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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

mengenai disosiatif ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

adalah suatu pendekatan terhadap objek yang didasarkan pada angka 

sebagai hasil dari perhitungan dan pengukuran yang pasti (Priyanto, 

2015, h. 1). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel penelitian merupakan pemilihan 

variabel yang akan diteliti dengan mempertimbangkan permasalahan 

dan alat ukur yang dapat mendukung penelitian (Oktavia, 2015, h. 

48). Berdasarkan penjelasan diatas maka variabel inti dari penelitian 

ini sebagai berikut:  

a) Variabel Bebas  : Father Hunger 

b) Variabel Tergantung : Kecenderungan Gangguan Disosiatif 

 

 

C. Definisi Operasional 

1. Gangguan Disosiatif 

Gangguan disosiatif adalah suatu gangguan bagian dari 

diri (tubuh, perasaan dan pikiran) yang seharusnya saling  terkait 
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dan selaras, memengaruhi sense of self atau keutuhan diri yang 

menyebabkan disosiasi pada identitas, memori, dan kesadaran.  

Pengukuran gangguan disosiatif menggunakan 

Dissociative Experiences Scale II (DES II) yang disusun oleh 

Bernstein and Putnam (1986) sebagai laporan diri (self-report) 

singkat mengenai ukuran frekuensi pengalaman disosiatif.  

 

2. Father Hunger 

Father hunger adalah pengalaman emosional yang 

melibatkan pikiran dan perasaan kekurangan kedekatan atau 

kasih sayang dari sosok ayah karena ketidakhadirannya secara 

fisik, emosional, dan psikologis dalam perkembangan kehidupan 

individu. 

Pengukuran father hunger dalam penelitian ini 

menggunakan skala father hunger yang berdasarkan karakteristik 

father hunger yaitu ketakutan terhadap komitmen, sensitivitas 

yang besar terhadap penolakan, perasaan kosong, kecenderungan 

self-destructive, kemarahan dan rasa sedih, kecemasan (anxiety), 

dan ketakutan ditinggalkan atau ditelantarkan. 

 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi  

  Populasi merupakan sekumpulan individu yang 

memiliki karakteristik yang sama (Latipun, 2015, h. 1). Populasi 

pada penelitian ini adalah individu dewasa berusia 18 hingga 25 
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tahun karena gangguan disosiatif pada dasarnya merupakan 

gangguan yang dapat terjadi pada beragam usia, jenis kelamin 

dan latar belakang yang berbeda, serta gejalanya dapat bertahap 

atau mengalami kontinuitas (American Psychiatric Association, 

2000, h. 519). Father hunger seringkali menimbulkan trauma 

yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk 

kesehatan mental pada masa perkembangan anak hingga dewasa 

(Flouri & Buchanan, 2002, h. 63), sehingga peneliti memilih 

subjek dari tahap perkembangan dewasa awal untuk meneliti 

kecenderungan gangguan disosiatif. 

  Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yaitu 

individu berusia 18 sampai 25 tahun dan individu fatherless 

dalam pengertian individu yang tidak tinggal bersama ayahnya 

atau merasa tidak memiliki hubungan baik dengan sosok ayah. 

 

2. Teknik Sampling  

  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah non-probability sampling dengan bentuk pengambilan 

sampel berupa judgement sampling (purposive sampling). Teknik 

penarikan sampel ini dilakukan berdasarkan karakteristik yang 

ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah penelitian. 

   

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 
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  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode skala.Bentuk skala yang digunakan 

pada penelitian ini adalah skala langsung, yaitu skala yang diisi 

langsung oleh subyek penelitian sedangkan bentuk 

pertanyaannya menggunakan skala tertutup yaitu skala yang 

jawabannya dibatasi atau sudah ditentukan sehingga subyek tidak 

dapat memberikan respon atau jawaban seluas-luasnya 

(Suryabrata, 2010, h, 79). 

 

2. Blueprint dan Cara Penilaian 

a) Skala Father Hunger  

Skala father hunger menggunakan skala likert yaitu 

skala sikap yang disusun untuk mengungkapkan sikap pro dan 

kontra, positif dan negatif, setuju atau tidak setuju terhadap 

suatu objek (Istijanto, 2010, h. 87). 

Keseluruhan item pada skala father hunger  berisi item 

pernyataan favorable. Setiap pernyataan memiliki empat 

alternatif jawaban dengan nilai bergerak dari empat sampai 

satu. Pernyataan favorable memiliki arti sesuai atau 

sependapat dengan pernyataan yang diajukan. Skor empat (4) 

untuk menunjukkan jawaban yang Sangat Sesuai (SS), skor 

tiga (3) untuk jawaban Sesuai (S), skor dua (2) untuk jawaban 

Tidak Sesuai (TS), dan skor satu (1) untuk jawaban yang 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Sedangkan untuk pernyataan 

unfavorable memiliki arti tidak sesuai atau tidak sependapat 
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dengan pernyataan yang diajukan. Skor satu (1) untuk 

menunjukkan jawaban yang Sangat Sesuai (SS), skor dua (2) 

untuk jawaban Sesuai (S), skor tiga (3) untuk jawaban Tidak 

Sesuai (TS), dan skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS). 

Tabel 1  

Blueprint Skala Father Hunger  

Karakteristik Father Hunger Jumlah Item 

Favorable 

Ketakutan terhadap komitmen 3 

Sensitivitas yang besar terhadap penolakan 3 

Perasaan kosong 3 

Kecenderungan self-destructive 3 

Kemarahan dan rasa sedih 3 

Kecemasan (anxiety) 3 

Ketakutan ditinggalkan atau ditelantarkan 3 

Jumlah 21 

 

b) Skala Gangguan Disosiatif 

 Dissociative Experiences Scale II merupakan tes 

skrining yang mengukur berbagai jenis disosiasi. Pilihan 

jawaban dalam alat tes ini berupa persentase dari 0% sampai 

100%. Penilaian skala ini memiliki range nilai antara 0 

sampai dengan 100 (Carlson dan Putnam, 1993, h. 18). 

 

 

Tabel 2.  

Blueprint Dissociative Experiences Scale II (DES II) 

Dissociative Experiences Scale II Jumlah Item 
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Favorable 

Amnesia 8 

Depersonalisasi / Derealisasi 6 

Absorpsi dan Imajinatif 9 

Item lain yang tidak termasuk dalam sub-

skala 

5 

Jumlah 28 

(Snow dkk, 1996, h. 101-102) 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur adalah kesesuaian hasil penelitian 

dengan keadaan yang sebenarnya atau sejauh mana hasil 

penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Nisfiannoor, 

2009, h. 214) 

Validitas penelitian ini akan menggunakan teknik 

korelasi product moment, kemudian dilakukan perhitungan 

korelasi part-whole correlation. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah kemampuan untuk diandalkan atau 

konsistensi (Nisfiannoor, 2009, h. 215). Reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas pengukuran 

(Measurement Realibility). Realibitas pengukuran adalah suatu 

hasil yang numerik yang dihasilkan oleh indikator tidak 

bervariasi karena karakteristik dari pengukuran atau instrumen 

pengukuran itu sendiri. Reliabilitas dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan cronbach's alpha. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji 

hubungan antara father hunger dengan kecenderungan disosiatif 

adalah dengan uji korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 
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