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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

desain korelasional. Pendekatan kuantitatif digambarkan Aliaga dan 

Gunderson (2002) sebagai penjelasan dari suatu masalah atau fenomena 

tertentu melalui pengumpulan data dalam bentuk numerik dan menganalisis 

dengan bantuan metode matematika dalam statistik tertentu. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif karena metode ini mampu 

menjawab pertanyaan seperti siapa, berapa banyak, apa, di mana, kapan, 

berapa banyak, dan bagaimana dari suatu masalah atau fenomena (Apuke, 

2017). Adapun desain korelasional digunakan untuk dapat menggambarkan 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu penelitian 

(Asuero, Sayago & Gonzalez, 2006). Pada penelitian ini, peneliti memiliki 

tujuan untuk melihat pengaruh emotional intelligence dan family dinner 

ritual dengan life satisfaction pada mahasiswa tahun pertama di Surabaya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel adalah sebuah fenomena empiris yang mengambil nilai 

atau intensitas yang berbeda (Flannelly, Flannelly, & Jankowski, 2014). 

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Menurut Flannelly et al. 

(2014) variabel independen adalah penyebab yang diduga dalam suatu 
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hubungan sebab-akibat sedangkan variabel dependen adalah efek yang 

timbul dalam suatu hubungan sebab-akibat. Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen 1  : Emotional Intelligence 

2. Variabel independen 2   : Family Dinner Ritual 

3. Variabel dependen : Life Satisfaction

 

3.2.1 Variabel Independen 1: Emotional Intelligence 
 

Emotional intelligence adalah seberapa tinggi kapabilitas individu 

dalam memahami dan mengekspresikan emosi, meregulasi emosi dan 

memanfaatkan emosi dalam menyelesaikan masalah. Emotional 

intelligence diukur melalui tiga komponen, yaitu: 

1. Appraisal and expression of emotion, yaitu seberapa tinggi 

individu mampu memahami dan mengekspresikan emosi dirinya 

ataupun orang lain. 

2. Regulation of emotion, yaitu seberapa tinggi individu mampu 

melakukan regulasi emosi dalam dirinya. 

3. Utilization of emotions, yaitu seberapa tinggi individu mampu 

memanfaatkan emosi dalam dirinya. 

Hasil skor total pada alat ukur menunjukkan tingkat emotional 

intelligence. Semakin tinggi skor total menunjukkan semakin tinggi 

kapabilitas individu dalam memantau dan membedakan perasaan ataupun 

emosi seseorang serta orang lain. Sebaliknya, semakin rendah skor total 
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menunjukan semakin rendah kapabilitas individu dalam memantau dan 

membedakan perasaan ataupun emosi seseorang serta orang lain. 

 

3.2.2 Variabel Independen 2: Family Dinner Ritual 
 

Family dinner ritual adalah seberapa tinggi kegiatan terpola dan 

berulang dilakukan anggota keluarga dengan melakukan makan malam 

bersama. Hasil skor total pada alat ukur menunjukkan tingkat kualitas 

family dinner ritual sebagai salah satu bentuk kegiatan ritual keluarga. 

Semakin tinggi skor total menunjukan semakin tinggi kualitas kegiatan 

terpola dan berulang yang dilakukan anggota keluarga dalam melakukan 

ritual keluarga berupa makan malam bersama. Sebaliknya, semakin 

rendah skor total menunjukan semakin rendah kualitas kegiatan terpola 

dan berulang yang dilakukan anggota keluarga dalam melakukan ritual 

keluarga berupa makan malam bersama. 

 

3.2.3 Variabel Dependen: Life Satisfaction 
 

Life Satisfaction adalah penilaian secara keseluruhan atas kualitas hidup 

berdasarkan kriteria yang dimiliki individu. Hasil skor total pada alat ukur 

menunjukkan tingkat life satisfaction. Semakin tinggi skor total 

menunjukan semakin tinggi individu melakukan penilaian secara 

keseluruhan atas kualitas hidup berdasarkan kriteria yang dimiliki. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total menunjukan semakin rendah 

individu melakukan penilaian secara keseluruhan atas kualitas hidup 
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berdasarkan kriteria yang dimiliki. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode berupa survei dalam 

pengumpulan data. Survei merupakan metode pengumpulan data dari 

sampel individu yang terdiri dari sejumlah langkah yang saling berkaitan. 

Proses ini dimulai dengan mendefinisikan tujuan, memilih kerangka survei 

dan memutuskan desain sampel (Scheuren, 2004). Alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data berupa skala untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian, yaitu emotional intelligence, family dinner ritual, dan life 

satisfaction. 

 

3.3.2 Skala Emotional Intelligence 

Skala Emotional Intelligence yang digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test milik 

Hall et al. (1998). Skala ini mengukur kecerdasan emosi individu dalam 

memantau dan membedakan perasaan serta emosi seseorang ataupun orang 

lain. Skala ini diadaptasi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk 

memudahkan subjek dalam proses pengisian kuesioner. 

Skala pengukuran yang dipakai adalah skala Likert. Skala Likert 

adalah kumpulan pernyataan berupa aitem terkait situasi nyata atau 

hipotetis yang diteliti dengan menggunakan dimensi spesifik dari variabel 
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dalam bentuk sikap yang saling berkaitan menggunakan skala metrik 

(Joshi, Kale, Chandel, & Pal, 2015). Skala Likert yang digunakan dalam 

The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test diawali dari angka 1 

hingga 5 berdasarkan sejauh mana subjek memiliki kesesuaian dengan isi 

aitem tersebut. Angka 1 menunjukkan “Sangat tidak setuju” hingga angka 

5 menunjukkan “Sangat setuju.” Skala ini terdiri dari 33 aitem yang 

meliputi 30 aitem favorable dan 3 aitem unfavorable. Blue print skala 

emotional intelligence dapat dilihat pada Tabel 3.1. Semakin tinggi alat 

ukur menunjukkan hasil skor total maka semakin tinggi kapabilitas 

individu dalam memantau dan membedakan perasaan ataupun emosi 

seseorang serta orang lain. 

Tabel 3.1 
Blueprint Skala Emotional Intelligence oleh Hall et al. (1998) 
 

Komponen Aspek Jumlah Favorable Unfavorable 
Appraisal and 
expression of emotion 

4, 8, 9, 15, 18, 22, 25, 
26, 29, 32 

15, 33 12 

Regulation of emotion 1, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 
21, 23, 27 

 10 

Utilization of emotions  2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 
24, 30, 31 

28 11 

Total 30 3 33 
 
3.3.3 Skala Family dinner ritual 

Skala Family dinner ritual yang digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari Family Ritual Questionnaire milik Homer (2006). Skala ini 

mengukur rutinitas dan ritual keluarga dalam melakukan kegiatan terpola 

dan berulang yang dilakukan anggota keluarga dengan melakukan makan 

malam bersama. Skala ini diadaptasi dari Bahasa Inggris ke Bahasa 
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Indonesia untuk memudahkan subjek dalam proses pengisian kuesioner. 

Skala pengukuran yang dipakai adalah skala Thurstone. Skala Thurstone 

terdiri atas beberapa pernyataan tertentu dan setiap pernyataan memiliki 

nilai numerik yang menunjukkan sikap responden tentang suatu kondisi 

(Lipovetsky & Conklin, 2004). Skala Thurstone yang digunakan dalam 

Family dinner ritual diawali dari angka 1 hingga 5 berdasarkan sejauh 

mana subjek memiliki kesesuaian dengan isi aitem tersebut. Angka 1 

menunjukkan kesesuaian dengan aitem yang paling kiri hingga angka 5 

menunjukkan kesesuaian dengan aitem yang paling kanan. Blue print skala 

family dinner ritual dapat dilihat pada Tabel 3.2. Semakin tinggi alat ukur 

menunjukkan hasil skor total maka semakin tinggi individu melakukan 

kegiatan terpola dan berulang yang dilakukan anggota keluarga dengan 

melakukan makan malam bersama. 

Tabel 3.2 
Blueprint Skala Family Dinner Ritual oleh Homer (2006) 

 
Skala Aitem  Jumlah 

Family dinner ritual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 
Total 8  8 

 
 
3.3.4 Skala Life Satisfaction 

 
Skala Life Satisfaction yang digunakan dalam penelitian ini 

diadaptasi dari Satisfaction with Life Scales milik Diener et al. (1985). Skala 

ini mengukur penilaian secara keseluruhan atas kualitas hidup berdasarkan 

kriteria yang dimiliki individu. Skala ini diadaptasi dari Bahasa Inggris ke 

Bahasa Indonesia untuk memudahkan subjek dalam proses pengisian 
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kuesioner. 

  Skala pengukuran yang dipakai adalah skala Likert. Skala Likert 

adalah kumpulan pernyataan berupa aitem terkait situasi nyata atau hipotetis 

yang diteliti dengan menggunakan dimensi spesifik dari variabel dalam 

bentuk sikap yang saling berkaitan menggunakan skala metrik (Joshi, Kale, 

Chandel, & Pal, 2015). Skala Likert yang digunakan dalam Satisfaction with 

Life Scales diawali dari angka 1 hingga 7 berdasarkan sejauh mana subjek 

memiliki kesesuaian dengan isi aitem tersebut. Angka 1 menunjukkan 

“Sangat tidak setuju” hingga angka 7 menunjukkan “Sangat setuju.” Skala 

ini terdiri dari 5 aitem yang seluruhnya merupakan aitem favorable. Blue 

print skala life satisfaction dapat dilihat pada Tabel 3.3. Semakin tinggi alat 

ukur menunjukkan hasil skor total maka semakin tinggi individu melakukan 

penilaian secara keseluruhan atas kualitas hidup berdasarkan kriteria yang 

dimiliki. 

Tabel 3.3 
Blueprint Skala Life Satisfaction oleh Diener (1985) 
 

Skala Favorable Jumlah 
Life Satisfaction 1,2,3,4,5 5 
Total 5 5 

 

3.3.5 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 
 

Validitas menurut Heale dan Twycross (2015) didefinisikan 

sebagai sejauh mana sebuah konsep diukur secara akurat dalam penelitian 

kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti akan memasukkan validitas untuk 

skala emotional intelligence, family dinner ritual, dan life satisfaction. 
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Reliabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen penelitian 

secara konsisten memiliki hasil yang sama jika digunakan dalam situasi 

yang sama pada kesempatan yang berulang (Heale & Twycross, 2015). 

Pada penelitian ini peneliti akan memasukkan validitas untuk skala 

emotional intelligence, family dinner ritual, dan life satisfaction. 

 

A. Validitas dan Reliabilitas Skala Emotional Intelligence 
 

Pada penelitian Hall et al. (1998) skala The Schutte Self Report 

Emotional  Intelligence  Test  memiliki validitas koefisien korelasi sebesar 

0,32 sedangkan untuk reliabilitas yang dimiliki Alpha Cronbach sebesar 

0,90. Berdasarkan validitasnya, The Schutte Self Report Emotional 

Intelligence Test merupakan alat ukur yang valid pada penelitian ini 

karena mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30 dan merupakan alat ukur 

yang akurat karena mempunyai Alpha Cronbach ≥ 0,70. 

Skala emotional intelligence pada The Schutte Self Report Emotional 

Intelligence Test yang digunakan pada penelitian ini telah diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode forward 

translation dan backward translation oleh tiga orang. Peneliti kemudian 

melakukan uji bahasa sebanyak dua kali pada 10 responden dan 30 

responden yang memenuhi kriteria subjek penelitian. Pada uji bahasa 

pertama maupun uji bahasa kedua tidak ada perbaikan ataupun 

penambahan kata. Hal tersebut karena seluruh responden mampu 

memahami dan mengisi kuesioner yang diberikan dengan baik. 
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Pada penelitian ini, peneliti kembali menguji validitas dan 

reliabilitas skala emotional intelligence. Peneliti melakukan uji pada 30 

sampel dan 332 sampel. Pada uji 30 sampel, nilai Alpha Cronbach yang 

dihasilkan pada masing-masing aspek skala emotional intelligence adalah 

lebih dari 0.70 dan terdapat 8 aitem yang memiliki koefisien korelasi 

dibawah 0.30. Peneliti memutuskan untuk tidak membuang aitem-aitem 

tersebut karena tidak mengganggu nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 3.4 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Emotional Intelligence dengan 
30 sampel 

 
Komponen Alpha 

Cronbach 
Koefisien 
Korelasi 

Keterangan 

Appraisal and 
expression of 
emotion 

0.712 0.014 - 0.697 4 aitem koefisien korelasi 
kurang dari 0.30  
(No 5, 8, 18, 26) 

Regulation of 
emotion 

0.752 0.174 – 0.663 2 aitem koefisien korelasi 
kurang dari 0.30 
(No 1 dan 27) 

Utilization of 
emotions  

0.764 0.256 – 0.605 2 aitem koefisien korelasi 
kurang dari 0.30 
(No 2 dan 28) 

 

Pada uji 332 sampel, nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan pada 

masing-masing aspek skala emotional intelligence adalah lebih dari 0.70 

dan terdapat 3 aitem yang memiliki koefisien korelasi dibawah 0.30, yaitu 

nomor 5, 28 dan 33. Peneliti memutuskan untuk menggugurkan aitem-

aitem tersebut karena koefisien korelasinya dibawah 0.3
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Tabel 3.5 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Emotional Intelligence dengan 
332 sampel putaran pertama 

 
Komponen Alpha 

Cronbach 
Koefisien 
Korelasi 

Keterangan 

Appraisal and 
expression of 
emotion 

0.783 0.060 – 0.555 2 aitem koefisien korelasi 
kurang dari 0.30  
(No 5 dan 33) 

Regulation of 
emotion 

0.751 0.339 – 0.475  

Utilization of 
emotions  

0.735 0.030 – 0.459 2 aitem koefisien korelasi 
kurang dari 0.30  
(No 28) 

 

Berikut merupakan nilai Alpha Cronbach dan koefisien korelasi 

setelah menggugurkan beberapa aitem skala emotional intelligence. 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Emotional Intelligence dengan 
332 sampel putaran kedua 

 
Komponen Alpha 

Cronbach 
Koefisien 
Korelasi 

Total 

Appraisal and expression 
of emotion 

0.807 0.375 - 0.544 10 aitem 

Regulation of emotion 0.751 0.339 – 0.475 10 aitem 
 

Utilization of emotions  0.751 0.353 – 0.471 10 aitem 
 

Adanya nilai Alpha Cronbach dan koefisien korelasi pada skala ini 

menunjukkan bahwa skala yang digunakan pada penelitian ini adalah 

skala yang reliabel dan valid. Jumlah aitem valid pada skala emotional 

intelligence yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 30 butir. 

 
B. Validitas dan Reliabilitas Skala Family Dinner Ritual 

Pada penelitian Fiese & Kline (dalam Homer, 2006) skala Family 

Ritual Questionaire memiliki validitas koefisien korelasi pada tiap 
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setting dan dimensi berkisar antara 0,52 hingga 0,90 sedangkan untuk 

reliabilitas yang dimiliki Alpha Cronbach sebesar 0,88. Berdasarkan 

validitasnya, Family Ritual Questionaire merupakan alat ukur yang valid 

pada penelitian ini karena mempunyai koefisien korelasi ≥ 0,30 dan 

merupakan alat ukur yang akurat karena mempunyai Alpha Cronbach ≥ 

0,70. 

Skala family dinner ritual pada Family Ritual Questionaire yang 

digunakan pada penelitian ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan metode forward translation dan 

backward translation oleh tiga orang. Peneliti kemudian melakukan uji 

bahasa sebanyak dua kali pada 10 responden dan 30 responden yang 

memenuhi kriteria subjek penelitian. Pada uji bahasa pertama maupun 

uji bahasa kedua tidak ada perbaikan ataupun penambahan kata. Hal 

tersebut karena seluruh responden mampu memahami dan mengisi 

kuesioner yang diberikan dengan baik. 

Pada penelitian ini, peneliti kembali menguji validitas dan reliabilitas 

skala family dinner ritual. Reliabilitas berdasarkan nilai Alpha Cronbach 

yang dihasilkan pada skala ini di putaran pertama adalah 0,832. Terdapat 

satu aitem yang memiliki koefisien korelasi dibawah 0,30 pada skala 

family dinner ritual. Peneliti memutuskan untuk tidak membuang aitem 

tersebut karena tidak mengganggu nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan 

dalam penelitian ini. Pada putaran kedua, nilai Alpha Cronbach yang 

dihasilkan pada skala family dinner ritual adalah 0,855. Terdapat satu 
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aitem yang memiliki koefisien korelasi dibawah 0,30 pada skala family 

dinner ritual. Peneliti memutuskan untuk tidak membuang aitem tersebut 

karena tidak mengganggu nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan dalam 

penelitian ini. Adanya nilai Alpha Cronbach dan koefisien korelasi pada 

skala ini menunjukkan bahwa skala yang digunakan pada penelitian ini 

adalah skala yang reliabel dan valid. Jumlah aitem valid pada skala family 

dinner ritual yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 8 butir. 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Family Dinner Ritual 

 
Putaran Pertama Putaran Kedua Keterangan 

Alpha 
Cronbach 

Koefisien 
Korelasi 

Alpha 
Cronbach 

Koefisien 
Korelasi 

 

0.832 0.266 - 0.777 0.855 0.290 – 0.746 Tidak ada 
aitem yang 
digugurkan 

 

C. Validitas dan Reliabilitas Skala Life Satisfaction 

Pada penelitian Diener et al. (1985) skala Satisfaction with Life 

Scales memiliki validitas koefisien korelasi sebesar 0,82 sedangkan 

untuk reliabilitas yang dimiliki Alpha Cronbach sebesar 0,87. 

Berdasarkan validitasnya, Satisfaction with Life Scales merupakan alat 

ukur yang valid pada penelitian ini karena mempunyai koefisien korelasi 

≥ 0,30 dan merupakan alat ukur yang akurat karena mempunyai Alpha 

Cronbach ≥ 0,70. 

Skala life satisfaction pada Satisfaction with Life Scales yang 

digunakan pada penelitian ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan metode forward translation dan 
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backward translation oleh tiga orang. Peneliti kemudian melakukan uji 

bahasa sebanyak dua kali pada 10 responden dan 30 responden yang 

memenuhi kriteria subjek penelitian. Pada uji bahasa pertama maupun 

uji bahasa kedua tidak ada perbaikan ataupun penambahan kata. Hal 

tersebut karena seluruh responden mampu memahami dan mengisi 

kuesioner yang diberikan dengan baik. 

Pada penelitian ini, peneliti kembali menguji validitas dan reliabilitas 

skala life satisfaction. Reliabilitas berdasarkan nilai Alpha Cronbach yang 

dihasilkan pada skala ini di putaran pertama adalah 0,910. Seluruh aitem 

pada skala life satisfaction memiliki koefisien korelasi diatas 0,30. Pada 

putaran kedua, nilai Alpha Cronbach yang dihasilkan pada skala life 

satisfaction adalah 0,910. Seluruh aitem pada skala life satisfaction 

memiliki koefisien korelasi diatas 0,30. Adanya nilai Alpha Cronbach dan 

koefisien korelasi pada skala ini menunjukkan bahwa skala yang 

digunakan pada penelitian ini adalah skala yang reliabel dan valid. Jumlah 

aitem valid pada skala life satisfaction yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebanyak 5 butir. 

Tabel 3.8 
Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Skala Life Satisfcation 

 
Putaran Pertama Putaran Kedua Keterangan 

Alpha 
Cronbach 

Koefisien 
Korelasi 

Alpha 
Cronbach 

Koefisien 
Korelasi 

 

0.910 0.652 - 0.874 0.910 0.626 – 0.847 Tidak ada 
aitem yang 
digugurkan 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

3.4.1 Populasi dan Sampel 
 

Populasi adalah kumpulan subjek yang memiliki kesesuaian 

karakteristik dengan suatu penelitian yang akan dipelajari dan disimpulkan 

(Sugiyono, 2011). Pada penelitian, populasi yang digunakan adalah 

mahasiswa tahun pertama di Surabaya. Karakteristik populasi dalam 

penelitian ini adalah berstatus mahasiswa aktif semester kedua di 

perguruan tinggi (swasta atau negeri) di Surabaya, berdomisili di Surabaya, 

jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan rentang usia 17-21 tahun. 

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2017) mencatat bahwa jumlah 

mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas atau sederajat 

sebanyak 116.741 orang.  

Sampel adalah komponen dari populasi berdasarkan karakteristik 

dan jumlah subjek dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2011). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Green (1991) untuk 

menentukan besaran sampel, yaitu N ≥ 50 + 8 m untuk multiple correlation 

dan N ≥ 104 + m untuk partial correlation. ‘m’ pada rumus tersebut 

merupakan variabel independen yang diteliti pada penelitian ini. Jumlah 

variabel independen pada penelitian ini adalah dua, yaitu emotional 

intelligence dan family dinner ritual. Berdasarkan rumus tersebut dapat 

diketahui bahwa N ≥ 50 + 8 m memunculkan hasil N ≥ 66 dan N ≥ 104 + 

m memunculkan hasil N ≥ 106. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 

jumlah minimum sampel yang paling tinggi, yaitu N ≥ 106. 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 
 

Penelitian ini menggunakan accidental sampling sebagai teknik 

pengambilan sampel. Accidental sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan cara bertemu dengan individu yang mudah dijangkau saat 

proses pengambilan data dan memiliki kesesuaian dengan kriteria sebagai 

subjek (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, kriteria sebagai subjek 

adalah (1) merupakan mahasiswa aktif semester kedua di perguruan tinggi 

(swasta atau negeri) di Surabaya (2) berdomisili di Surabaya (3) jenis 

kelamin laki-laki atau perempuan, dan (4) berusia 18-21 tahun. 

 

3.5 Analisis Data  

3.5.1 Uji Hipotesis 

Penelitian ini melakukan uji hipotesis menggunakan uji regresi 

linier. Menurut Kutner, Nachtseim, Neter, dan Li (2005), uji regresi linier 

digunakan untuk mengetahui hasil respon dari variabel independen 

terhadap variabel dependen dan mengukur seberapa besar pengaruhnya. 

Pada penelitian ini, uji regresi linier berganda dilakukan peneliti untuk 

mengetahui pengaruh emotional intelligence dan family dinner ritual 

terhadap life satisfaction pada mahasiswa tahun pertama di Surabaya. 

Selain itu, peneliti akan menggunakan uji regresi linier sederhana untuk 

mengetahui pengaruh emotional intelligence terhadap life satisfaction 

pada mahasiswa tahun pertama di Surabaya serta pengaruh family dinner 

ritual terhadap life satisfaction pada mahasiswa tahun pertama di 

Surabaya. 


