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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang 

menggunakan teknik statistik deskriptif dalam pengolahan data numerikal 

(angka) yang diolah melalui metode statistika (Azwar,1998). Sedangkan 

tipe penelitian deskriptif menurut Kumar (1999) merupakan penelitian yang 

menggambarkan situasi secara sistematis, masalah, dan fenomena, serta 

menggambarkan sikap terhadap suatu permasalahan. Metode yang 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah melalui penelitian 

survey dengan teknik pengambilan data menggunakan instrumen skala. 

Data tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan serangkaian 

metode statistika sehingga didapatkan jawaban dari tujuan penelitian. 

 

B. Variabel Penelitian 

  Variabel merupakan wujud operasional dari konsep sehingga dapat 

diberi nilai dan diukur (Kumar, 1999). Variabel-variabel dalam penelitian ini 

adalah :  

Variabel Bebas 1 : Attachment  

Variabel Bebas 2  : Dyadic coping 

Variabel Tergantung : Kepuasan perkawinan 
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C.  Definisi Operasional 

1.  Attachment 

Attachment adalah suatu model mental kelekatan yang terbentuk 

sejak kecil dan cenderung bertahan sampai dewasa yang akan 

membentuk harapan, persepsi, perilaku dan pertahanan diri untuk 

menentukan individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain serta 

menangani dan beradaptasi dengan tekanan atau stres yang terjadi. 

Attachment terbagi menjadi dua dimensi, yaitu secure dan insecure. Pada 

penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah menggunakan skala skala  

Experience in Close Relationship-Revised Inventory (ECR-R) yang 

disusun oleh Fraley, Waller, & Brennan (2000). Pada skala tersebut 

mengukur attachment yang melihat dari segi insecure attachment 

(avoidant dan anxious).   

Alat ukur tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu : pertama, anxious 

attachment (kekhawatiran untuk ditolak dan ditinggalkan), dan yang  

kedua, avoindant attachment (menemukan ketidaknyamanan dengan 

keintiman dan mencari kebebasan atau kemandirian). Nilai rata-rata yang 

lebih tinggi pada skor subskala anxious dan avoidant attachment 

menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki tingkat avoidance dan 

anxious attachment yang lebih besar (lebih insecure), begitu juga 

sebaliknya. Saat rata-rata nilai yang didapatkan rendah, maka individu 

tersebut memiliki kelekatan yang lebih secure.  
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2. Dyadic Coping 

Dyadic coping merupakan suatu bentuk koping yang melibatkan 

dua individu sebagai pasangan sebagai suatu respon untuk menghadapi 

dyadic stress yang sedang terjadi dalam hubungan mereka. Tujuannya 

adalah untuk memperkuat fungsi psikologis, fisik, dan sosial dari 

pasangannya atau untuk meningkatkan kepuasan perkawinan. Pada 

penelitian ini dyadic coping akan diukur menggunakan alat ukur Dyadic 

coping Inventory (DCI) yang disusun oleh Bodenmann. Aspek yang diukur 

pada dyadic coping meliputi stress communication, supportive dyadic 

coping, common dyadic coping, negative dyadic coping. Terdapat jenis 

dyadic coping yang positif dan yang negatif.  

Dyadic coping yang positif terdiri dari supportive, joint (common), 

dan delegated. Sedangkan dyadic coping yang negatif terdiri dari hostile, 

ambivalent, dan superficial. Pada dyadic coping yang positif, pasangan 

akan memberikan bentuk dukungan dengan berbagai cara yang positif, 

sebaliknya negatif dyadic coping pasangan akan memberikan bentuk 

dukungan cenderung ke arah yang negatif, seperti melakukan 

penghinaan, pengejekan, ataupun kurang berempati. Intepretasi dari alat 

ukur DCI menunjukkan semakin tinggi skor DCI menunjukkan perilaku 

dyadic coping yang lebih positif. 
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3. Kepuasan  Perkawinan 

Kepuasan perkawinan merupakan suatu kondisi mental yang 

mencakup pikiran, perasaan, dan pengalaman subjektif seseorang yang 

merasa senang dan puas terhadap pernikahannya karena adanya 

kesesuaian antara harapan yang dibawa sebelum pernikahan dan adanya 

manfaat yang dirasakan selama pernikahan. Kepuasan perkawinan dalam 

penelitian ini akan diukur menggunakan Relationship Assesment Scale 

(RAS) yang disusun oleh Hendrick (1988). Skor yang didapatkan dari alat 

ukur ini akan menggambarkan tinggi atau rendahnya kepuasan 

perkawinan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka menunjukkan 

semakin tinggi juga derajat kepuasan perkawinan yang dirasakan 

seseorang, begitu pula sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang tergabung dalam group Facebook PCOS Fighters. Group tersebut 

merupakan suatu komunitas orang-orang dengan sindrom PCOS yang 

merupakan sindrom penyebab infertile yang saling berbagi informasi dan 

saling menguatkan satu sama lain. Jumlah populasi dari group tersebut 

sebanyak 24.000 orang. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini 

adalah suami atau istri yang belum memiliki anak meskipun aktif 

berhubungan seksual tanpa pelindung selama periode waktu tertentu, 
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biasanya 1 sampai 2 tahun (usia pernikahan subjek minimal 1 tahun) dan 

istri didiagnosa oleh dokter mengalami infertilitas (sindrom PCOS). Usia 

subjek adalah yang termasuk dalam usia dewasa awal 21-40 (Hurlock, 

2009).    

 

2. Sampling 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pengambilan sampel 

nonprobability sampling, dimana tidak semua orang dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (Kumar, 1999). 

Sedangkan teknik penggunaan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling karena penelitian ini mengambil responden dengan kriteria yang 

telah ditentukan.  

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

metode kuantitatif yaitu dengan metode skala. Pada penelitian ini, skala 

yang digunakan adalah menggunakan skala Likert dalam mengumpulkan 

data. Penyebaran skala dilakukan melalui sosial media (Facebook) 

dengan menyebarkan link google forms yang dapat diunduh melalui 

perangkat komputer atau telepon seluler masing-masing responden. 

Masing-masing responden menerima informed consent dan satu set alat 

ukur yang terdiri dari alat ukur attachment, dyadic coping, dan kepuasan 

perkawinan.  
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1. Alat Pengumpulan Data 

a. Pertanyaan demografi 

Responden akan mengisi sejumlah daftar pertanyaan seperti jenis 

kelamin, usia, lama pernikahan, lama infertilitas, kondisi finansial, tingkat 

pendidikan, asal infertilitas (sindrom PCOS) (suami, istri, keduanya, tidak 

diketahui), dan pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban iya atau tidak, 

seperti apakah sedang menjalani program hamil atau treatment lainnya.  

 

b. Skala Experience in Close Relationship-Revised (ECR-R) 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya kelekatan adalah 

menggunakan skala Experience in Close Relationship-Revised (ECR-R) 

yang disusun oleh Fraley,dkk (2000) dan telah dimodifikasi oleh peneliti. 

Pada alat ukur tersebut terdapat dua subskala gaya kelekatan, yaitu 

avoidance dan anxiety yang berjumlah 36 item pada skala anxious 

attachment dan avoidant attachment sesuai dengan kelekatan yang akan 

diukur pada penelitian ini.  

Terdapat 5 pilihan jawaban dalam bentuk skala Likert dengan 

rentang nilai 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (cukup setuju), 4 

(setuju), sampai dengan 5 (sangat setuju).   Penilaian item favorable, jika 

responden memilih 1 (sangat tidak setuju) untuk pernyataan yang 

diberikan, maka responden akan diberikan angka 1, demilikian 

seterusnya. Sebaliknya, pada item unfavorable, jika responden memilih 1 

(sangat tidak setuju) untuk pernyataan yang diberikan, maka responden 
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akan diberikan angka 5, demilikian seterusnya. Nilai rata-rata yang lebih 

tinggi pada skor subskala anxious dan avoidant attachment menunjukkan 

bahwa individu tersebut memiliki tingkat avoidance dan anxious 

attachment yang lebih besar (lebih insecure), begitu juga sebaliknya. 

Pemilihan alat ukur ini didasarkan karena ECR-R merupakan alat ukur 

yang mampu mengukur kelekatan pada hubungan romantis orang 

dewasa. ECR-R memiliki validitas konstruk yang tinggi (Brennan, dkk, 

1998, Fraley, dkk, 2000 dalam Fuenfhausen & Cashwell, 2013). 

Realibilitas internal ECR-R tergolong tinggi, dengan Cronbach (0.89 

sampai 0.94) dan koefisien reabilitas test-retest selama 3 minggu berkisar 

antara 0.90 sampai dengan 0.95 (Fraley, Waller, & Brennan, 2000). Selain 

itu juga menunjukkan adanya Cronbach’s 0.90 untuk anxiety dan 0.85 

untuk avoidance.  

Tabel 2. Persebaran Item pada ECR-R 

Dimensi Favorable  
item 

Unfavorable Item Total 
item 

1. Anxious 
attachment 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13 
14,15,16,17,18 

 

9,11 18 

2. Avoidant 
attachment 

19,21,25,32 
 

20,22,23,24,26,27, 
28,29,30,31,33, 

34,35,36 

18 

  Total item  36 

 

c. Dyadic coping Inventory (DCI) 

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur strategi 

koping pada penelitian ini adalah Dyadic Coping Inventory (DCI) yang 

disusun oleh Bodenmann (2008) yang sudah diadaptasi sebelumnya oleh 
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S. Dermawan. Alat ukur DCI terdri dari 37 item yang dirancang untuk 

mengukur komunikasi yang terjalin dan diadik koping (supportive, 

common, delegated, dan negative) pada pasangan yang menjalin 

hubungan ketika salah satu pasangan sedang merasa stres (dalam 

tekanan).  Dyadic coping terdiri dari (a) upaya yang dilakukan salah satu 

pasangan untuk mengurangi stres yang dialami oleh pasangannya dan (b) 

usaha bersama yang dilakukan pasangan untuk mengurangi stres yang 

dilakukan pasangannya. 

Terdapat 5 pilihan jawaban dalam bentuk skala Likert dengan 

rentang nilai 1 (tidak pernah), 2 (hampir tidak pernah), 3 (kadang-kadang), 

4 (cukup sering) dan 5 (sangat sering). Total skor DCI merupakan total 

skor item 1 sampai 35 setelah dilakukan pembalikan skor pada item 

negatif (7, 10, 11, 15, 22, 25, 26, dan 27). Item 36 dan 37 merupakan 

evaluasi dan tidak diikutsertakan untuk penilaian. Semakin tinggi skor DCI 

menunjukkan perilaku koping diadik yang lebih positif. Alat ukur ini terdiri 

dari 9 subskala, namun hanya skala total yang digunakan untuk 

melakukan analisa. 

Alat ukur DCI sudah dilakukan try out oleh S. Dermawan pada 

tahun 2017 pada penelitiaanya dengan subjek pasangan menikah di 

Tangerang.  Hasil uji reliabilitas menunjukkan α=.916 untuk positive dyadic 

coping pria, α=.910 untuk positive dyadic coping wanita, α=.785 untuk 

negative dyadic coping pria, α=.788 untuk negative dyadic coping wanita, 

α=.790. Validitas alat ukur DCI telah menunjukkan bahwa alat ukur ini 
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dapat secara efektif memprediksi kualitas pernikahan dan konflik 

komunikasi, dan membedakan antara sampel klinis dan komunitas 

(Ledermann dalam Fuenfhausen & Cashwell, 2013).  

Tabel 3. Persebaran item pada DCI 

 Dimensi Nomor Item 

a. Komunikasi Stres diri sendiri 1,2,3,4 

b. Suportive dyadic coping diri sendiri 20,21,23,24,29 

c. Delegated dyadic coping diri sendiri 28,30 

d. Negative dyadic coping diri sendiri 22,25,26,27 

e. Komunikasi Stres pasangan 16,17,18,19 

f. Suportive dyadic coping pasangan 5,6,8,9,13 

g. Delegated dyadic coping pasangan 12,14 

h. Negative dyadic coping pasangan 7,10,11,15 

i. Common dyadic coping 31,32,33,34,35 

j. Evaluasi dari dyadic coping 36,37 

Total Item 37 

 

d. Relationship Assessment Scale (RAS) 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala 

Relationship Assessment Scale (RAS) yang telah diadaptasi oleh oleh S. 

Dermawan untuk mengukur kepuasan perkawinan. Skala ini disusun oleh 

Susan S. Hendrick (1998), Profesor Psikologi Texas Tech University. 

Relationship Assessment Scale (RAS), merupakan skala yang terdiri dari 

7 item yang mengukur kepuasan secara umum, cinta kepada pasangan, 

masalah dalam hubungan, dan harapan (melihat sejauh mana kebutuhan 

dan ekspektasi dipenuhi oleh pasangannya). 
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Pemilihan RAS sebagai alat ukur pada penelitian ini karena 

memiliki reliabilitas yang cukup baik sampai sangat baik dengan reliabilitas  

α=.790 kepuasan perkawinan pria, dan α=.838 untuk kepuasan 

perkawinan wanita pada penelitian yang dilakukan oleh S. Dermawan 

dengan judul penelitian Pengaruh Dyadic Coping terhadap Kepuasan 

perkawinan Pada Pasangan Menikah di Tangerang.  

Pilihan jawaban diberikan dalam bentuk skala Likert dengan 

rentang nilai 1 (sangat tidak baik), 2 (tidak  baik), 3 (cukup baik), 4 (baik) 

sampai dengan 5 (sangat baik). Skor total yang dapat diperoleh oleh 

subjek berkisar antara 7 dan 35. Titik tengah dari total skor adalah 21, 

yang menandakan skor dibawah 21 termasuk dalam derajat kepuasan 

hubungan pernikahan yang rendah, sedangkan skor diatas 21 

menandakan derajat kepuasan hubungan pernikahan yang tinggi. 

Terdapat 2 item dengan cara skoring yang diberi nilai kebalikannya, yaitu 

pada item no. 4 dan 7. Hasil dari skala ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai RAS menunjukkan semakin tinggi kepuasan yang dirasakan 

seseorang terhadap kepuasan perkawinannya. 

Tabel 4. Persebaran Item pada RAS 

Dimensi Nomor Item 

a. Kepuasan perkawinan secara umum 2, 3 

b. Cinta kepada pasangan  6 

c. Masalah dalam hubungan 4, 7 

d. Harapan (sejauh mana kebutuhan dan ekspektasi salah 
satu pasangan dipenuhi oleh pasangannya). 

1, 5 

Total Item 7 
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F. Ujicoba Alat Ukur 

1. Validitas  

Menurut Azwar (1998), validitas menunjukkan seberapat tepat 

suatu pengukuran dilakukan dan seberapa baik alat tes tersebut. Peneliti 

menggunakan dua metode validitas yaitu content validity dan construct 

validity. Pada metode content validity, peneliti akan meminta expert 

judgement kepada orang yang ahli. Expert judgement bertugas untuk 

memeriksa apakah masing-masing item yang terkandung dalam alat ukur 

sudah cukup merepresentasikan domain behavior-nya. Dalam hal ini 

dibutuhkan peran expert untuk menilai kualitas dari item-item yang sudah 

dihasilkan, antara lain untuk memastikan bahwa item-item yang ada tidak 

mengandung kalimat yang ambigu atau yang dapat menimbulkan multi-

interpretasi. 

Pada metode construct validity, peneliti akan menggunakan metode 

internal consistency. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengorelasikan 

skor total tiap-tiap item dengan skor alat tes secara keseluruhan lalu 

menghitung rata-ratanya. Koefisien korelasi yang akan digunakan adalah 

Pearson Product Moment. Apabila secara keseluruhan koefisien-koefisien 

korelasi yang didapatkan menunjukkan hasil yang positif, tinggi mendekati 

1.00, dan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa item-item yang 

terkandung dalam alat tes tersebut telah sejalan dengan alat tes secara 

keseluruhan dalam mengukur konstruk yang hendak diukur. Dengan 
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demikian, dapat dikatakan bahwa alat tes tersebut benar-benar dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kepercayaan dari hasil 

alat ukur serta kecermatan alat ukur tersebut (Azwar, 2007). Dengan 

pertimbangan bahwa rentang skor yang mungkin didapatkan setiap 

responden cukup besar pada setiap item, maka peneliti beranggapan 

metode reliabilitas Koefisien Alfa Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

sebagai metode reliabilitas tes yang paling sesuai untuk uji reliabilitas. 

Koefisien Alfa Cronbach sesuai untuk memperoleh konsistensi antarsoal 

pada item-item yang skalanya bersifat kontinu, seperti skala Likert. Alfa 

Cronbach juga sesuai untuk alat tes yang item-itemnya bersifat homogen. 

 

G. Metode Analisis Data 

Data yang  sudah terkumpul kemudian di skor sesuai dengan teknik 

skoring dengan menggunakan Microsoft Excel dan pengolahan data pada 

penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows, 

dengan teknik-teknik :  

1. Statistik Deskriptif 

Teknik ini digunakan untuk mengolah data responden dan data 

demografis yang disajikan pada awal kuesioner. Pengolahan data statistik 

deskriptif ini juga digunakan untuk melihat gambaran umum mengenai 



 
 
 

64 
 

 

karakteristik dari sampel penelitian berdasarkan frekuensi, nilai rata-rata 

atau mean, dan presentase dari skor yang didapatkan oleh individu. 

 

2. Analisis Regresi Ganda 

Teknik statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis mayor. Teknik 

ini digunakan untuk menguji dua variabel prediktor (X1 dan X2) dengan 

variabel kriteria (Y). Teknik ini digunakan untuk mengetahui korelasi 

antara dyadic coping dan avoidance attachment dengan kepuasan 

perkawinan pada pasangan infertile.  

 

3. Pearson Correlation  

Pearson correlation digunakan untuk mengetehui besar dan arah 

hubungan linier dari dua atau lebih variabel. Teknik statistik ini digunakan 

untuk menguji hipotesis minor, yaitu akan mengkorelasikan antara variabel 

dyadic coping dengan variabel kepuasan perkawinan, serta antara 

variabel avoidance attachment dengan variabel kepuasan perkawinan.  

  


