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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

  

A. Pendekatan dan Metode Penelitian  

Tujuan akhir penelitian ini adalah tersusunnya model bimbingan dan 

konseling untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi 

pernikahan dan hidup berkeluarga. Kerangka isi dan komponen model disusun 

berdasarkan kajian konsep yang diawali dengan teori tentang tugas-tugas 

perkembangan, kajian konsep tentang kesiapan diri untuk menikah dan hidup 

berkeluarga beserta faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya, teori 

bimbingan dan konseling perkembangan, dan kajian hasil penelitian terdahulu 

yang relevan. 

Sesuai dengan fokus, permasalahan, dan tujuan penelitian, pendekatan 

penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dan pengembangan (research 

and development R & D). Penelitian dan pengembangan diarahkan sebagai         

“a process used to develop and validate educational product” (Borg and Gall, 

2003 : 271). Produk dimaksud adalah model bimbingan dan konseling yang 

efektif untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi 

pernikahan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya Borg and Gall (2003 : 271) 

mengemukakan langkah-langkah yang seyogyanya ditempuh dalam penelitian 

pengembangan, yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan, (3) pengembangan 

model hipotetik, (4) penelaahan model hipotetik, (5) revisi,    (6) uji coba terbatas, 



 

 

103

(7) revisi hasil uji coba, (8) uji coba lebih luas, (9) revisi model  akhir, dan  (10) 

diseminasi dan sosialisasi. 

Penelitian ini menggunakan Mixed Method  Research dengan jenis 

Explanatory Mixed Methods Designs. Alasan menggunakan jenis ini, karena 

penelitian dilakukan secara sequensial dalam dua fase, yaitu fase pertama 

pengumpulan data kuantitatif, kemudian diikuti dengan fase kedua pengumpulan 

data kualitatif. Secara visual jenis Explanatory Mixed Methods Designs ini 

digambarkan sebagai berikut (Cresswell, 2008 : 552, 557, 560).  

  
 

 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan dalam mengkaji 

kesiapan diri mahasiswa untuk menikah dan hidup berkeluarga beserta faktor-

faktor determinan yang mempengaruhinya, dan keefektifan model bimbingan dan 

konseling sebagai implikasinya. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan 

untuk mengetahui validitas rasional model hipotetik bimbingan dan konseling 

untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan 

dan hidup berkeluarga. Pada tataran teknis dilakukan langkah sebagai berikut: 

metode analisis deskriptif, metode partisipatif kolaboratif, dan metode quasi 

eksperimen. 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk melakukan pengidentifikasian 

secara sistematis, faktual, akurat, tentang fakta-fakta dan sifat-sifat yang terkait 

dengan substansi penelitian. Dalam hal ini dilakukan untuk menganalisis 

QUAN qual 
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kecenderungan kesiapan diri mahasiswa, faktor-faktor yang berpotensi menjadi 

masalah dalam kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga, dan upaya 

yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang pernikahan dan 

hidup berkeluarga.  

Metode partisipatif kolaboratif dalam proses uji kelayakan model hipotetik 

bimbingan dan konseling untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam 

menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga. Uji kelayakan model dilaksanakan 

dengan uji rasional, uji keterbacaan, uji kepraktisan dan uji coba terbatas. Uji 

rasional melibatkan tiga orang pakar konseling, uji keterbacaan melibatkan empat 

orang mahasiswa dari jurusan PPB FIP Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

semester enam; sedangkan uji kepraktisan dilaksanakan melalui diskusi terfokus 

dengan melibatkan para dosen wali atau pembimbing akademik pada beberapa 

jurusan  dan fakultas di UPI. 

Metode quasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group 

design (Sugiyono, 2006 : 118) dilaksanakan dalam uji lapangan model hipotetik 

untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas model bimbingan dan konseling 

untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan 

dan hidup berkeluarga. 

 

 

B. Definisi Operasional Variabel  

Terdapat empat variabel dari tema penelitian ini yaitu : konsep dasar 

bimbingan dan konseling perkembangan, usia mahasiswa sebagai fase usia 
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dewasa awal, tugas-tugas perkembangan pada fase usia dewasa awal, dan konsep 

dasar kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Definisi operasional 

untuk beberapa istilah diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling Perkembangan 

 ASCA (Myrick, 1993) mengartikan bimbingan perkembangan ini sebagai  

Komponen dari keseluruhan layanan bimbingan yang meliputi berbagai 
intervensi yang terencana dalam bidang pendidikan dan program layanan 
kemanusiaan lainnya yang menyangkut semua lingkup kehidupan manusia 
untuk menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan individu dalam 
semua area perkembangannya (personal, sosial, emosi, karir, moral-etika, 
kognitif, dan estetika) dan memantapkan kesatupaduan area perkembangan 
ke dalam gaya hidupnya 

 

 Seiring dengan berkembangnya iklim kehidupan yang semakin kompleks 

dan sasaran bantuan yang semakin beragam, maka dewasa ini telah terjadi 

pergeseran orientasi bimbingan, yaitu dari yang bersifat klinis (clinical approach) 

menjadi perkembangan (developmental approach). Bimbingan perkembangan ini 

bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach. 

a. Edukatif, karena titik berat layanan bimbingan ditekankan pada pencegahan 

dan pengembangan, bukan korektif atau terapeutik walaupun layanan tersebut 

juga tidak diabaikan. 

b. Pengembangan, karena titik sentral sasaran bimbingan adalah               

perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian siswa dengan strategi atau 

upaya pokoknya memberikan kemudahan perkembangan melalui 

perekayasaan lingkungan perkembangan. 

c. Outreach, karena target populasi layanan bimbingan tidak terbatas kepada 
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siswa bermasalah, tetapi semua siswa berkenaan dengan semua aspek 

kepribadiannya dalam semua konteks kehidupannya (masalah, target 

intervensi, setting, metode, dan lama waktu layanan). Teknik bimbingan yang 

digunakan meliputi teknik-teknik pembelajaran, pertukaran informasi, 

bermain peran, tutorial, dan  konseling (Muro and Kottman, 1995:5). 

Berdasarkan sifat-sifat di atas, maka bimbingan perkembangan dapat 

diartikan sebagai proses bantuan dari konselor kepada individu (peserta didik) 

secara berkesinambungan dalam semua fase pekembangannya, melalui penciptaan 

lingkungan (fisik, psikis, sosial, dan religius) yang kondusif, agar dapat 

mengaktualisasikan potensi dirinya (intelektual, emosional, sosial, dan moral-

spiritual)  secara optimal, sehingga  menjadi seorang pribadi yang produktif dan 

kontributif, atau bermakna dalam kehidupannya, baik secara personal maupun 

sosial.  

Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa melalui pemberian layanan 

bimbingan mereka diharapkan dapat menjadi lebih produktif, dapat menikmati 

kesejahteraan hidupnya, dan dapat memberi sumbangan yang berarti bagi 

kesejahteraan hidup bersama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat  

bekerja, atau lingkungan masyarakat pada umumnya.  

 

Bimbingan dan konseling perkembangan merupakan pandangan mutakhir 

yang bertitik tolak dari asumsi yang positif tentang potensi manusia. Berdasarkan 

asumsi ini bimbingan dan konseling dipandang sebagai suatu proses 
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perkembangan (developmental process) yang menekankan kepada upaya 

membantu semua peserta didik (mahasiswa) atau individu dalam semua fase 

perkembangannya, yang menyangkut aspek-aspek vokasional, pendidikan, 

peribadi dan sosial (Shertzer & Stone, 1971 : 76; Myrick dalam Kartadinata, 

1996: 99; dan Supriadi, 1997 : 7). 

 

2. Usia Mahasiswa sebagai Fase Usia Dewasa Awal 

 Masa dewasa awal dikatakan pula sebagai masa muda. Istilah ini seperti 

ditulis oleh seorang sosiolog, Kenniston (Chusaini, 1995 : 73) mengemukakan 

bahwa masa muda merupakan periode  transisi antara masa remaja dan masa 

dewasa yang merupakan masa perpanjangan  kondisi ekonomi dan pribadi yang 

sementara.  

Secara lebih spesifik, Lerner (1983 : 554) mengemukakan tentang fase 

dewasa awal sebagai suatu fase dalam siklus kehidupan yang berbeda dengan 

fase-fase sebelum dan sesudahnya karena fase usia dewasa awal merupakan fase 

usia untuk membuat suatu komitmen pada diri individu, khususnya membuat 

pilihan, terutama pilihan-pilihan yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan 

dengan pernikahan, anak, pekerjaan dan gaya hidup yang akan menentukan 

tempat mereka di fase dewasa awal. 

Fase usia dewasa awal menunjukkan perilaku dan pribadi untuk 

mengeksplorasi berbagai gaya hidup dan nilai-nilai, mulai tertantang secara 

intelektual, serta mulai menikmati kemandirian. Dengan kata lain, masa dewasa 

awal merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan 
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harapan-harapan sosial yang baru sebagai orang dewasa. Konsekuensinya orang 

dewasa awal perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri secara mandiri dan bertanggung 

jawab terhadap peran baru yang dimilikinya, baik sebagai suami, istri, pekerja 

maupun anggota masyarakat. 

Erikson (1959; 1963) menekankan fase usia dewasa awal merupakan 

kebutuhan untuk membuat komitmen dengan menciptakan suatu hubungan 

interpersonal yang erat dan stabil. Setiap orang dituntut untuk mampu 

mengaktualisasikan diri seutuhnya, terutama dalam hal ide-ide, tujuan atau 

sasaran, harapan, perasaan dan nilai-nilai agar berhasil mempertahankan suatu 

hubungan yang erat dan stabil. Setiap individu tidak lagi harus berfokus pada diri 

tetapi harus lebih tertarik pada memenuhi kebutuhan orang lain sehingga 

memperoleh kepuasan dari pemenuhan kebutuhan tersebut.  

 

3. Tugas-Tugas Perkembangan pada Fase Usia Dewasa Awal 

Tugas-tugas perkembangan fase usia dewasa awal cenderung lebih 

dipusatkan pada harapan-harapan dalam hal pekerjaan, memilih seorang teman 

hidup, mulai belajar hidup bersama dengan suami atau istri dalam membentuk dan 

membina keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, 

menerima tanggung jawab sebagai warga  masyarakat  dan warga negara yang 

bergabung dalam suatu kelompok sosial yang  serasi. 

Tingkat penguasaan tugas-tugas ini pada tahun-tahun awal masa dewasa 

akan mempengaruhi tingkat keberhasilan individu ketika mencapai puncak 
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keberhasilan pada waktu fase selanjutnya atau setengah baya. Puncak 

keberhasilan yang dimaksud adalah di bidang pekerjaan, pengakuan sosial atau 

kehidupan keluarga.  

Jika ditinjau dari uraian di atas, maka  tugas-tugas  perkembangan yang 

sedang dihadapi pada fase usia dewasa awal adalah (a) mulai bekerja; (b) memilih 

pasangan hidup; (c) belajar hidup dengan pasangan;  (d) mempersiapkan 

pernikahan dan hidup berkeluarga; (e) memelihara anak; (f) mengelola rumah 

tangga; (g) mengambil tanggung jawab sebagai warga negara; dan (h) 

menemukan suatu kelompok yang serasi (Hurlock, 1991 : 10).                                     

Senada dengan pendapat Hurlock, Havighurst (1961 : 259-265) 

mengemukakan tugas-tugas perkembangan dewasa awal, yaitu : (a) memilih 

pasangan hidup; (b) belajar hidup dengan pasangan nikah; (c) memulai hidup 

berkeluarga; (d) memelihara anak; (e) mengelola rumah tangga; (f) mulai bekerja; 

(g) bertanggung jawab sebagai warga negara; dan (h) menemukan kelompok 

sosial yang serasi. 

 

4. Konsep Dasar Kesiapan Diri untuk Menikah dan Hidup Berkeluarga 

Chaplin (2002 : 418) mendefinisikan kesiapan diri (self-readiness) sebagai : 

(a) keadaan siap-siaga untuk mereaksi atau merespon sesuatu; dan (b) tingkat 

perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk 

mempraktikkan sesuatu.  

Corsini (2002) mendefinisikan kesiapan diri (self-readiness) sebagai 

berkembang atau mempersiapkan diri dalam belajar dan memperoleh beberapa 
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tugas perkembangan atau keterampilan khusus berdasarkan perkembangan fisik, 

sosial, dan intelektual.  

Pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin di antara laki-laki dan 

perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, 

dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah 

pernikahan, merupakan  hal yang paling mendasar. 

Pernikahan merupakan suatu transisi kehidupan yang mencakup 

pengambilan peran baru (sebagai suami atau istri) dan menyesuaikan dengan 

kehidupan sebagai pasangan (Sigelman & Shaffer, 1995 : 401). 

Pengertian senada dikemukakan oleh McGoldrick (1989) bahwa pernikahan 

adalah adanya keterikatan yang sah antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagai 

pasangan baru (new couple) dan berasal dari keluarga serta latar belakang 

kehidupan bahkan kebudayaan yang berbeda. 

Selanjutnya Norman (1992) mengemukakan bahwa pernikahan adalah 

ikatan terdekat yang terjadi pada dua orang yang disiapkan untuk kebutuhan hidup 

bersama menuju cita-cita yang dapat tercapai, keharmonisan yang dipertahankan, 

dan perintah Tuhan  yang dijalankan.  

Sebuah kesiapan diri untuk menikah sangat diperlukan dengan tujuan agar 

masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta menyikapi  nilai-

nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam  

hidup berkeluarga. Makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga bagi 

yang berada pada fase usia dewasa awal, seyogyanya menjadi sebuah bekal  
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kesiapan diri untuk telebih dahulu mengenal, memahami, serta  menyikapinya 

secara positif yang dijadikan sebagai rujukan di dalam membangun kehidupan 

keluarga yang  serasi dan sejahtera.  

Hidup berkeluarga adalah hidup bersama antara suami-istri, atau orang 

tua-anak sebagai hasil dari ikatan penikahan. Dalam hidup berkeluarga itu, ada 

hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing anggotanya. 

Suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan memberi perawatan dan 

pendidikan kepada keluarganya. Dia mempunyai hak untuk mendapat 

penghidmatan yang baik dari istrinya, dan penghormatan dari anaknya. Istri atau 

ibu mempunyai kewajiban untuk berhidmat kepada suaminya, dan merawat serta 

mendidik anaknya. Dia pun mempunyai hak untuk mendapat nafkah dari 

suaminya dan penghormatan dari suami dan anaknya. Anak mempunyai 

kewajiban untuk menghormati atau mentaati perintah orang tuanya. Dia juga 

mempunyai hak untuk mendapat perawatan dan pendidikan dari orang tuanya. 

Larson (Badger, 2005 : 15) dengan singkat mendefinisikan kesiapan 

menikah sebagai “a subjective evaluation of one’s own readiness to take on the 

responsibilities and challenges of marriage”.  Stinnett (Bagder, 2005 : 16) 

mempercayai bahwa kesiapan menikah berkaitan dengan kompetensi menikah 

(marital competence). Selanjutnya Bagder mendefinisikan kompetensi menikah 

sebagai kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab, dan 

tantangan pernikahan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan 

individu untuk membentuk dan melaksanakan peran-peran tersebut.   
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Dalam the Readiness for Marital Competence Index (RMCI) disebutkan 

bahwa individu yang memiliki tingkat kesiapan menikah ditandai oleh kesiapan 

untuk memenuhi empat kebutuhan dasar dan menjadi kompetensi dasar 

pernikahan, yaitu : pertama, cinta (love), meliputi kualitas perasaan, optimisme, 

keamanan, dan ketentraman emosional. Kedua, kepribadian (personality), 

meliputi membantu pasangan untuk mencapai potensi dan kemandiriannya secara 

optimal. Ketiga, penghargaan (respect) ditandai dengan adanya kesiapan untuk 

menghormati dan memahami pasangan. Keempat, komunikasi (communication) 

meliputi  mengekspresikan perasaan secara benar/tepat kepada pasangan dan 

menemukan solusi ketidaksetujuan dengan cara yang menyenangkan kedua belah 

pihak.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan diri untuk 

menikah dan hidup berkeluarga adalah kesediaan individu untuk mempersiapkan 

diri membentuk satu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal yang 

diakui agama, budaya, hukum, dan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah.  

    Aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebagai kesiapan diri untuk menikah 

dan hidup berkeluarga, adalah sebagai berikut: 

a) Kematangan fisik (bagi wanita setelah usia 18-20 tahun, bagi pria usia 25 

tahun). 

b) Kesiapan materi (bagi suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri). 
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c) Kematangan psikologis (mampu mengendalikan diri, tidak kekanak-kanakan, 

tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah pundung, bersikap mau menerima 

kehadiran orang lain dalam kehidupannya; mempunyai sikap toleran, bersifat 

hormat atau mau menghargai orang lain, dan memahami karakteristik pribadi 

dirinya atau calon istri atau suaminya). 

d) Kematangan agama (memiliki pemahaman dan keterampilan dalam masalah 

agama, sudah bisa dan biasa melaksanakan ajaran agama, terutama shalat dan 

mengaji kitab suci, dan dapat mengajarkan agama kepada anak). 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Diri untuk Menikah dan 
Hidup Berkeluarga 

 

 Munculnya kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga bersumber 

pada faktor-faktor tertentu, baik yang berasal dari diri individu itu sendiri 

(internal) mapun dari luar (eksternal). Faktor-faktor yang dimaksud dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Kematangan fisik (physical maturation), disebut juga sebagai masa peka, 

yang menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik 

kulminasi dari suatu fase pertumbuhan sebagai titik tolak kesiapan (readiness) 

dari suatu fungsi (psikofisis) untuk menjalankan fungsinya. Misalnya : secara 

fisik usia 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada laki-laki, merupakan 

usia yang matang untuk menikah dan hidup berkeluarga. 

b. Kematangan psikologis (psychological maturation), menunjukkan kepada 

suatu tuntutan  serta dorongan yang muncul menjadi sebuah kesiapan pada 
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diri individu itu sendiri. Dorongan ini muncul terkait dengan cita-cita dalam 

menempuh pendidikan, memilih pekerjaan, serta memilih teman hidup. 

c. Sosiokultural, menunjukkan kepada suatu tuntutan lingkungan secara kultural, 

baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana individu itu 

berada. 

d. Agama, menunjukkan kepada suatu tuntutan norma agama sebagai falsafah 

hidup. 

 

C. Pengembangan Instrumen  

1. Kisi –kisi Instrumen  

Kisi-kisi instrumen pengumpul data dibuat untuk menyusun tiga perangkat  

instrumen penelitian, yaitu : (a) angket pengungkap kesiapan diri mahasiswa 

untuk menikah dan hidup berkeluarga (Format A),  digunakan untuk menjaring 

data kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan dan hidup 

berkeluarga; (b) angket pengungkap faktor determinan yang mempengaruhi 

kesiapan diri mahasiswa  untuk menikah dan hidup berkeluarga (Format B); dan 

(c) angket pengungkap upaya mahasiswa dalam memperoleh kesiapan diri untuk 

menikah dan hidup berkeluarga. (Format C). Kisi-kisi intrumen penelitian 

disajikan pada Tabel 3.1 di halaman berikut. 
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Tabel 3.1 
Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Kesiapan Diri Mahasiswa untuk Menikah 

dan Hidup Berkeluarga 
 

Variabel Aspek Indikator No. Item ∑ 

K
es

ia
pa

n 
D

ir
i 

un
tu

k 
M

en
ik

ah
 d

an
 H

id
up

 B
er

ke
lu

ar
ga

 

(F
O

R
M

A
T

 A
) 

Kesiapan Diri 
dalam Memilih 
Pasangan Hidup 

Kesiapan Fisik 1-4 4 

Kesiapan Psikologis 5-11 7 
Kesiapan Sosiokultural 12-14 3 

Kesiapan Pendidikan 15-20 6 

Kesiapan Agama 21-25 5 

Kesiapan Finansial 26-30 5 

Aspek Kesiapan 
Diri Belajar Hidup 
dengan Pasangan 
Nikah 

Kesiapan diri untuk Memahami 
Hak Suami/Istri 

31-33 3 

Kesiapan diri untuk Memahami 
Kewajiban Suami/Istri 

34-35 2 

Aspek Kesiapan 
Diri dalam Hidup 
Berkeluarga 

Kesiapan diri untuk Memahami 
Anggota Keluarga 36-41 

6 

Kesiapan diri untuk Memahami 
Usia Kehamilan 

42-44 3 

Kesiapan diri untuk Memahami 
Proses Kehamilan 

45-48 4 

Aspek Kesiapan 
Diri dalam 
Merawat dan 
Mendidik Anak 

Kesiapan diri untuk Merawat Anak 
49-51 3 

Kesiapan diri untuk Mendidik 
Anak 

52-53 2 

Aspek Kesiapan 
Mengelola 
Keluarga 

Kesiapan Diri Melaksanakan Peran 
sebagai Istri/Suami 

54-56 3 

 Kesiapan Diri Melaksanakan 
Aturan yang Telah Disepakati 
Bersama 

57-58 2 

  Kesiapan Diri Mengelola 
Keuangan Keluarga 

59-60 2 

Jumlah  60 

 

Kisi-kisi instrumen pengungkap faktor determinan kesiapan diri untuk 

menikah dan hidup berkeluarga disajikan pada Tabel 3.2 di halaman berikut. 
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Tabel 3.2 
Faktor-faktor Determinan Kesiapan Diri untuk Menikah 

dan Hidup Berkeluarga 
 

Variabel Aspek Indikator 
No.  

Item 
∑ 

Faktor-faktor 
Determinan 
Kesiapan Diri 
untuk Menikah 

(FORMAT B)  

Faktor Kematangan 
Biologis 

Tuntutan keberfungsian organ fisik 
untuk menikah 

1-2 2 

Faktor Kematangan 
Psikologis  

Tuntutan menjalankan peran-
peran, tanggung jawab, dan 
tantangan pernikahan  

3-4 2 

Faktor 
Sosiokultural 

Tuntutan lingkungan secara 
kultural, baik lingkungan keluarga 
maupun lingkungan masyarakat 
dimana individu itu berada 

5-10 6 

Faktor Agama 
Tuntutan norma agama sebagai 
falsafah hidup 

11-14 4 

Jumlah 14 

 

Kisi-kisi instrumen pengungkap upaya mahasiswa dalam mempersiapkan 

diri untuk menikah dan hidup berkeluarga disajikan pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 
Angket Survey Upaya Mahasiswa dalam Mempersiapkan Diri  

untuk Menikah dan Hidup Berkeluarga 
 

No. Aspek Pernyataan 

 
1 

 
Informasi dari keluarga Ibu 

  
Bapa 

  
Kakak 

  
Saudara dekat 

 
2. 

 
Informasi dari dosen Dosen Pembimbing Akademik (PA) 

  
Dosen wali kelas 

  
Dosen mata kuliah 

  
Dosen laki-laki 

  Dosen perempuan 
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No. Aspek Pernyataan 

3. Informasi dari teman Teman kuliah laki-laki 

  Teman kuliah perempuan 

  Teman di luar kampus 

 
4. 

 
Informasi melalui kegiatan 
ilmiah Melalui seminar / Lokakarya 

  
Melalui pelatihan 

 
5. 

 
Informasi melalui media Melalui media cetak 

  
Melalui media alektronik 

  
 

 

 

2. Penimbangan Instrumen  

Penimbangan instrumen dilakukan untuk memperoleh item angket yang 

layak dipakai, setiap item yang dikembangkan (sebanyak 86 untuk Format A dan 

30 item untuk Format B) dikoreksi oleh tiga orang penimbang untuk dikaji secara 

rasional dari segi isi dan redaksi item, serta ditelaah kesesuaian item dengan 

aspek-aspek yang akan diungkap. Ketiga penimbang tersebut adalah Prof. Dr.  

Juntika Nurihsan, M.Pd., Dr. Suherman, M.Pd., dan Dr. Nandang Rusmana, 

M.Pd. Mereka  pakar bimbingan dan konseling yang memiliki keahlian dan 

pengalaman yang memadai, dan berkualifikasi pendidikan doktor bimbingan dan 

konseling. 

Setiap penimbang memberikan koreksinya terhadap item yang menurut 

penimbang kurang layak, baik secara konstruk maupun kebahasaannya, dilakukan 

revisi seperlunya sesuai dengan saran-saran para penimbang tersebut. 
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Pada langkah berikutnya, sebelum dilakukan uji coba intrumen, dihadirkan 

para mahasiswa semester enam atau tingkat tiga sebanyak lima orang untuk 

melakukan uji keterbacaan terhadap setiap butir item dalam instrumen. Setiap 

masukan yang diberikan dijadikan bahan untuk perbaikan dan pengembangan 

instrumen yang akan diujicobakan. 

 

3. Validitas  dan Reliabilitas Instrumen 

Langkah uji validitas butir pernyataan (item) dilakukan dengan 

menggunakan teknik koefisien korelasi biserial (γpbi). Dalam penghitungan 

validitas butir pernyataan digunakan bantuan program Ms Excel 2007 (terlampir), 

yang diperoleh hasil bahwa (a) data instrumen kesiapan diri untuk menikah dan 

hidup berkeluarga (format A) dari 69 pernyataan didapat bahwa ada 60 pernyataan 

yang valid dan 9 pernyataan yang tidak valid yaitu nomor 2, 7, 8, 25, 47, 52, 59, 

66, 67, dan (b) data faktor-faktor determinan kesiapan diri untuk menikah (format 

B) didapat bahwa dari 14 pernyataan semua pernyataan adalah valid. 

Setelah diuji validitas setiap item selanjutnya instrumen tersebut diuji 

tingkat reliabilitasnya. Realibilitas berhubungan dengan masalah ketetapan atau 

konsistensi instrumen. Reliabilitas berarti bahwa suatu instrumen dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen telah teruji 

ketetapannya. Instrumen yang dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Dalam pengujian reliabilitas instrumen digunakan 

rumus rumus statistika K–R. 20, dan dalam proses pengujian reliabilitas 

digunakan bantuan perangkat lunak MS Excel 2007 (terlampir). Hasil pengujian 
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didapatkan bahwa nilai reliabilitas instrumen  data kesiapan diri untuk menikah 

dan hidup berkeluarga (format A) adalah  0,906 dan nilai reliabilitas instrumen 

data faktor-faktor determinan kesiapan diri untuk menikah (format B) adalah 

0,513. Dengan merujuk pada pedoman koefisien korelasi dari Sugiyono 

(1999:149), dapat ditarik kesimpulan bahwa reliabilitas instrumen pengungkap 

kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga (format A) berada pada 

kategori sangat kuat dan instrumen pengungkap data faktor-faktor determinan 

kesiapan diri untuk menikah (format B) berada pada kategori sedang.  

 

D. Subjek Penelitian 

 Penelitian ini berorientasi kepada pengembangan model bimbingan dan 

konseling untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam mempersiapkan 

pernikahan dan hidup berkeluarga. Proses pengembangan model terdiri dari empat 

tahap dengan subjek penelitian yang beragam. Pada studi pendahuluan, subjek 

adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) semester enam atau 

tingkat tiga berjumlah 418 mahasiswa yang ditentukan secara random melalui 

teknik two stage random sampling (Fraenkel & Wallen, 1993). 

 Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 

Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), Jurusan Pendidikan Luar sekolah (PLS), 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB); mahasiswa Fakultas 

Pendidikan Ilmu Sosial (FPIPS) Jurusan Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan 

Sejarah, dan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan mahasiswa 

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang, 
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Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Inggeris, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

 Secara lebih rinci, subjek penelitian ini disajikan pada Tabel 3.8 berikut. 

Tabel 3.4 
Subjek Penelitian Penyebaran Angket tentang  Kesiapan Diri 

Mahasiswa dalam Menghadapi Pernikahan dan Hidup Berkeluarga 
 

Tahap Penelitian Subjek Jumlah 

 Studi Pendahuluan  Mahasiswa Jurusan: 

a. Jurusan Pendidikan Luar Biasa  (PLB) 

b. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

c. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan(PPB) 

d. Pendidikan Geografi  

e. Pendidikan Sejarah  

f. Pendidikan Kewarganegaraan 

g. Pendidikan Bahasa Indonesia 

h. Pendidikan Bahasa Inggris  

i. Pendidikan Bahasa Jepang  

j. Pendidikan Bahasa Perancis 

k. Pendidikan Bahasa Arab  

       

37 

36 

39 

34 

26 

44 

24 

44 

44 

33 

           34 

  418 

  

Subjek penelitian untuk mengujicobakan program bimbingan 

perkembangan bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan 

hidup berkeluarga adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Jurusan 

Pendidikan Luar Biasa (PLB), mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial 

(FPIPS) Jurusan Pendidikan Sejarah dan mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa 

dan Seni (FPBS) Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang yang ditentukan secara 

purposive. Pada masing-masing jurusan dibentuk kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen.  
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Tabel 3.5 
Kelompok Uji Coba Program Bimbingan Perkembangan 

 

Jurusan/Fakultas 
Kelompok 

Eksperimen Kontrol 
PLB FIP 9 9 
Pend. Bahasa Jepang FPBS 10 10 
Pendidikan Sejarah FPIPS 9 9 
Jumlah 28 28 

 

E. Prosedur Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka prosedur penelitiannya 

ditempuh melalui tahapan-tahapan berikut: 

           Tahap Pertama 

Pada tahap pertama ini dilakukan studi pendahuluan dengan melakukan 

tiga kegiatan yaitu: (1) kajian literatur tentang: pencapaian tugas-tugas 

perkembangan mahasiswa (usia dewasa awal), makna pernikahan dan hidup 

berkeluarga dalam persfektif Islam, konsep dasar bimbingan dan konseling 

perkembangan serta kajian hasil penelitian terdahulu, sebagai pelengkap data hasil 

penelitian yang objektif dan aktual untuk dijadikan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya; (2) kajian empirik (kondisi objektif lapangan), berdasarkan asesmen 

kebutuhan yang secara eksplisit mengungkap tentang hal-hal yang terkait dengan 

masalah pernikahan dan hidup berkeluarga, dengan subyek penelitian adalah 

mahasiswa UPI, khususnya semester enam tahun akademik 2008/2009, dan        

(3) analisis hasil studi pendahuluan. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 
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Tahap Kedua 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah : (1) merumuskan 

model hipotetik bimbingan dan konseling perkembangan bagi mahasiswa dalam 

menghadapi kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga, berdasarkan 

hasil temuan lapangan, kajian konseptual, serta hasil-hasil penelitian terdahulu;      

(2) melakukan uji kelayakan model. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif 

bersama pihak universitas (dosen pakar bimbingan dan konseling, dosen 

pembimbing akademik, pimpinan Jurusan dan Fakultas, UPT-LBK, dan wakil 

para mahasiswa yang dijadikan subjek penelitian); dan (3) revisi model hipotetik. 

 

Tahap Ketiga  

    Pada tahap ini dilakukan kegiatan implementasi, yaitu: (1) uji lapangan 

model untuk mengetahui keefektifannya. Uji keefektifan model dilakukan 

melalui penelitian quasi eksperimen dalam bentuk non-equivalent control group 

design. Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, 

hanya pada desain ini, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok 

kontrol tidak dipilih secara random; dan (2) revisi hasil uji coba lapangan. 

 Tahap Keempat  

Pada tahap akhir ini: (1) diperoleh/tersusun model akhir bimbingan dan 

konseling untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi 

pernikahan dan hidup berkeluarga (melalui pendekatan bimbingan dan konseling 

perkembangan); (2) diseminasi model. Kegiatan pada tahap ini adalah 

mempublikasikan model pada khalayak profesi melalui jurnal dan forum ilmiah.  
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Keempat tahapan penelitian di atas, secara visual disajikan pada Gambar 

3.1 berikut. 

 

 

 

 
 

 
         

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 
Tahapan Pengembangan Model  
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F. Teknik Analisis Data Penelitian 

1. Analisis Data untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Pertama, Kedua, 
dan Ketiga 

 
Jenis data dalam penelitian ini tergolong ordinal, karena jawaban yang 

terdapat dalam angket mengunakan alternatif jawaban ya dan tidak yang diberi 

skor 1 dan 0. Oleh karena skor 1 lebih besar dari skor 0 maka hal tersebut 

menunjukkan pada jenis data ordinal.  

Pertama, teknik analisis untuk melihat gambaran kesiapan menikah dan 

hidup berkeluarga, baik variabel, per aspek, maupun per indikatornya dengan 

melihat kategori tinggi dan rendah maka dihitung dengan menggunakan persentil 

50, sehingga dapat dikategorikan jika X ≥ P50  termasuk kategori siap, dan jika X 

< P50  termasuk kategori belum siap (X = skor; P50 = persentil 50).  

Kedua, teknik analisis data untuk melihat faktor-faktor determinan 

kesiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga adalah regresi linear. Analisis 

regeresi dilakukan untuk memprediksi sejauh mana nilai variabel dependen bila 

nilai variabel independen diubah. Analisis regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi sederhana artinya jumlah variabel independen 

sebagai prediktor, jumlahnya hanya satu. 

Persamaan regresi sederhana untuk sampel adalah sebagai berikut: 

bXaY +=ˆ     (Furqon, 1997:69) 

dimana: 

=Ŷ  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a  =  Konstanta (harga Y bila X=0) 
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b =  Angka arah atau koefisien regresi, menunjukan angka penurunan dan 

peningkatan nilai variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai 

variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

X =  Subyek variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

Sedangkan untuk harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

      
22

2

)(

))(())((

XXn

YXXXY
a

Σ−Σ

ΣΣ−ΣΣ
=    

22 )(

))((

XXn

YXYXn
b

Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=   

(Sudjana, 1996:315) 

Ketiga, teknik analisis data untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan 

mahasiswa untuk meningkatkan kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga 

adalah menggunakan teknik persentase dengan rumus : 
N

X∑
 tiap upaya x 100% 

(X = skor; N = jumlah sampel).  

 

2. Analisis Kelayakan Model Bimbingan dan Konseling untuk          
Mengembangkan Kesiapan Diri Mahasiswa dalam Menghadapi 
Pernikahan dan Hidup Berkeluarga 

Dimensi-dimensi model bimbingan dan konseling untuk mengembangkan 

kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga 

yang dianalisis yaitu: rumusan judul, penggunaan istilah, sistematika model, 

rumusan rasional model, rumusan tujuan model, rumusan asumsi model, rumusan 

komponen model, rumusan kompetensi konselor, kesesuaian antar komponen 
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model, struktur intervensi, garis besar sesi  intervensi, teknik evaluasi dan 

rumusan indikator keberhasilan.  

Teknik yang digunakan dalam menganalisis kelayakan model, yaitu: (a) 

uji rasional model melibatkan pakar konseling; (b) uji keterbacaan (readability) 

model melibatkan mahasiswa; (c) uji kepraktisan (usebility) model bimbingan dan 

konseling untuk mengembangkan kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi 

pernikahan dan hidup berkeluarga, dilakukan dalam diskusi terfokus, membahas: 

(1) kontribusi model terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan tujuan bimbingan 

dan konseling; (2) peluang keterlaksanaan penerapan model; (3) kesesuaian model 

dengan kebutuhan mahasiswa; (4) kemampuan konselor untuk menerapkan 

model; (5) pemahaman pengelola model; (6) keterjalinan kerja sama. Diskusi 

terfokus untuk menganalisis kepraktisan model dengan melibatkan: dosen 

pembimbing akademik dan kemahasiswaan serta mahasiswa UPI semester enam. 

3. Analisis Efektivitas Model Bimbingan dan Konseling untuk  Mengembangkan 
Kesiapan Diri Mahasiswa dalam Menghadapi Pernikahan dan Hidup 
Berkeluarga 

Analisis efektivitas  model bimbingan dan konseling untuk mengembangkan 

kesiapan diri mahasiswa dalam menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga, 

dilakukan dengan menganalisis tingkat kesiapan diri mahasiswa dalam 

menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga sebelum dan setelah mengikuti 

bimbingan dan konseling dalam pengujian lapangan model. 

Pengujian efektivitas model menggunakan desain quasi eksperimen dalam 

bentuk non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan 
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pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini, baik pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random.  

Pengujian efektivitas model menggunakan teknik uji perbedaan dua 

kelompok berpasangan dari data rata-rata skor gains ternormalisasi (normalized 

gains score/NGS), yaitu:  

H0 : µ eksperimen = µ kontrol 

H1 : µ eksperimen > µ kontrol 

Pengujian efektivitas tersebut diuji dengan metode independent sample t-

test dari data NGS menggunakan bantuan perangkat lunak (software) Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) 17.0 for Windows. Dasar pengambilan 

keputusannya dengan melihat perbandingan nilai Sig. (2-tailed) dengan α , yaitu 

jika nilai Sig. (2-tailed) < α  (0,05) maka 0H  ditolak. 

Prosedur pengujian efektivitias tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, 

menghitung NGS kelompok eksperimen dan kontrol pada setiap variabel 

menggunakan rumus berikut. (Coletta, V.P., Phillips, J.A., & Steinert, J.J., 2007). 

etestX

etestPosttest
g

Max Pr

Pr

−

−
=  

Kedua, menguji normalitas data gains kedua kelompok. Pengujian 

normalitas data gains dilakukan dengan dengan statistik uji Z Kolmogrov-

Smirnov (p>0,05) dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0. 

Ketiga, menguji homogenitas varians data gains kedua kelompok (p>0,05) 

dengan bantuan SPSS 17.0. 
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Keempat, uji perbedaan (efektivitas) model menggunakan uji t independent 

(Independent sample t test) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : µ eksperimen = µ kontrol 

 Kedua rata-rata gain populasi adalah identik ( rata rata gain populasi 

kelas kontrol dengan kelas eksperimen adalah tidak berbeda secara 

nyata) 

H1 : µ eksperimen > µ kontrol 

  Kedua rata-rata gain populasi adalah tidak identik (rata rata gain 

populasi kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah berbeda secara 

nyata) 

b. Dasar Pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara, yaitu membandingkan 

nilai t hitung  dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai probabilitas yang 

diperoleh dengan α=0,05. 

Berdasarkan nilai t hitung: 

Terima H0 jika – t 1- ½ α    <  t hitung <  t 1- ½ α , dimana  t 1- ½ α  didapat 

dari daftar tabel t  dengan dk = ( n1 + n2  – 1) dan peluang 1- ½α . Untuk harga-

harga t lainnya H0 ditolak. 

Berdasarkan angka probabilitas (nilai p ): 

a. Jika nilai p < 0,05, maka H0 ditolak 

b. Jika nilai p > 0,05, maka H0 diterima 

c. Mencari nilai t hitung dengan rumus 
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1 2
Hitung 2 2

1 2

1 2

Y Y
t

n n

S S

−
=

+

 

Dimana : 

1Y  = rata rata data control 

2Y  = rata rata data eksperimen 

n1 = banyak sampel kelas kontrol 

n2 = banyak sampel kelas eksperimen 

s1
2 = varians kelompok kontrol 

  s2
2 = varians kelompok eksperimen 

          (Furqon, 1997:167) 

Dari pengolahan dan analisis data, dihasilkan model bimbingan dan 

konseling perkembangan untuk meningkatkan kesiapan diri mahasiswa dalam 

menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga yang memiliki kelayakan untuk 

diterapkan pada mahasiswa UPI semester enam. 

 
 


