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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

D. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan individual terhadap 

subjek yang dipilih berdasarkan kriteria. Tahap awal yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan subjek yang dapat memenuhi kriteria 

penelitian adalah mencari subjek dari berbagai tempat di Semarang, 

melalui networking, peneliti mengkomunikasikan penelitian kepada 

rekan dan kerabat peneliti yang memiliki rekan atau kerabat yang 

sesuai dengan kriteria penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari 

subjek dari mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

dengan bertanya secara langsung mengenai kesesuaian kondisi 

subjek dengan kriteria penelitian. 

Setelah mendapatkan informasi dari rekan atau kerabat 

peneliti mengenai subjek yang mungkin memenuhi kriteria, peneliti 

melakukan pendekatan individual dengan mengirimkan pesan 

melalui jejaring sosial. Peneliti membahas tujuan penelitian, kriteria 

subjek dan bertanya mengenai kesediaan calon subjek untuk 

berpartisipasi dalam penelitian.  

Penelitian dilaksanakan di berbagai tempat sesuai dengan 

perjanjian peneliti dengan subjek, yaitu di Gedung Thomas Aquinas 

Unika Soegijapranata dan di rumah atau kos subjek yang 

bersangkutan. Tempat penelitian dipilih berdasarkan aksesibilitas 
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subjek sehingga peneliti datang ke tempat yang telah ditentukan oleh 

subjek penelitian. 

 

E. Persiapan Pengambilan Data 

Persiapan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti meliputi 

penyusunan alat ukur dan uji coba alat ukur (uji validitas dan uji 

realiabilitas). 

1. Penyusunan Skala Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum pengambilan data 

adalah terlebih dahulu menyusun alat ukur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan dua 

skala, yaitu skala father hunger dan Dissociative Experiences 

Scale-II. Skala father hunger disusun berdasarkan aspek-aspek 

dalam father hunger, sedangkan Dissociative Experiences Scale-

II disusun berdasarkan adaptasi dari jurnal penelitian mengenai 

gangguan disosiatif. Penjelasan mengenai penyusunan dari 

masing-masing skala adalah sebagai berikut: 

a. Skala Father Hunger  

Peneliti menyusun skala father hunger 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. Berdasarkan karakteristik 

tersebut, peneliti membuat pernyataan favorable 
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(mendukung), terdapat tujuh aspek yang terdiri dari masing-

masing tiga pernyataan. Total dari semua item adalah 21 item 

dengan persebaran sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Penyusunan Persebaran Skala Father Hunger  

Karakteristik Father Hunger 

Penyebaran 

Pernyataan Total 

Favorable 

Ketakutan terhadap komitmen 1,2,3 3 

Sensitivitas yang besar terhadap 

penolakan 
4,5,6 3 

Perasaan kosong 8,9,17 3 

Kecenderungan self-destructive 7,16,18 3 

Kemarahan dan rasa sedih 10,11,12 3 

Kecemasan (anxiety) 13,14,15 3 

Ketakutan ditinggalkan atau 

ditelantarkan 
19,20,21 3 

Total 21 21 

 

b. Dissociative Experiences Scale-II 

Skala yang digunakan untuk mengukur kecenderungan 

gangguan disosiatif adalah Dissociative Experiences Scale-II. 

Dissociative Experiences Scale-II (DES-II) menjadi alat ukur 

adaptasi dalam penelitian ini, peneliti menerjemahkan DES-II 

ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan format asli DES-II. 

DES-II mengukur gangguan disosiatif berdasarkan tiga 

faktor utama dari gangguan disosiatif, yaitu faktor amnesia, 

faktor depersonalisasi / derealisasi, dan faktor absorpsi serta 

imajinatif. Kemudian terdapat beberapa item tambahan yang 

tidak dikategorikan ke dalam sub skala, yaitu item mengenai 
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melupakan sebagian perjalanan yang menggunakan 

kendaraan, ketidakmampuan mengingat peristiwa penting, 

mampu mengabaikan rasa sakit, berbicara dengan suara keras 

kepada diri saat sendirian, dan tidak yakin akan sesuatu yang 

telah dilakukan (Snow dkk, 1996, h. 101 – 102). Total item 

dari DES-II adalah 28 item dengan persebaran sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 

Penyusunan Persebaran Dissociative Experiences Scale-II 

Faktor-faktor Disosiasi 

Penyebaran 

Pernyataan Total 

Favorable 

Amnesia 
3,4,5,6,8,10,25,

26 
8 

Depersonalisasi / Derealisasi 
7,11,12,13, 

27,28 
6 

Absorpsi dan imajinatif 
2,14,15,16, 

17,18,20,22,23 
9 

Item lain yang tidak termasuk 

dalam sub-skala 
1,9,19,21,24 5 

Total 28 28 

 

2. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum pelaksanaan penelitian yang sesungguhnya, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap skala yang akan 

digunakan. Uji coba bertujuan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas alat ukur. Uji coba ini juga bertujuan untuk 

menghindari atau memperkecil kemungkinan terdapat pernyataan 



 
 
 

41 

 

 

yang tidak jelas atau kurang dapat dipahami oleh subjek 

penelitian, serta menghilangkan item yang kurang relevan. 

Uji coba skala dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016. 

Pengambilan sampel uji coba alat ukur menggunakan teknik 

purposive sampling. Peneliti mencari responden yang memenuhi 

kriteria yaitu subjek yang berusia 18 sampai 25 tahun. Setiap 

subjek mengisi dua skala, yaitu skala father hunger dan 

Dissociative Experiences Scale-II, terdapat 30 eksemplar yang 

tersebar untuk uji coba alat ukur penelitian ini.  

Data hasil uji coba (try out) dari 30 responden dimasukkan 

ke dalam tabel untuk kemudian melakukan perhitungan validitas 

dan reliabilitas yang menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS).  

 

F. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian 

untuk skala father hunger dan Dissociative Experiences Scale-II, 

maka penelitian dapat dilaksanakan. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik judgement sampling, peneliti memilih subjek 

penelitian sesuai dengan kriteria, yaitu pria dan wanita berusia 18 

sampai 25 tahun yang tidak memiliki sosok ayah (fatherless). 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

meminta kesediaan subjek secara lisan untuk ikut berpartisipasi 

dalam penelitian ini secara sukarela. Hal tersebut mendorong peneliti 

untuk membuat lembar kesediaan subjek dalam mengikuti 
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penelitian, yaitu berupa informed consent. Informed consent dalam 

penelitian ini berisi mengenai pernyataan kesediaan subjek untuk 

mengikuti prosedur penelitian beserta dengan segala konsekuensi 

yang tertulis dalam lembar informed consent dan ditandatangani oleh 

subjek sebelum penelitian dilaksanakan.  

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 14 

September 2016, pukul 11:00 sampai dengan 17:00 WIB di Gedung 

Thomas Aquinas Unika Soegijapranata. Sesuai dengan perjanjian 

peneliti dengan subjek, maka penelitian hari pertama mengumpulkan 

7 orang subjek. Kemudian penelitian dilanjutkan pada tanggal 17 

September 2016, pukul 10:00 sampai dengan 13:00 WIB di Gedung 

Thomas Aquinas Unika Soegijapranata dengan subjek berjumlah 11 

orang. Pada hari yang sama peneliti membuat janji dengan 7 subjek 

yang bersedia berpartisipasi jika dikunjungi ke tempat yang telah 

ditentukan, yaitu 5 subjek di tempat kos dan 2 subjek di rumah 

pribadi. Penelitian terakhir dilaksanakan pada tanggal 18 September 

2016, pukul 14:00 sampai dengan 17:00 WIB. Pada penelitian hari 

ketiga, peneliti mengunjungi  5 orang subjek di rumah masing-

masing.  

Setiap subjek dalam penelitian ini mendapatkan dua skala, 

yaitu skala father hunger dan Dissociative Experiences Scale-II. 

Jumlah skala penelitian yang dibagikan sebanyak 30 eksemplar.  
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G. Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows versi 

16. Perhitungan untuk validitas alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment oleh Pearson, 

sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha 

Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur adalah 

sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Father Hunger  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas terhadap skala 

father hunger diperoleh hasil bahwa dari 21 item terdapat 17 item 

yang valid dan 4 item gugur dengan koefisien validitas skala ini 

bergerak antara 0,384 sampai dengan 0,832 pada taraf signifikasi 

5% yaitu 0,306. Perincian pada butir yang valid pada item skala 

father hunger dapat dilihat pada tabel 5.  

Hasil uji koefisien reliabilitas yang menggunakan teknik 

cronbach’s alpha dan menunjukkan bahwa 𝛼 = 0,913. Nilai 

tersebut berarti tingat keandalan skala father hunger tergolong 

sangat andal sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 5. 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Father Hunger  

 

Karakteristik 

Father Hunger 

Penyebaran 

Pernyataan 

Jumlah Item Valid 

Favorable 

Ketakutan terhadap 

komitmen 
1,2,3* 2 

Sensitivitas yang 

besar terhadap 

penolakan 

4*,5,6 2 

Perasaan kosong 8,9,17* 2 

Kecenderungan 

self-destructive 
7,16,18 3 

Kemarahan dan 

rasa sedih 
10,11,12 3 

Kecemasan 

(anxiety) 
13*,14,15 2 

Ketakutan 

ditinggalkan atau 

ditelantarkan 

19,20,21 3 

Jumlah Item Valid  17 

*: Item yang gugur 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Dissociative Experiences Scale-II 

Validitas dan reliabilitas Dissociative Experiences Scale-II 

diambil dari jurnal penelitian yang disusun oleh Carlson dan 

Putnam, 1993.  

Berdasarkan beberapa penelitian Dissociative Experiences 

Scale-II terbukti memiliki reliabilitas dan validitas yang sangat 

baik sebagai ukuran frekuensi pengalaman disosiatif dalam 
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penelitian yang dilakukan oleh Bernstein dan Putnam, 1986; 

Carlson dan Putnam, 1993; Waller 1995 (dalam Putnam dkk, 

1996, h. 675). Rentang reliabilitas skala ini antara 0,84 sampai 

dengan 0,96 pada penelitian Carlson dan Putnam, 1993. 

Sedangkan penelitian Frischholz dkk, 1990 menghasilkan alpha 

cronbach’s sebesar 0,93. 

Validitas DES-II telah ditetapkan oleh penelitian yang 

mengumpulkan data yang relevan dengan validitas konstruk dan 

validitas kriteria skala. Validitas konstruk mengacu pada 

kemampuan alat ukur untuk secara akurat mengukur disosiasi. 

Bukti yang paling jelas dari konstruk validitas DES-II adalah 

kenyataan bahwa subjek yang diharapkan untuk menghasilkan 

skor tinggi, mendapatkan skor yang tinggi dan subjek yang 

diharapkan menghasilkan skor rendah, mendapatkan skor yang 

rendah. Bukti validitas kriteria dari DES merupakan indeks 

seberapa baik suatu alat ukur sesuai dengan beberapa kriteria yang 

terkait dengan konstruk yang diukur. Validitas kriteria DES 

dihasilkan dengan menyediakan bukti bahwa skor DES-II sesuai 

dengan kriteria diagnosis gangguan disosiatif menurut DSM. Bukti 

validitas kriteria dari DES-II adalah beberapa penelitian dengan 

subjek yang terdiagnosa memiliki gangguan disosiatif berdasarkan 

DSM-III memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

subjek dari kelompok lainnya.  

DES-II yang digunakan dalam penelitian ini 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, setelah dilakukan uji 
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coba DES-II, terdapat 3 item dari 28 pernyataan yang gugur pada 

taraf signifikasi 5% yaitu 0,306, item yang gugur adalah nomor 1 

(-0.131), item nomor 2 (0.300), dan item nomor 8 (0.283). 

Namun penelitian ini menggunakan DES-II dengan 28 item utuh 

seperti alat ukur versi original dengan pertimbangan bahwa 

Dissociative Experiences Scale-II sebagai alat ukur yang telah 

teruji reliabilitas dan validitasnya, item pernyataan yang terdapat 

di dalamnya juga merupakan satu kesatuan. Pertimbangan 

lainnya adalah ketika melakukan penelitian pada subjek yang 

berbeda setelah uji coba, hasil item yang gugur pada DES-II 

mengalami perubahan, yaitu item nomor 6 (0.283) dan item 

nomor 18 (0.243), sehingga dosen pembimbing penelitian 

menyarankan untuk tetap menggunakan DES-II dengan 28 item 

utuh. 
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