Rasul 

4) keyakinan pada kitab-kitab Allah 

5) keyakinan pada surga dan neraka 

6) keyakinan pada qadha dan qadar 

b. Dimensi peribadatan (syariah). Indikator pada dimensi ini yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan sholat  

2) Menunaikan puasa  

3) Membayar zakat 

4) Membaca Al Qur’an 

5) Membaca doa dan dzikir 

6) Melaksanakan ibadah kurban 

c. Dimensi pengamalan. Indikator pada dimensi ini yaitu sebagai 

berikut: 

1) Perilaku suka menolong 
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2) Bekerjasama 

3) Berderma,  

4) Menyejahterakan dan menumbuhkembangkan orang lain 

5) Menegakkan keadilan dan kebenaran 

6) Berlaku jujur, memaafkan 

7) Menjaga lingkungan hidup 

8) Menjaga amanat  

9) Tidak mencuri  

10) Tidak korupsi  

11) Tidak menipu  

12) Tidak berjudi 

13) Tidak meminum minuman yang memabukkan 

14) Mematuhi norma-norma islam dalam perilaku seksual 

d. Dimensi pengetahuan (ilmu). Indikator pada dimensi ini yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pengetahuan tentang isi Al Qur’an,  

2) Pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan,  

3) Hukum-hukum islam,  

4) Sejarah islam 

e. Dimensi pengalaman (penghayatan). Indikator pada dimensi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1) Perasaan dekat dengan Allah 

2) Perasaan doa-doanya sering terkabul 
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3) Perasaan tentram bahagia karena menuhankan Allah 

4) Perasaan khusyuk ketika melaksanakan sholat atau berdoa 

5) Perasaan tergetar ketika mendengar adzan atau ayat-ayat Al 

Qur’an 

6) Perasaan beryukur kepada Allah 

7) Perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah. 

2. Kepuasan Pernikahan 

Kepuasan pernikahan dalam penelitian ini diukur berdasarkan 

penilaian pasangan terhadap aspek-aspek yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan dalam sebuah pernikahan, yang terbagi menjadi empat 

bagian yaitu: 

a. Dyadic satisfaction, yaitu tingkatan kebahagiaan pasangan dalam 

suatu hubungan dilihat berdasarkan frekuensi dari konflik yang 

terjadi dalam hubungan pasangan.  

b. Dyadic consensus, yaitu derajat kesepakatan antar pasangan dalam 

menangani masalah-masalah penting seputar pernikahan. 

c. Dyadic cohesion, yaitu mengarah pada seberapa sering pasangan 

terlibat dalam aktivitas bersama-sama. 

d. Affectional expression, yaitu mengarah pada seberapa sering 

pasangan mengungkapkan rasa kasih sayang kepada sesama. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner 

dengan menggunakan skala Likert. Menurut Arikunto (2006), kuesioner 
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adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui. Pemilihan metode kuesioner dipilih karena metode ini 

dianggap lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, tidak 

adanya pertemuan langsung antara peneliti dan responden membuat 

tingkat anonimitas kuesioner lebih tinggi dibandingkan metode lainnya 

(Kumar, 1999). Terdapat dua instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu instrumen religiusitas dan kepuasan pernikahan. 

1. Instrumen Religiusitas 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel 

tingkat religiusitas adalah berdasarkan kelima dimensi religiusitas 

Glock yang telah dihubungkan dengan dimensi religiusitas Agama 

Islam dari Ancok & Suroso (2008). Instrumen religiusitas pada 

penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Tiap bagian mengukur 

dimensinya masing-masing, kecuali pada bagian empat yang 

menggabungkan dimensi pengamalan dan pengalaman. Kisi-kisi 

instrumen religiusitas dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Religiusitas 

Dimensi Indikator Fav Unfav Jumlah  

1. Keyakinan 1. Keyakinan pada Allah 1,2 6 3 
2. Keyakinan pada 
malaikat 

3,4 7 3 

3. Keyakinan pada nabi 
dan rosul 

5 12, 13 3 

4. Keyakinan pada kitab 
allah 

8 14,15 3 
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5. Keyakinan pada surga 
dan neraka 

9, 10 16 3 

6. Keyakinan pada qodho 
dan qodar 

11 17 2 

2. Peribadatan 1. Pelaksanaan sholat  
wajib dan sunah 

18, 19, 
20, 21 

 4 

2. Pelaksanaan puasa 
Ramadhan dan puasa 
sunnah 

22, 23, 24  3 

3. Pelaksanaan  zakat 25, 26  2 
4. Membaca Al Qur’an 27, 28  2 
5. Membaca do’a dan 
dzikir 

29, 30, 31  3 

6. Melaksanakan ibadah 
kurban 

32, 33  2 

3.Pengetahuan 1. Pengetahuan Al Qur’an 34, 35 36 3 
2. Pokok-pokok ajaran 
yang harus diimani dan 
dilaksanakan 

37, 38 39, 40 4 

3. Pengetahuan tentang 
hukum islam 

41, 42 43, 44 4 

4. Pengetahuan tentang 
sejarah islam 

45, 46 47, 48 4 

4. Pengamalan 1. Suka menolong  52 2 
2. Suka bekerjasama 49, 50  2 
3. Suka berderma  53 1 
4. Menyejahterakan dan 
menumbuhkembangkan 
orang lain 

51  1 

5. Menegakkan keadilan 
dan kebenaran 

54 58 2 

6. Berlaku jujur 55 59 2 
7. Suka memaafkan  60 1 

8. Menjaga lingkungan 
hidup 

56, 57  2 

9. Menjaga amanah 61  1 
10. Tidak mencuri 62 64 2 
11. Tidak korupsi 63  1 
12. Tidak menipu  65 1 
13. Tidak berjudi 66, 67  2 
14. Tidak meminum yang 
memabukkan 

 70 1 

15. Mematuhi norma- 68, 69  2 
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2. Instrumen Kepuasan Pernikahan 

Instrumen kepuasan pernikahan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu memodifikasi instrumen yang telah diciptakan 

oleh Spanier (1976) yaitu Dyadic Adjustment Scale (DAS). DAS 

merupakan kuesioner berisikan 32 item bersifat self report yang 

telah secara luas digunakan untuk mengungkap kesan atau 

penilaian subyektif terhadap penyesuaian-penyesuaian dalam 

pernikahan yang dapat menilai tingkat kepuasan pernikahan. Skor 

tinggi menandakan bahwa suami atau istri memiliki penyesuaian 

yang baik dan puas terhadap hubungan mereka, sedangkan skor 

norma Islam dalam 
perilaku seksual 

5. Pengalaman 1. Perasaan dekat dengan 
Allah 

71 76 2 

2. Perasaan doa-doanya 
sering terkabul 

72, 73  2 

3. Perasaan tentram 
bahagia karena 
menuhankan Allah 

74, 75  2 

4. Perasaan bertawakkal 
(pasrah diri secara positif) 

 77 1 

5. Perasaan khusyuk 
ketika melaksanakan 
sholat / berdoa 

 82 1 

6. Perasaan tergetar ketika 
mendengar adzan / ayat-
ayat Al Qur’an 

75  1 

7. Perasaan bersyukur 
kepada Allah 

79 83 2 

8. Perasaan mendapatkan 
peringatan / pertolongan 
dari Allah 

80, 81  2 

Jumlah item 57 27 84 
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yang rendah menandakan penyesuaian yang buruk dan 

ketidakpuasan pada hubungan. Kisi-kisi instrumen kepuasan 

pernikahan dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 
  Kisi-Kisi Instrumen Kepuasan Pernikahan 

 

3. Teknik Skoring 

Skala yang digunakan dalam kuesioner religiusitas dalam 

penelitian ini adalah Skala Likert yang merupakan metode penskalaan 

pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai 

penentuan nilai skalanya (Azwar, 2007). Responden diminta untuk 

memilih salah satu respon yang sesuai dengan dirinya terhadap suatu 

pernyataan yang disajikan dalam kuesioner yang diberikan.  

Pernyataan yang disajikan memiliki rentang skor dari 1-4, dimana 

setiap pernyataannya bernilai favourable (+) dan unfavourable (-). 

Namun terdapat satu bagian yang disajikan dengan alternatif jawaban 

benar dan salah dengan penilaian 1-0. 

Dimensi  Indikator  Item  
Favorable  Unfavorable  

Kepuasan 
pernikahan 

Konsensus 
diadik (dyadic 
concensus) 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 

- 

Kepuasan 
diadik (dyadic 
satisfaction) 

18, 19, 23, 31, 
32 

16, 17, 20, 21, 
22, 

Kohesi diadik 
(dyadic 
cohesion) 

24, 25, 26, 27, 
28 

- 

Ungkapan 
perasaan 
(affectional 
expresion), 

4, 6 29, 30 
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Untuk kuesioner kepuasan pernikahan, menggunakan skala likert 

dengan rentang skor 2, 5, 6 dan 7 dengan skor terendah 0 dan skor 

tertinggi 6. Namun pada penelitian ini, peneliti melakukan modifikasi 

penggunaan skala pada item-item 23, 24, 29, 30 dan 31 untuk 

memudahkan dalam proses analisis faktor sehingga seluruh rentang 

skala yang digunakan berjumlah sama yaitu berjumlah 6 untuk skor 

maksimal dan 1 untuk skor minimal.  

E. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen 

penelitian dapat mengungkap dengan tepat gejala-gejala yang akan diukur dan 

sejauh mana instrumen tersebut dapat menunjukkan dengan sebenarnya gejala 

yang akan di ukur. Uji coba instrumen dilakukan kepada 60 orang yang telah 

menikah baik itu suami maupun istri beragama islam dengan minimal usia 

pernikahan dua tahun dan maksimal usia pernikahan 15 tahun yang 

berdomisili di Jakarta, Bandung dan Depok. Kemudian data tersebut diolah 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 17.0 for Windows untuk 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas  

Validitas instrumen menunjukkan mampu atau tidaknya sebuah 

instrumen mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 1997).  

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Oleh karena itu, pengujian validitas ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan keakuratan instrumen. 
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Dalam penelitian ini, uji validitas instrumen dilakukan dengan menguji 

validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity). 

a. Validitas Isi 

Validitas isi menunjuk kepada sejauhmana tes yang merupakan 

seperangkat soal-soal, dilihat dari isinya memang mengukur apa yang 

dimaksud untuk diukur (Suryabrata, 2004). Untuk mengetahui validitas 

isi instrumen dilakukan melalui pendapat profesional (professional 

judgement) yang berjumlah tiga orang. 

b. Validitas Konstruk 

Validitas konstruk berkaitan dengan tingkatan dimana skala 

mencerminkan dan berperan sebagai konsep yang sedang diukur 

(Sarwono, 2006). Untuk menguji validitas konstruk, digunakan analisis 

faktor yang  perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS 17.0 for Windows. 

Analisis faktor dapat digunakan untuk mereduksi sejumlah item. 

Pengurangan dilakukan dengan melihat interdependensi beberapa item 

yang dapat dijadikan satu yang disebut faktor sehingga ditemukan 

variabel-variabel atau faktor-faktor yang dominan atau penting untuk 

dianalisis lebih lanjut (Sarwono, 2006). 

 

 

 



50 

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis faktor 

yaitu sebagai berikut: 

1) Pemilihan item yang layak 

Metode statistik yang digunakan untuk mengukur kelayakan 

sebuah item untuk dianalisis faktor adalah KMO MSA (Keiser 

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) dan Bartlet’s test of 

sphericity dan matriks anti-image. Dalam analisis KMO MSA akan 

diputuskan apakah variabel-variabel yang akan dianalisis faktor 

secara umum atau keseluruhan layak dianalisis. Untuk kategorisasi 

nilai KMO dapat dilihat pada tabel 3.3.  

Selanjutnya diihat nilai matriks anti image. Jika indeks korelasi 

anti image variabel tersebut <0,5, maka variabel tersebut tidak layak 

untuk dilakukan analisis faktor dan harus dibuang untuk kemudian 

dilakukan uji KMO MSA ulang. 

Tabel 3.3 
Kategorisasi Nilai KMO 

Nilai KMO Derajat varian umum 

0,90 sampai 1,00 Bagus sekali 
0,80 sampai 0,89 Bagus 
0,70 sampai 0,79 Cukup sekali 
0,60 sampai 0,69 Cukup 
0,50 sampai 0,59 Jelek 
0,00 sampai 0,49 Jangan difaktor 

Gebotys (Ihsan, 2009:121) 

2) Ekstraksi dan penentuan jumlah faktor 

Ekstraksi dilakukan untuk menentukan jumlah faktor. Metode 

ekstraksi yang digunakan pada analisis faktor ini adalah Principal 
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Component Analysis. Metode ini digunakan untuk menghasilkan 

faktor yang memiliki specific variance  dan eror variance paling 

kecil (Bilson, 2004:109).  Sedangkan untuk menentukan jumlah 

faktor dengan menggunakan kriteria eigenvalue > 1,00 (Kaiser 

dalam Ihsan, 2009).  

3) Rotasi 

Floyd & Widaman (Ihsan, 2009) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang bertahan dirotasi kedalam struktur sederhana agar lebih 

interpretabel. Rotasi yang dilakukan menggunakan metode varimax. 

Rotasi varimax ini merupakan metode ilmiah yang paling baik 

dalam mendiferensiasikan faktor loading (Bilson, 2004).  

4) Penamaan Faktor 

Setelah dirotasi, nilai faktor loading yang paling besar 

merupakan anggota dari faktor tersebut, dan penamaan faktor 

dilakukan sesuai dengan isi dari item-item yang tergolong pada 

faktor tersebut. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat jika suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006). Semakin tinggi koefisien 

reliabilitas mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi reliabilitas 

(Sugiyono, 2008). Koefisien reliabilitas yang tinggi mengindikasikan 
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bahwa terdapat kestabilan pengukuran yang dilakukan oleh skala dari 

waktu ke waktu. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan formula 

Alpha Cronbach yang akan diolah dengan menggunakan bantuan program 

SPSS 17.0 for Windows.  

Adapun rumus Alpha Cronbach yaitu: 

α = � ��
���� �1 − 
∑���

��� � 

Keterangan:  

α  = Koefisien alpha Cronbach 

k = Jumlah item pertanyaan 

∑ σ t2  = Jumlah varians item pertanyaan 

σt2  = Varians total. 

(Sugiyono, 2007) 

Kemudian digunakan tabel skor reliabilitas menurut Arikunto 

(2006:276) sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Skor Reliabilitas 

α Interpretasi 
0 - 0,2 Sangat rendah 

≥ 0,2 - < 0,4 Rendah 
≥ 0,4 - < 0,7 Cukup / Sedang 
≥ 0,7 – < 0,9 Kuat 
≥ 0,9 - < 0,1 Sangat Kuat 
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F. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan dengan kriteria populasi yaitu sebagai berikut: 

a. Wanita dan pria dengan status menikah. 

b. Usia pernikahan minimal 2 tahun dan maksimal 15 tahun. 

Sesuai dengan grafik kepuasan pernikahan yang cenderung 

berbentuk huruf “U”, yang menyatakan bahwa kepuasan 

pernikahan akan mengalami konflik pada masa usia pernikahan 

2 hingga 15 tahun. Maka dari itu diharapkan sampel yang 

diperoleh adalah mereka yang sedang mengalami penyesuaian 

didalam pernikahannya seperti yang dikemukakan oleh 

Bradbury et al., (Pinsof & Lebow 2005:35). 

c. Beragama Islam. 

Sampel yang representatif dinilai memiliki karakteristik yang kurang lebih 

sama dengan populasi yang ditujukan dalam sebuah penelitian (Kerlinger, 

2000). Oleh karena itu peneliti mengambil sampel penelitian sesuai dengan 

kriteria populasi diatas. 

Peneliti menggunakan teknik simple random sampling sebagai teknik 

pengambilan sampel. Simple random sampling yaitu pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhitungkan strata 

yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2008). Teknik simple random 

sampling ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan 

sampel dikarenakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

jumlah tak terhingga. 
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Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 90 

orang. Menurut Guilford dan Fruchter (1978) jumlah sampel yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan peneyebaran skor yang mendekati penyebaran normal 

adalah minimal 30 orang. Sehingga jumlah sampel sebanyak 90 orang 

dianggap telah memenuhi syarat penyebaran normal. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi 

sebuah data. Normal atau tidaknya dilihat dari perbandingan antara data 

yang dimiliki  dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan 

standar deviasi yang sama. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

rumus one sample Kolmogorov-Smirnov yang perhitungannya dibantu 

dengan software SPSS 17.0 for Windows. Apabila tingkat signifikansi 

≥0.05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika hasil uji normalitas 

menunjukkan data berdistribusi normal maka teknik statistik yang akan 

digunakan yaitu statistik parametrik, namun jika data berdistribusi tidak 

normal maka teknik statistik yang akan digunakan yaitu statistik non 

parametrik. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, teknik analisis data yang digunakan yaitu 

menggunakan teknik analisis korelasi, dengan menggunakan rumus 

Product Moment Pearson yang perhitungannya dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS versi 17.0 for Windows.   
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Adapun rumus korelasi product moment pearson yang digunakan 

ialah sebagai berikut: 

])(][)([

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
rP

∑−∑∑−∑

∑∑−∑=  

Dimana: 

rp  = Koefisien korelasi product moment 

N = Jumlah responden 

X = Skor item 

Y = Skor total 

Setelah diketahui koefisien korelasinya, selanjutnya akan diuji 

signifikansinya dengan melakukan t test.  Adapun rumus t test adalah 

sebagai berikut: 

t = r� ���
 ���� 

Dimana: 

r = Koefisien korelasi Pearson 

n = Jumlah item 

Namun pada perhitungannya, uji signifikansi dilakukan secara 

bersamaan dengan uji korelasi product moment Pearson dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 17.0 for Windows. 

Selain itu, dilihat juga pada besar kecilnya angka korelasi yang 

akan menentukan kuat lemahnya hubungan antara religiusitas dengan 
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kepuasan pernikahan. Kriteria kuat lemahnya korelasi sebagai tabel 

3.5. 

Tabel 3.5 
Kriteria Angka Korelasi 

r Interpretasi  

0 – 2,25 Korelasi sangat 

lemah 

> 0,25 – 0,5 Korelasi cukup 

> 0,5 – 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 - 1 Korelasi sangat 

kuat 

(Sarwono, 2006) 

3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah nilai dari variasi yang dijelaskan oleh 

variabel X terhadap variabel Y. Uji koefisien determinasi dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel religiusitas 

terhadap variabel kepuasan pernikahan.  

Perhitungan koefisien determinasi menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

  

 Dimana: 

 r : Koefisien korelasi Product Moment Pearson 

 

 

KD = �� x 100% 
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H. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dalam beberapa kegiatan, yaitu: 

a. Menentukan masalah yang akan diteliti 

Permasalahan yang akan diteliti didapatkan peneliti 

berdasarkan berbagai fenomena yang terjadi. 

b. Melakukan studi kepustakaan 

Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan 

kajian teori yang dapat dijadikan dasar penelitian berkaitan 

dengan variabel yang akan diteliti. 

c. Penyusunan proposal penelitian 

Setelah mendapatkan teori-teori yang relevan, peneliti mulai 

menyusun proposal penelitian yang kemudian akan diajukan 

kepada Dewan Skripsi. 

d. Mengajukan proposal penelitian kepada Dewan Skripsi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengajuan proposal dan 

dosen pembimbing skripsi. 

e. Perizinan penelitian 

Peneliti mengajukan perizinan penelitian untuk memenuhi 

syarat administratif.  

f. Penyusunan  Instrumen 

Peneliti mulai menyusun instrumen berdasarkan landasan teori 

yang digunakan, kemudian dengan dibantu oleh 3 orang dosen, 

dilakukan judgment atas instrumen tersebut.  
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g. Uji coba Instrumen 

Sebelum pengambilan data, instrumen dari kedua variabel 

diujikan terlebih dahulu, sehingga instrumen yang digunakan 

dapat diketahui kevalidan dan reliabilitasnya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti memulai menyebarkan kuesioner uji coba kepada para 

pria maupun wanita yang sesuai dengan karakteristik sampel. 

Penyebaran kuesioner dibatasi pada Kota Jakarta, Depok dan 

Bandung dan ditetapkan sebanyak 90 sampel yang akan digunakan, 

dikarenakan jumlah dari populasi penelitian tidak diketahui. 

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar peneliti 

membatasi jumlah sampel dan tempat penelitian yaitu: 

1) Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data sampel. 

2) Untuk menghemat waktu, biaya serta tenaga yang dikeluarkan 

peneliti dalam menyebarkan kuesioner. 

3. Tahap Pengolahan Data 

Prosedur yang dilakukan dalam proses pengolahan data, yaitu: 

a. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa kembali 

kelengkapan jumlah kuesioner yang terkumpul dan 

kelengkapan pengisian kuesioner yang telah diisi oleh 

responden. 
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b. Tabulasi Data 

Tabulasi data adalah proses dimana peneliti merekap semua 

data yang telah diperoleh di lapangan. 

c. Pengolahan Data secara Statistik 

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan 

menggunakan software SPSS versi 17.0 for Windows dengan 

melakukan beberapa pengujian yaitu uji coba instrumen, uji 

normalitas, uji linearitas dan uji korelasi. 

4. Tahap Penyelesaian 

a. Menampilkan hasil dan analisis penelitian. 

b. Membahas hasil dan analisis penelitian berdasarkan teori yang 

digunakan. 

c. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian. 

d. Menyusun laporan hasil penelitian dan dipresentasikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 


