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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu proses penelitian yang 

menekankan analisis pada data numerikal atau angka serta diolah dengan metode 

statistika (Azwar, 2013). Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional. 

Desain penelitian korelasional memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana suatu variabel berhubungan dengan variabel lainnya berdasarkan pada 

koefisien korelasi (Narbuko & Achmadi, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel marital adjustment 

dengan variabel psychological well-being pada remaja.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah psychological well-being. 

Psychological well-being atau bebas dari gangguan mental serta memiliki 

kesehatan psikologis yang baik. Psychological well-being akan diukur 

menggunakan  enam dimensi yang dikemukakan oleh Ryff & Keyes (1995) yang 

terdiri dari : 

 Self-acceptance yaitu seberapa kuat sikap positif individu terhadap dirinya 

dan menerima semua aspek diri. 

 Environmental mastery  yaitu seberapa besar kemampuan individu 

menciptakan situasi kehidupan yang sesuai. 
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 Positive relations yaitu seberapa kuat individu membangun kualitas 

hubungan yang positif 

 Purposive in life adalah seberapa besar individu memiliki arah dan tujuan 

untuk masa depannya. 

 Personal growth adalah seberapa besar kemampuan individu untuk 

berkembang. 

 Autonomy adalah seberapa kuat perasaan nyaman individu dengan arahnya 

sendiri. 

Skor total yang didapatkan dari hasil skala psychological well-being 

merupakan suatu petunjuk untuk menggambarkan psychological well-being 

remaja dalam kategori baik atau buruk. Semakin tinggi skor total yang diperoleh 

maka semakin baik psychological well-being remaja. Sebaliknya, semakin rendah 

skor total yang diperoleh maka semakin buruk psychological well-being remaja. 

 

3.2.2  Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah marital adjustment. 

Marital adjustment merupakan keterampilan dan usaha pasangan menikah 

yang diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan pernikahan. 

Marital adjustment akan diukur dengan menggunakan  tiga komponen yang 

dikemukakan oleh Busby et al. (1995) yaitu : 

 Dyadic Consensus yaitu seberapa mampu individu sepakat dengan 

pasangannya. 

 Dyadic Satisfaction yaitu seberapa puas individu dengan pasangannya. 
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 Dyadic Cohesion yaitu seberapa besar partisipasi individu dalam kegiatan 

bersama dengan pasangannya.  

Skor total yang didapatkan dari hasil skala marital adjusment merupakan 

suatu petunjuk untuk menggambarkan tingkat marital adjusment yang baik atau 

buruk. Jika skor total yang diperoleh semakin tinggi maka semakin baik pula 

marital adjusment. Sebaliknya, jika skor total yang diperoleh semakin rendah 

maka semakin buruk pula marital adjusment. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Penelitian ini menggunakan dua skala yang mengukur masing-

masing variabel, yaitu skala untuk mengukur psychological well-being dan skala 

untuk mengukur marital adjusment. Skala psychological well-being 

menerjemahkan dari skala psychological well-being yang disusun oleh Ryff 

(dalam Lee, 2014) dan skala marital adjusment memodifikasi dari Revised Dyadic 

Adjustment Scale (RDAS) yang disusun oleh Busby et al. (1995). 

Skala dibuat secara online  dan offline. Untuk skala online dilakukan 

beberapa pengaturan. Pengaturan tersebut dilakukan agar subjek tidak mengisi 

secara berulang dan memastikan seluruh aitem yang harus diisi telah benar-benar 

diisi. Pada bagian pengantar skala dicantumkan juga informed consent  untuk 

responden. 
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3.2.1.1 Skala Marital Adjusment 

Skala yang digunakan peneliti pada penelitian ini merupakan modifikasi 

dari Revised Dyadic Adjustment Scale (RDAS) yang disusun oleh Busby et al. 

(1995). Perbedaan dari skala sebelumnya terdapat pada bahasa dan pilihan 

jawaban. Revised dyadic adjustment scale terdiri dari 14 aitem yang berfokus 

pada penyesuaian diri individu dalam pernikahan yang mencakup beberapa 

komponen diantaranya adalah komponen dyadic satisfaction, dyadic consensus, 

dyadic cohesion. Berikut adalah tabel blueprint alat ukur Revised dyadic 

adjustment scale. 

Tabel  3.1 

Blueprint Revised Dyadic Adjustment Scale Sebelum Uji Validitas 

 

Indikator  Favorable  Unfavorable Jumlah aitem 

Dyadic Consensus 1, 2, 3, 4, 5, 6  6 

Dyadic Satisfaction  7, 8, 9, 10 4 

Dyadic Cohesion 11, 12, 13, 14  4 

Total   14 

  

Sebelum mengerjakan subjek diminta untuk mengisi data demografi. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengisi skala. Dalam pengerjaannya, subjek 

diminta untuk memilih dari angka 1 sampai 6 pada masing-masing aitem. Subjek 

diharapkan memilih jawaban berupa angka 1 sampai 6 sesuai dengan derajat  

keseringan subjek terhadap pernyataan tersebut. Semakin besar angka yang dipilih 

maka semakin sering subjek melakukan hal sesuai dengan pernyataan tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah angka yang dipilih maka semakin jarang atau tidak 

pernah melakukan hal sesuai dengan pernyataan tersebut. 

Setiap pilihan jawaban memiliki skor 1 sampai 6.  Jika aitemnya berupa 

pernyataan yang mendukung (favorable) skor sesuai dengan angka. Sebaliknya 
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untuk aitem berupa pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) skor 6 untuk 

angka 1 dan skor 1 untuk angka 6.  

3.2.1.2 Skala Psychological Well-Being  

Skala yang digunakan peneliti pada penelitian ini terjemahan dari skala 

psychological well-being yang disusun oleh Ryff (dalam Lee, 2014) terdiri dari 42 

aitem jenis skala likert yang berfokus pada psychological well-being remaja yang 

mencakup aspek penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, penguasaan 

lingkungan, tujuan hidup, pertumbuhan pribadi, otonomi. 

Sebelum mengerjakan subjek diminta untuk mengisi data demografi. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengisi skala. Dalam pengerjaannya, subjek 

diminta untuk memilih dari angka 1 sampai 6 pada masing-masing aitem. Subjek 

Subjek diharapkan memilih jawaban berupa angka 1 sampai 6 sesuai dengan 

derajat  kesetujuan subjek terhadap pernyataan tersebut. Semakin besar angka 

yang dipilih maka subjek semakin setuju dengan pernyataan tersebut. Sebaliknya, 

semakin rendah angka yang dipilih maka subjek semakin tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

Setiap pilihan jawaban memiliki skor 1 sampai 6.  Jika aitemnya berupa 

pernyataan yang mendukung (favorable) skor sesuai dengan angka. Sebaliknya 

untuk aitem berupa pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) skor 6 untuk 

angka 1 dan skor 1 untuk angka 6.  Berikut adalah tabel blueprint alat ukur 

psychological well-being 
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Tabel  3.2 

Blueprint Skala Psychological Well-Being Sebelum Uji Validitas 

 

Indikator Favorable Unfavorable Jumlah aitem 

Self-Acceptance 6, 12, 24, 42 18, 30, 36 7 

Enviromental Mastery 2, 8, 20, 38 14, 26, 32 7 

Positive Relations 4, 22, 28, 40 10, 16, 34 7 

Purpose In Life 29, 35 5, 11, 17, 23, 41 7 

Personal Growth 9, 21  3, 15, 27, 33, 39 7 

Autonomy 1, 7, 25, 37 13, 19, 31 7 

Total   42 

 

3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas merupakan tingkat keakuratan sebuah alat ukur dalam melakukan 

pengukurannya. Data yang akurat dapat dihasilkan dari alat ukur atau skala yang 

memiliki nilai validitas yang tinggi sehingga dapat menggambarkan variabel yang 

hendak diukur. Apabila nilai validitas sebuah alat ukur rendah, maka alat ukur 

tersebut akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran 

(Azwar, 2013).  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan content validity. Content 

validity atau validitas isi menguji kelayakan atau relevansi isi sebuah alat ukur 

dengan analisis rasional yang biasa dilakukan oleh expert judgment (Azwar, 

2014). Validitas aitem juga dapat diketahui dari nilai Corrected Item-Total 

Correlation (CITC) dan kriteria pemilihan aitem menggunakan batas koefisien ≥ 

0,3 dengan p < 0,05. Aitem dengan koefisien korelasi ≥ 0,3 dapat dikatakan valid 

karena memenuhi kriteria sebagai bagian dari alat ukur tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan cara uji terpakai 

Revised dyadic adjustment scale didapatkan nilai CITC 0,303 sampai 

0,727. Dari 14 aitem terdapat satu aitem yang digugurkan karena tidak valid atau 
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tidak memenuhi kriteria validitas. Aitem tersebut adalah aitem nomor 10 pada 

komponen dyadic satisfaction. Berikut adalah tabel blueprint Revised dyadic 

adjustment scale setelah uji validitas pada penelitian ini. 

Tabel  3.3 

Blueprint Revised dyadic adjustment scale Setelah Uji Validitas 

 

Indikator  Favorable  Unfavorable Jumlah 

aitem 

Dyadic Consensus 1, 2, 3, 4, 5, 6  6 

Dyadic Satisfaction  7, 8, 9 3 

Dyadic Cohesion 11, 12, 13, 14  4 

Total   13 

  

Skala Psychological well-being memiliki nilai corrected item-total 

correlation 0,303 sampai 0,467. Dari 42 aitem terdapat 17 aitem yang digugurkan 

karena tidak valid atau tidak memenuhi kriteria validitas. Berikut adalah tabel 

blueprint skala psychological well-being setelah uji validitas pada penelitian ini. 

Tabel  3.4 

Blueprint Skala Psychological Well-being Setelah Uji Validitas 

 

Indikator Favorable Unfavorable Jumlah aitem 

Self-Acceptance 12, 24 18, 30, 36 5 

Enviromental Mastery 8, 38 14, 26, 32 5 

Positive Relations 4, 22, 28, 40 10 5 

Purpose In Life  11, 17, 23 3 

Personal Growth  15, 27, 33, 39 4 

Autonomy  13, 19, 31 3 

Total   25 

 

Reliabilitas merupakan konsistensi hasil pengukuran suatu alat ukur  

(Noor, 2011). Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana 

alat ukur tersebut dapat dipercaya  Alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur 

akan tetap menghasilkan data yang sama, meskipun digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama (Sugiyono, 2014). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Alpha Cronbach. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu data dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Tabel 3.5 

menunjukkan nilai tingkat reliabilitas alpha cronbach menurut Hinton, 

Brownlow, McMurray dan Cozens (2004)  

Tabel  3.5 

Tingkat Reliabilitas 

 

Nilai Alpha Cronbach Tingkat Reliabilitas 

<0,500 Rendah 

0,500 – 0,700 Moderat 

0,700 – 0,900 Tinggi 

>0,900 Sangat baik 

 

Reliabilitas skala psychological well-being pada penelitian Lee (2014) 

adalah 0,71 sampai 0,88. Pada penelitian ini nilai reliabilitas yang didapatkan 

skala psychological well-being sebesar 0,564 sampai 0,739. Berikut adalah tabel 

reliabilitas setiap dimensi pada skala psychological well-being. 

Tabel  3.6 

Reliabilitas Dimensi Psychological Well-being 

 

Dimensi Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Self-Acceptance 0,685 Moderat 

Enviromental Mastery 0,710 Tinggi 

Positive Relations 0,717 Tinggi 

Purpose In Life 0,564 Moderat 

Personal Growth 0,627 Moderat 

Autonomy 0,739 Tinggi 

 

Reliabilitas Revised dyadic adjustment scale pada penelitian yang 

dilakukan oleh Busby et al. (1995) adalah 0,90. Pada penelitian ini nilai 

reliabilitas yang didapatkan skala revised dyadic adjustment sebesar 0,610 sampai 
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0,756. Berikut adalah tabel reliabilitas setiap komponen pada Revised dyadic 

adjustment scale. 

Tabel  3.7 

Reliabilitas Komponen Revised dyadic adjustment scale 

 

Komponen Nilai Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Dyadic Consensus 0,742 Reliabel 

Dyadic Satisfaction 0,610 Reliabel 

Dyadic Cohesion 0,756 Reliabel 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Burhanudin (2010) populasi merupakan wilayah generalisasi 

subjek atau objek yang menjadi kuantitas dan karakteristik yang diterapakan oleh 

peneliti untuk dipelajari. Sampel merupakan perwakilan atau sebagian kecil dari 

sebuah populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010).  

Populasi pada penelitian ini adalah remaja dengan kriteria berusia ≤ 24 

tahun dan sudah menikah yang bertempat tinggal di Surabaya, Gresik dan Blitar. 

Pemilihan ≤ 24 tahun mengacu pada rentang usia remaja 14-24 tahun menurut 

Hall (dalam Arnett, 2006). Sampel pada penelitian ini berjumlah 73 orang, terdiri 

dari 14 suami dan 59 istri. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

snowball sampling. Snowball sampling merupakan suatu teknik penentuan sampel 

yang pada awalnya jumlahnya kecil namun lama kelamaan makin banyak dan 

berhenti ketika informasi yang didapatkan dinilai telah cukup (Noor, 2011).  
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Peneliti akan meminta bantuan responden untuk memberikan informasi tentang 

teman atau kenalan responden yang memenuhi kriteria populasi untuk dijadikan 

sebagai sampel. 

Peneliti bertemu secara langsung dengan responden yang tempat tinggalnya 

tidak terlalu jauh untuk mengisi skala secara offline. Kemudian meminta mereka 

untuk membantu membagikan angket pada orang-orang yang mereka kenal dan 

sesuai dengan kriteria peelitian secara online maupun offline. Peneliti juga 

menghubungi secara personal responden lain yang direkomendasikan oleh 

responden pertama. 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data dalam suatu 

penelitian perlu dilakukan uji normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. Suatu data 

dapat dikatakan normal apabila nilai koefisien p  ≥ 0,05. 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan uji statistik Spearman. Data 

dikatakan ada korelasi jika nilai ρ ≥ 0,3 dengan p-value < 0,05. 

 


