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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Eksperimen 

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Kombinasi kedua pendekatan dalam penelitian ini 

sifatnya adalah saling melengkapi (Alsa, 2003). Desain dalam 

penelitian ini menggunakan rancangan Single Case Experimental 

Design, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi 

pengaruh suatu perlakuan (intervensi) dalam kasus tunggal. Desain 

eksperimen kasus tunggal, berfungsi untuk mengetahui efek 

perlakuan dengan jalan membandingkan kondisi subjek dari waktu 

ke waktu (Latipun, 2002).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

single case experimental desain dengan  paradigma A-B-A-follow up. 

Prosedur dasar desain A-B-A-follow up ini adalah dengan 

memberikan baseline pertama (A1) hingga menunjukkan  angka 

yang stabil. Setelah itu, diberikan treatment selama sesi dan kondisi 

ini disebut intervensi (B). Setelah melakukan pengukuran dalam 

kondisi intervensi (B) maka subjek kembali diberikan baseline yang 

kedua (A2), kemudian setelah itu dilakukan follow up untuk 

mengetahui efek terapi menetap atau tidak. Metode ini digunakan 
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untuk melihat perkembangan subjek secara bertahap dari saat 

sebelum diberikan terapi, setelah pemberian terapi dan sesudah 

terapi dihentikan.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama yang 

digunakan, yaitu 

 Variabel bebas  :  Integrative Behavioral Couple Therapy 

Variabel tergantung :Kepuasan pernikahan pada   pasangan 

suami   istri yang terlibat dalam dual-career family 

 

B. Subjek Penelitian 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Purposive sampling  (Latipun, 2002) 

yaitu pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Ciri-ciri 

sampel yang digunakan yaitu:  

1. Pasangan suami istri yang bekerja dan memiliki pekerjaan 

penuh waktu. 

2. Pasangan suami istri yang memiliki skor skala kepuasan 

pernikahan dengan range 39-78 (kategori kepuasan 

pernikahan rendah). Skala yang digunakan adalah skala 

kepuasan pernikahan dari teori Snyder. Skala ini terdiri dari 39 

item. Rentang total skor kepuasan pernikahan adalah 39-156. 

Skor 39-78 masuk dalam kategori rendah, skor 79- 117 masuk 
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dalam kategori sedang, dan skor 118-156 masuk dalam 

kategori tinggi. 

Pada proses awal penelitian, peneliti mendapatkan 8 

pasang (16 orang) calon subjek, namun hanya ada sepasang 

suami istri yang masing-masing memiliki skor dengan kategori 

rendah.  

 

C. Intervensi 

Pada penelitian ini, intervensi yang akan diberikan pada 

subyek adalah IBCT. IBCT memiliki 4 tahapan terapi yaitu Analisis 

Awal, Empathic Joining, Communication Skill Training, dan Unified 

Detachment. Proses intervensi dalam penelitian ini akan 

dilaksanakan oleh terapis, dengan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Psikolog dan praktisi dalam bidang konseling dan 

psikoterapi 

2. Memiliki pengalaman dalam menangani klien dengan 

psikoterapi 

3. Memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai 

intervensi IBCT 

4. Memiliki pengalaman dalam menggunakan IBCT 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Skala 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kepuasan pernikahan. Skala kepuasan pernikahan disusun 

berdasarkan sebelas aspek kepuasan pernikahan menurut 

Snyder. Alat ukur ini pernah digunakan oleh Eleonora (2010) 

untuk mengukur kepuasan pernikahan dan didapatkan 

koefisien validitas  0,331 sampai dengan 0,848 dan reliabilitas 

sebesar 0,956. 

Alat ukur ini menggunakan skala Likert, dengan empat 

pilihan respon jawaban dari “sangat tidak sesuai” sampai 

“sangat sesuai”, yang menyatakan kesesuaian responden 

dengan setiap pernyataan yang diberikan.Skala ini terdiri dari 

39 item. Rentang total skor kepuasan pernikahan adalah 39-

156. Skor 39-78 masuk dalam kategori rendah, skor 79- 117 

masuk dalam kategori sedang, dan skor 118-156 masuk dalam 

kategori tinggi.  
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Blue print skala dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Aspek 

Skala 

(Item) 

1. Kecenderungan seseorang untuk 

menilai perkawinan dengan kriteria 

yang diidealkanmasyarakat 

Saya merasa pasangan saya dapat 

memahami saya. 

Saya merasa perkawinan saya selama ini 

bahagia. 

Perkawinan saya tidak berjalan seperti yang 

saya harapkan. 

Saya merasa gagal dengan perkawinan saya. 

2. Penderitaan dan kesukaran secara 

menyeluruh dirasakan dan 

ditanggung bersama 

Saya dan pasangan selalu bekerja sama 

dalam mengurus rumah tangga. 

Saya merasa sendiri ketika menghadapi 

permasalahan rumah tangga. 

Pasangan saya tidak pernah terlibat dalam 

urusan rumah tangga. 

3. Kepuasan individu terhadap afeksi 

dan pengertian yang diberikan oleh 

pasangannya 

Segala keluhan saya selalu ditanggapi 

dengan penuh pengertian oleh pasangan. 

Pasangan saya bisa merasakan di saat saya 

merasakan kesedihan. 

Saya merasa pasangan saya tidak 

memberikan perhatian yang cukup kepada 

saya. 

Pasangan saya sering membuat perasaan 

saya kurang nyaman. 
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4. Efektivitas komunikasi untuk 

memecahkan masalah dan 

kemampuan mencari penyelesaian 

bila ada perselisihan 

Setiap perselisihan saya dan pasangan alami 

dapat terselesaikan dengan baik. 

Saya dan pasangan saya selalu 

membicarakan masalah yang terjadi di antara 

kami. 

Saya dan pasangan selalu menemui jalan 

buntu ketika menghadapi masalah. 

Saya dan pasangan saya enggan saling 

berbicara ketika ada masalah. 

 

5. Kebersamaan dalam menggunakan 

waktu 

Saya dan pasangan selalu punya waktu untuk 

keluarga. 

Di tengah-tengah kesibukansehari-hari saya 

dan pasangan saya menikmati saat berdua. 

Pasangan saya lebih senang menghabiskan 

waktu dengan teman-temannya daripada 

dengan saya. 

Saya dan pasangan saya jarang melakukan 

kegiatan bersama. 

6. Kesepakatan mengenai masalah 

penggunaan uang 

Saya dan pasangan selalu merencanakan 

segala keperluan bulanan. 

Saya dan pasangan saya selalu berunding 

terlebih dahulu ketika mau membeli sesuatu. 

Pasangan saya sering membeli barang tanpa 

meminta pendapat dari saya. 

Saya dan pasangan saya sering berselisih 
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ketika membicarakan masalah keuangan. 

7. Kepuasan dalam aktivitas seksual Saya sangat menikmati ketika berhubungan 

seksual dengan pasangan saya. 

Saya dapat mengekspresikan cinta dan kasih 

saying saya ketika berhubungan seksual 

dengan pasangan. 

Dalam kehidupan seksual, saya merasa 

pasangan saya sangat dingin terhadap saya. 

Saya merasa saya hanya sekedar hubungan 

biologis. 

8. Kesediaan dan kepuasan sebagai 

orang tua 

Saya bangga menjadi seorang ibu. 

Saya sangat menikmati peran sebagai orang 

tua. 

Saya merasa bukan ibu yang 

baikuntukanaksaya. 

Tugas sebagai orang tua sangat menyiksa 

saya 

9. Penderitaan dan kesukaran yang 

dialami keluarga pada masa kecil 

Saya merasa pengalaman saya pada waktu 

kecil berguna bagi saya dalam membina 

rumahtangga. 

10. Kepuasan terhadap anak-anak 

sebagai hasil perkawinan 

Saya sangat senang dengan kehadiran anak 

dalam keluarga kami. 

Saya merasa gagal dalam mendidik anak-

anak. 

Bagi saya anak-anak hanya merepotkan saja. 

11. Kesamaan dalam cara mendidik 

anak 

Saya setuju dengan cara pasangan 

mendidikanak-anak. 
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Saya dan pasangan sering berdiskusi tentang  

polapengasuhan yang ingin diterapkan untuk 

anak-anak. 

Saya merasa pasangan saya terlalu keras 

dalam mendidik anak. 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara dengan metode semi terstruktur di mana panduan 

wawancara telah disusun namun pertanyaan masih dapat 

dikembangkan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Hasil 

wawancara yang didapat akan digunakan sebagai data 

tambahan yang dapat dianalisa secara kualitatif.Wawancara 

dilakukan sebelum dilakukan terapi, setelah subjek menjalani 

terapi dan pada saat follow up.Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai aspek-aspek dalam kepuasan 

pernikahan yang dialami oleh subjek.Panduan wawancara 

disesuaikan dengan skala yang digunakan dalam penelitian 

(terlampir). 

3. Observasi 

Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati 

perilaku-perilaku non verbal subjek baik pada saat dilakukan 

anamnesa awal, pada saat diberikan treatment, maupun pada 

saat wawancara setelah dilakukan treatment. 
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E. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan desain A-B-A-follow up yaitu 

pemberian baseline pertama (A1) dilanjutkan dengan pemberian 

treatment (B) kemudian melakukan pengukuran baseline yang 

kedua (A2). 

1. Baseline pertama (A1), merupakan pengukuran aspek-aspek 

kepuasan pernikahan subjek sebelum dilakukan intervensi. 

Hasil pengukuran ini menggambarkan keadaan alami subjek 

sebelum perlakukan dilakukan. Baseline juga berfungsi sebagai 

pembanding untuk menilai keefektifan perlakuan. Pada 

penelitian ini, pengukuran baseline dilakukan hingga didapat 

hasil yang stabil. 

 

2. Treatment (B) 

Treatment (B) ini diberikan setelah A1 dilakukan. Pemberian 

treatment dilakukan dalam 4 pertemuan yang terbagi menjadi 5 

sesi, yaitu 
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Tabel 1 

Rancangan Intervensi 

 

Pertemuan Sesi Tujuan Aspek yang Dipengaruhi 

1. Analisis Awal 
(Suami Istri) 

Rapport subjek dan 
terapis 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui sejarah 
hubungan 
pasangan suami 
isteri 

Mengetahui 
permasalahan 
suami istri 

2. Empathic Joining  

Sesi 1 

(Suami) 

 

 

 

Suami 
menceritakan 
permasalahan yang 
dialami 

 

 

 

1. Penderitaan dan 
kesukaran secara 
menyeluruh 
dirasakan dan 
ditanggung bersama 
(Global distress) 

 
 

2. Kepuasan  individu 
terhadap afeksi dan 
pengertian yang 
diberikan oleh 
pasangannya 
(Affective 
Communication) 

3. Kebersamaan dalam 
menggunakan waktu 
(Time together) 

4. Kesepakatan 
mengenai masalah 
penggunaan uang 
(Agreement about 
finances) 

Menyadari 
perasaan-perasaan 
negatif maupun 
positif 

Suami belajar 
mengubah fokus 
dari 
mengekspesikan 
emosi yang keras 
seperti kemarahan, 
kebencian dan 
mengontrol untuk 
mengungkapkan 
pengungkapan diri 
secara halus dari 
yang dirasakan 
misalnya 
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kerentanan, sakit 
hati, ketakutan, 
dankekecewaan 

 Empathic Joining 

Sesi 2 

(Istri) 

Istri menceritakan 
permasalahan yang 
dialami 

1. Penderitaan dan 
kesukaran secara 
menyeluruh 
dirasakan dan 
ditanggung bersama 
(Global distress) 

2. Kepuasan  individu 
terhadap afeksi dan 
pengertian yang 
diberikan oleh 
pasangannya 
(Affective 
Communication) 

3. Kebersamaan dalam 
menggunakan waktu 
(Time together) 

4. Kesepakatan 
mengenai masalah 
penggunaan uang 
(Agreement about 
finances) 

 

Menyadari 
perasaan-perasaan 
negatif maupun 
positif 

Suami belajar 
mengubah fokus 
dari 
mengekspesikan 
emosi yang keras 
seperti kemarahan, 
kebencian dan 
mengontrol untuk 
mengungkapkan 
pengungkapan diri 
secara halus dari 
yang dirasakan 
misalnya 
kerentanan, sakit 
hati, ketakutan, dan 
kekecewaan 

3. Communication Skill 
Training 

(Suami Istri) 

Memberikan 
pengetahuan 
tentang komunikasi 
yang efektif pada 
pasangan 

1. Kepuasan  individu 
terhadap afeksi dan 
pengertian yang 
diberikan oleh 
pasangannya 
(Affective 
Communication) 

2. Efektivitas 
komunikasi untuk 
memecahkan 
masalah dan 
kemampuan 
mencari 
penyelesaian bila 
ada perselisihan 
(Problem Solving 
Communication) 

Meningkatkan 
kemampuan 
berkomunikasi yang 
baik dengan 
pasangan 

4. Unified Detachment 

(Suami Istri) 

Pasangan dapat 
menyadari 
kesalahan-
kesalahan yang 
selama ini dilakukan 
dan mengambil 

1. Penderitaan dan 
kesukaran secara 
menyeluruh 
dirasakan dan 
ditanggung bersama 
(Global distress) 
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komitmen untuk 
memperbaiki diri 
masing-masing 

2. Kepuasan  individu 
terhadap afeksi dan 
pengertian yang 
diberikan oleh 
pasangannya 
(Affective 
Communication) 

3. Kebersamaan dalam 
menggunakan waktu 
(Time together) 

4. Kesepakatan 
mengenai masalah 
penggunaan uang 
(Agreement about 
finances) 

5. Efektivitas 
komunikasi untuk 
memecahkan 
masalah dan 
kemampuan 
mencari 
penyelesaian bila 
ada perselisihan 
(Problem Solving 
Communication) 

6. Kesediaan dan 
kepuasan sebagai 
orang tua (Role 
Orientation) 

7. Kesamaan dalam 
cara mendidik anak 
(Agreement in 
Childreraring) 

3. Baseline kedua (A2) 

Pengukuran baseline kedua (A2) dilakukan setelah intervensi. 

Frekuensi baseline kedua (A2) juga dilakukan sama seperti 

baseline pertama (A1). 

4. Follow-up 

Follow-up dilakukan dua minggu setelah baseline kedua. Tujuan 

follow up adalah untuk mengetahui efek dari intervensi yang 

berikan, bersifat sementara atau berjangka panjang. 
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Tabel 2 

Rancangan Penelitian 

No. Tahap Kegiatan 

1. Baseline pertama hari ke-1 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

2. Baseline pertama hari ke-2 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

3. Baseline pertama hari ke-3 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

4. Baseline pertama hari ke-4 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

5. Treatment 1 1. Analisis awal 
2. Pemberian Skala Kepuasan 

Pernikahan 
3. Wawancara 

6. Treatment 2 1. Empathic Joining 
2. Pemberian Skala Kepuasan 

Pernikahan 
3. Wawancara 

7. Treatment 3 1. Communication Skill Training 
2. Pemberian Skala Kepuasan 

Pernikahan 
3. Wawancara 

8. Treatment 4 1. Unified Detachment 
2. Pemberian Skala Kepuasan 

Pernikahan 
3. Wawancara  

9. Baseline kedua hari ke-1 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

10. Baseline kedua hari ke-2 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

11. Baseline kedua hari ke-3 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

12. Baseline kedua hari ke-4 Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

13. Follow-up Pemberian Skala Kepuasan Pernikahan 

 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk pada penelitian 

ini adalah analisa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif 

dilakukan dengan analisa grafik dan dilengkapi dengan analisis 

statistika. Analisis grafik dilakukan dari hasil pengukuran dengan 

skala kepuasan pernikahan pada masa baseline 1 – treatment –  

baseline 2- follow up. Pada penelitian ini, analisis statistika juga 

digunakan sebagai pelengkap dari analisis grafik. Analisis statistika 
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dalam penelitian adalah Wilcoxon signed rank test dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS). 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis dekskriptif. Analisis yang 

dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik hasil 

observasi, wawancara dan follow up yang didapat sebelum dan 

sesudah dilakukan intervensi. Kemudian mengkategorikan data-

data tersebut jika diperlukan, dan kemudian membuat deksripsi 

berdasarkan data yang diperoleh dan teori yang sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


