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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian 

tentang kepribadian ambang ditinjau dari strategi koping dilakukan pada 

kriteria subjek wanita usia 18-40 tahun. Subjek yang digunakan oleh 

peneliti merupakan wanita yang berdomisili di Semarang dan memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan. Selain karena Semarang merupakan wilayah 

yang dekat dengan peneliti, alasan lain peneliti memilih Semarang sebagai 

wilayah untuk melaksanakan penelitian adalah karena Semarang merupakan 

wilayah ibukota Jawa Tengah yang ramai penduduk dan menjadi salah satu 

daerah dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi hingga mencapai 75% 

(Darain, 2017) sehingga bisa menjadi representasi dari wanita di Jawa 

Tengah. Sementara itu untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih 

komprehensif dan mewakili populasi wanita yang ada di Semarang, peneliti 

memilih untuk meneliti wanita yang berasal dari latar belakang pendidikan, 

pekerjaan dan wilayah domisili yang berbeda di kota Semarang. Adapun 

subjek yang diambil dipilih secara acak oleh peneliti. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Sebelum skala dibagikan kepada subjek, peneliti telah mencari dan 

mempelajari beberapa alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur 



 

42 

   

 

kepribadian ambang dan strategi koping namun pada akhirnya peneliti 

memilih untuk menggunakan alat ukur kepribadian ambang dari Zanarini 

(2003) dan alat tes strategi koping yang diambil dari penelitian tesis 

(Christin, 2001) untuk diadaptasi dan dimodifikasi sesuai dengan 

kebudayaan setempat. Adapun validitas yang digunakan oleh peneliti 

adalah validitas konstruk. Peneliti mengadakan validitas konstruk selama 

bulan Juli-Agustus bersama dengan Christine Wibhowo S.Psi, M.Si yang 

memiliki kompetensi untuk menelaah alat ukur. 

Pembahasan yang dilakukan saat validitas konstruk meliputi : 

1. Penerjemahan alat ukur kepribadian ambang Zanarini (2003) ke dalam 

bahasa Indonesia dan penggantian istilah-istilah yang sesuai dengan 

kebudayaan Indonesia seperti istilah “empty” diganti menjadi 

“ngeblank” yang lebih sesuai dengan istilah yang biasa dipakai di 

Indonesia.  

2. Penjabaran tiap aspek ke dalam item-item dalam bentuk pernyataan. 

Saat menjabarkan tiap aspek yang ada, peneliti memeriksa kembali 

untuk memastikan bahwa item-item soal yang ada memiliki kapasitas 

yang jelas untuk mewakili aspek-aspek yang dimaksud dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman bagi subjek. Oleh karena itu, dalam 

penjabaran ini peneliti juga memikirkan tentang perlunya contoh yang 

praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga item 

tersebut benar-benar jelas dimengerti oleh subjek. 

3. Menyesuaikan tata bahasa yang ada di dalam alat ukur agar sesuai 

dengan tingkat pemahaman subjek dan tata bahasa Indonesia yang 

benar. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman 
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subjek, peneliti melakukan survey kepada beberapa wanita yang 

dipilih secara acak dan termasuk dalam kriteria subjek. Survey 

dilakukan dengan menunjukan alat ukur kepada beberapa wanita 

tersebut dan menanyakan tentang kejelasan tiap item yang ada. 

Setelah survey dilakukan, peneliti mulai menyesuaikan beberapa item 

yang masih memiliki makna ganda atau kurang sesuai dengan 

pemahaman subjek pada umumnya. 

4. Pembahasan mengenai pemakaian petunjuk pengerjaan yang jelas 

bagi subjek, sistem skoring dan tabel blueprint yang diperlukan. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian tentang kepribadian ambang pada wanita dewasa awal 

ditinjau dari strategi koping dilakukan selama bulan Mei hingga Juni. 

Pertama-tama selama bulan Mei penelitian dilakukan dengan menyebarkan 

skala online kepada beberapa subjek yang dipilih secara acak dari kalangan 

mahasiswa serta beberapa subjek yang sudah memperoleh gelar sarjana dan 

sedang bekerja. Skala online ini disebar oleh peneliti sendiri kepada 

mahasiswi Unika Soegijapranata dan Universitas Diponegoro serta orang-

orang yang sudah bekerja dan sarjana untuk memperoleh subjek dari 

rentang usia 18-30 tahun. Selama bulan Mei diperoleh 29 subjek yang telah 

mengisi skala online sedangkan di bulan Juni terdapat 5 orang yang mengisi 

skala online. 

Pada penelitian berikutnya di bulan Juni, peneliti memilih untuk 

menyebar skala fisik/printout kepada ibu-ibu PKK di wilayah Jangli 

Perbalan dan Banjarsari untuk memperoleh data dari wanita yang memiliki 
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rentang usia 30-40 tahun. Pada penelitian kali ini untuk mengambil data 

dari ibu-ibu di wilayah Banjarsari peneliti ditemani oleh seorang rekan yang 

memiliki akses untuk bertemu dengan ibu-ibu di wilayah tersebut. 

Penyebaran skala dilakukan door-to-door pada tanggal 16 Juni 2017 dan 

diambil kembali pada tanggal 17 Juni 2017 beserta penyerahan tanaman 

hias sebagai kompensasi. Sementara itu untuk menyebarkan skala di 

wilayah Jangli Perbalan, peneliti ditemani oleh ibu ketua PKK di daerah 

Jangli Perbalan untuk menyebar skala yang sudah dicetak. Penyebaran 

skala kepada ibu-ibu di wilayah Jangli Perbalan dilakukan pada tanggal 18 

Juni 2017 dari rumah ke rumah dan diambil kembali subjek pada tanggal 19 

Juni 2017 beserta penyerahan tanaman hias sebagai kompensasi. Dari total 

20 skala yang disebar pada ibu-ibu PKK, hanya terdapat 17 skala yang terisi 

dengan penuh sehingga bila diakumulasikan dengan skala online yang 

sudah diisi maka diperoleh data dari 51 subjek. 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah penelitian selesai dilakukan, peneliti memasukkan data-data 

tersebut ke dalam Tabulasi Data untuk diolah menggunakan Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Uji validitas yang digunakan 

adalah Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach. 

1. Skala Strategi Koping 

Skala strategi koping terdiri dari 9 item Problem Focused 

Coping (PFC) dan 12 item Emotion Focused Coping (EFC). 

Berdasarkan hasil perhitungan pada uji validitas skala strategi koping, 

semua item pada skala dinyatakan valid tanpa ada yang gugur. 
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Validitas PFC berkisar dari koefisien 0,320 sampai 0,688 dengan 

taraf signifikansi 5% dan reliabilitas Alpha Cronbach 0,756. 

Sementara itu untuk validitas EFC berkisar dari koefisien 0,233 

sampai 0,605 dengan taraf signifikansi 5% dan reliabilitas Alpha 

Cronbach 0,758.  

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan 

membuktikan bahwa item-item dalam skala strategi koping valid dan 

reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang lengkap bisa dilihat pada Lampiran C. 

2. Skala Kepribadian Ambang  

Skala kepribadian ambang terdiri dari 20 item yang berdasarkan 

hasil uji validitas dinyatakan sebagai item yang valid tanpa ada yang 

gugur. Koefisien validitas skala kepribadian ambang berkisar dari 

0,315 sampai 0,803 dengan taraf signifikansi 5% dan reliabilitas 

Alpha Cronbach 0,932.  

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan 

membuktikan bahwa item-item dalam skala kepribadian ambang valid 

dan reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang lengkap bisa dilihat pada Lampiran C. 

 

 

 

 


