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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan memiliki 

hasil analisis data berupa kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Melalui 

metode kuantitatif, akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok 

atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, metode kuantitatif dipilih karena peneliti ingin 

mengetahui signifikansi hubungan antara kepribadian ambang dan 

strategi koping pada wanita usia dewasa awal dan menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan berdasarkan teori.  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas 1  : Problem Focused Coping 

2. Variabel Bebas 2  : Emotion Focused Coping 

3. Variabel Tergantung : Kepribadian Ambang 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kepribadian Ambang (KA) 

Kepribadian ambang (KA)  merupakan suatu gangguan 

kepribadian yang ditandai dengan adanya ketidakstabilan dalam 

hubungan interpersonal, kelabilan citra diri dan reaktivitas emosi, 

kesulitan mengontrol perilaku (impulsif) dan kecenderungan untuk 

melukai/membahayakan diri sendiri. Skala kepribadian ambang (KA) 

diadaptasi dari Zanarini Rating Scale for Borderline Personality 

Disorder atau ZAN-BPD (Zanarini, 2003) yang sudah dimodifikasi. 

Skala ini didasarkan pada karakteristik kepribadian ambang yang 

terdapat di DSM-5. Semakin tinggi skor skala kepribadian ambang 

maka semakin tinggi juga tingkat kepribadian ambang pada diri 

seseorang, demikian pula sebaliknya. 

2. Problem Focused Coping (PFC) 

Lazarus & Folkman (dalam Paputungan, 2013) dalam teorinya 

menyatakan bahwa PFC merupakan usaha individu yang secara aktif 

mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau 

situasi yang menimbulkan stress. Skala PFC dibuat berdasarkan  

unsur-unsur yang dijabarkan dalam teori Aldwin dan Revenson 

(dalam Indirawati, 2006) yaitu cautiousness (kehati-hatian), 

instrumental action (tindakan instrumental) dan negotiation 

(negosiasi). Semakin tinggi skor skala PFC maka semakin tinggi juga 

tingkat penggunaan strategi problem focused coping (PFC). 
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3. Emotion Focused Coping (EFC) 

EFC merupakan usaha individu untuk mengatur emosinya dalam 

rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh 

suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan, sedangkan kondisi 

objektif yang menimbulkan masalah tidak ditangani (Paputungan, 

2013). Skala EFC dibuat berdasarkan unsur-unsur dalam teori Aldwin 

dan Revenson (dalam Indirawati, 2006) yang meliputi escapism 

(pelarian), minimization (pengurangan beban), self blame (penyalahan 

diri) dan seeking meaning (pencarian makna). Semakin tinggi skor 

skala EFC maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan strategi 

emotion focused coping (EFC). 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Subjek penelitian yang digunakan 

adalah wanita dewasa awal yang berusia antara 18-40 tahun. Kriteria 

subjek ditetapkan berdasarkan penjabaran DSM-5 yang 

mengungkapkan bahwa sebanyak 75% penderita kepribadian ambang 

adalah wanita dan terjadi pada usia dewasa awal. Usia dewasa awal 

menurut Hurlock (1993) merupakan periode penyesuaian diri terhadap 

pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan baru yang terjadi 

selama rentang usia 18-40 tahun sehingga masa dewasa awal juga 

menjadi masa yang penuh dengan ketegangan emosional. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan dua cara 

yaitu secara offline dan online. Secara offline pengambilan data dari 

subjek dilakukan dengan menggunakan skala yang telah dicetak 

sebelumnya sedangkan secara online pengambilan data dilakukan 

dengan menggunakan google form. Teknik pengambilan sampel 

secara offline dilakukan dengan menggunakan teknik accidental 

sampling yaitu peneliti memberikan skala kepada siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap memenuhi 

kriteria populasi yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). 

Sementara itu untuk pengambilan sampel secara online peneliti juga 

akan memberikan link skala dalam google form kepada subjek yang 

memiliki kriteria seperti yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

peneliti. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grasellya 

(2016) dan So (2016) pengambilan data dari subjek juga dilakukan 

secara online melalui google form namun ditemukan kelemahan 

bahwa jika menggunakan formulir online maka akan memungkinkan 

bagi setiap subjek untuk mengisi lebih dari sekali sehingga untuk 

mencegah kelemahan yang sama terulang lagi maka disarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk membuat kolom untuk cantuman alamat 

email pengisi dalam form tersebut. 

  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data-data penelitian. 
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1. Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini digunakan skala Likert untuk mengumpulkan 

data. Skala Likert merupakan teknik self-report bagi pengukuran 

dimana subjek diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau 

ketidaksetujuan mereka terhadap masing-masing pernyataan (Hendri, 

2009). Terdapat dua macam skala yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu skala kepribadian ambang dan skala strategi koping yang terdiri 

dari problem focused coping dan emotion focused coping. Kedua 

macam skala ini disajikan dalam bentuk item favourable dan bernilai 

positif. Dalam pelaksanaannya, skala kepribadian ambang dan strategi 

koping menggunakan format skala empat kategori respon. Subjek 

diminta untuk memilih salah satu respon yang paling sesuai dari 

empat pilihan respon yang tersedia yaitu : Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian 

skor menggunakan skala satu sampai empat. Respon Sangat Sesuai 

(SS) memiliki skor 4, Sesuai (S) memiliki skor 3, skor 2 untuk Tidak 

Sesuai (TS), dan skor 1 untuk Sangat Tidak Sesuai (STS). 

 

2. Blueprint dan Cara Penilaiannya 

a. Skala Kepribadian Ambang 

Skala kepribadian ambang yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan hasil modifikasi dari Zanarini Rating 

Scale for Borderline Personality Disorder atau ZAN-BPD 

(Zanarini, 2003) yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia dan 

disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Adaptasi alat ukur ini 

dilakukan oleh Grasellya dan So (2016) dan sudah pernah 

digunakan dalam penelitian sebelumnya terhadap 77 subjek 

wanita dewasa awal yang sudah menikah. Setiap item 

mencerminkan karakteristik kepribadian ambang. 
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Tabel 1 

Blue Print Rancangan skala Kepribadian Ambang (KA) 

Karakteristik Total 

Usaha untuk menghindari penolakan 2 item 

Hubungan interpersonal yang tidak stabil 

(pertukaran ekstrim idealisasi dan devaluasi) 

3 item 

Gangguan identitas 2 item 

Impulsivitas 2 item 

Perilaku merusak diri sendiri (bunuh diri, 

melukai diri) 

3 item 

Ketidakstabilan perasaan 2 item 

Perasaan kosong dan kronis 2 item 

Kemarahan yang hebat 2 item 

Paranoid dan disosiatif sementara 2 item 

Jumlah Item 20 item 

 

Dalam pelaksanaannya, skala kepribadian ambang 

menggunakan format skala empat kategori respon. subjek 

diminta untuk memilih salah satu respon yang paling sesuai dari 

empat pilihan respon yang tersedia yaitu : Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemberian skor menggunakan skala satu sampai empat. Respon 

Sangat Sesuai (SS) = 4, Sesuai (S) = 3, Tidak Sesuai (TS) = 2, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1. 
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b. Skala Strategi Koping 

Skala strategi koping dibuat berdasarkan unsur-unsur 

dalam teori koping Aldwin dan Revenson (dalam Indirawati, 

2006). Skala ini terdiri dari dua strategi koping yaitu problem 

focused coping (PFC) dan emotion focused coping (EFC). Setiap 

item merepresentasikan unsur-unsur dalam teori tersebut. 

Tabel 2 

Blue Print Rancangan Skala Strategi Koping 

Jenis Strategi 

Koping 
Unsur-unsur Total 

Problem Focused 

Coping (PFC) 

Kehati-hatian 3 item 

Tindakan 

Instrumental 
3 item 

Negosiasi 3 item 

Emotion Focused 

Coping (EFC) 

Pelarian 3 item 

Pengurangan beban 3 item 

Penyalahan diri 3 item 

Pencarian makna 3 item 

Jumlah Item 21 item 

 

Dalam pelaksanaannya, skala strategi koping menggunakan 

format skala empat kategori respon. Subjek diminta untuk 

memilih salah satu respon yang paling sesuai dari empat pilihan 

respon yang tersedia yaitu : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian 

skor menggunakan skala satu sampai empat. Respon Sangat 
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Sesuai (SS) = 4, Sesuai (S) = 3, Tidak Sesuai (TS) = 2, dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur merupakan suatu kondisi dimana alat ukur 

yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2013). Alat ukur yang valid merupakan salah satu syarat 

mutlak untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. 

Agar penelitian ini valid, peneliti menggunakan pengujian 

validitas konstrak dalam menguji validitas alat ukur yang digunakan, 

begitu juga dengan alat ukur KA yang sudah pernah digunakan dalam 

penelitian So dan Grasellya (2016). Setelah aspek-aspek yang ada 

telah dijabarkan menjadi item-item dalam skala alat ukur, selanjutnya 

skala tersebut akan dikonsultasikan dengan pakar psikologi lain yang 

memiliki  kompetensi untuk melakukan penilaian. Penilaian dilakukan 

dengan merujuk pada jurnal-jurnal relevan yang diperoleh, mengkaji 

ulang aspek-aspek yang digunakan, dan mengadaptasi item-item skala 

ke bahasa yang lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk 

menghindari adanya kesalahpahaman dengan item skala yang dibuat 

dan mengurangi item-item yang tidak relevan dengan tujuan 

penelitian. Sementara itu untuk memperoleh koefisien korelasi dari 

skala KA dan strategi koping digunakan teknik statistika product 

moment dari Carl Pearson dan teknik koreksi Part-Whole untuk 

mengkoreksi kelebihan bobot pada koefisien.  
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Alat ukur yang reliabel merupakan alat ukur yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama (Sugiyono, 2013).  Dalam penelitian ini, untuk 

menentukan reliabilitas alat ukur peneliti akan menggunakan rumus 

Alpha Cronbach.  

  

G. Metode Analisa Data 

Metode analisis data akan dilakukan dengan menggunakan uji linear 

Product Moment dari Pearson untuk mencari tahu korelasi antara 2 variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih untuk mencari tahu korelasi antara problem focused coping (PFC) 

dengan kepribadian ambang (KA) dan emotion focused coping (EFC) 

dengan kepribadian ambang (KA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan 

beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dijabarkan sebelumnya 

ditemukan bahwa terdapat unsur dalam EFC yang ternyata tidak memiliki 

korelasi positif dengan munculnya KA yaitu pencarian makna (Van 

Goethem, dkk., 2012) selain itu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Cukrowicz, dkk (2008) ditemukan bahwa unsur pelarian dan pengurangan 

beban ternyata justru bisa mengurangi risiko bunuh diri pada orang dewasa 

dengan gangguan kepribadian sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

selamanya penggunaan EFC bersifat negatif terhadap kesehatan psikologis 

seseorang begitu juga dengan PFC. Melalui uji korelasi ini, peneliti ingin 

melihat seberapa besar sumbangan masing-masing strategi koping – PFC 

dan EFC – terhadap KA pada wanita dewasa awal.  


