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BAB IV  

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada komunitas PCOS Fighters yang 

memiliki group di media sosial Facebook. Komunitas tersebut merupakan 

komunitas para individu yang sudah menikah namun belum dikaruniai 

momongan dikarenakan sang istri terkena sindrom PCOS yang 

merupakan salah satu penyebab infertilitas. PCOS (polycystic ovary 

syndrome) atau sindrom ovarium polikistik merupakan kondisi 

terganggunya fungsi ovarium pada wanita yang berada pada usia subur. 

Kondisi ini menyebabkan hormon wanita yang menderita PCOS menjadi 

tidak seimbang karena hal-hal yang tidak diketahui.  

 Komunitas PCOS Fighters didirikan dengan tujuan untuk 

mengundang para wanita dengan PCOS untuk bersama-sama melawan 

sindrom tersebut dengan optimis. Group PCOS Fighters dari 24.000 orang 

yang mayoritas anggotanya adalah wanita, namun ada juga beberapa pria 

yang tergabung. Group tersebut berbasis di Indonesia dan memiliki 

anggota dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui group tersebut, 

diharapkan para anggotanya dapat saling menguatkan serta bertukar 

informasi seputar program hamil, pengobatan yang dapat dilakukan dan 

lain sebagainya. Tidak sedikit juga para wanita yang mencurahkan isi 

hatinya ke dalam wall tersebut sebagai tempat yang dipercaya untuk 
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mendapatkan dukungan psikologis dalam menceritakan masalah rumah 

tangganya. 

 

B. Data Demografis 

Jumlah data yang masuk dalam google form (media peneliti dalam 

melakukan penelitan) berjumlah 71 data dan semua data dapat terpakai. 

Jenis kelamin subjek keseluruhan adalah wanita. Usia responden terdiri 

dari rentang usia 22-43 tahun. Berikut akan disajikan data tentang rentang 

usia subjek.  

Tabel 5. Rentang usia subjek 

Rentang Usia Jumlah (orang) Persentase 

22-25 11 15,49% 
26-29 19 26,76% 
30-33 24 33,80% 
34-37 14 19,71% 
38-41 2 2,81% 
42-45 1 1,40% 

  

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

terbanyak subjek berada pada rentang usia 30-33 tahun, yaitu sebanyak 

33,80%. Selanjutnya, akan disajikan tabel berdasarkan suku bangsa 

subjek yang terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Subjek 

terbanyak berasal dari suku Jawa.  

 

 

 

 



 
 
 

67 
 

 

Tabel 6. Suku Bangsa 

Suku Bangsa Jumlah (orang) Persentase 

Bali 1 1,40% 
Batak 5 7,04% 
Bugis 1 1,40% 
Jawa 42 59,15% 

Sumatera 1 1,40% 
Minang 2 2,81% 

Tionghoa 1 1,40% 
Melayu 4 5,63% 
Bima 2 2,81% 
Batak 5 7,04% 

Indonesia 7 9,85% 

 

Kota tinggal responden juga tersebar dari kota di seluruh Indonesia. 

Berikut disajikan tabel kota tinggal subjek saat ini. Kota subjek  yang 

berasal dari Jawa terdiri dari kota Jakarta, Bekasi, Semarang, Tangerang, 

Bogor, Jember, Temanggung, Serang, Solo, Bandung, Kendal, 

Yogyakarta, Tegal, Yogyakarta, Boyolali, Malang, Nganjuk, Karawang, 

Lamongan, Purworejo, Kudus, Jepara, Surakarta, Bogor, Pekalongan, 

Madiun, dan Tangerang. Dari luar pulau Jawa terdiri dari kota Samarinda, 

Timika, Jayapura, Pontianak, Kutai, Ambon, Bandar Lampung, Pekanbaru, 

Bima, Sampit, Pontianak, Parigi, Pangkalpinang, Pekanbaru, Bontang, 

Makasar, Sentani, Bangkalan, Denpasar dan Palembang.  Pada tabel 

akan dibagi menjadi dua wilayah pulau saja, yaitu kota yang berada di 

Pulau Jawa dan yang berada di luar pulau Jawa. 

Tabel 7. Kota tinggal saat ini 

Provinsi Jumlah (orang) Persentase 

Jawa 50 70,42% 
Luar Jawa 21 40,84% 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

subjek terbanyak berasal dari kota yang berada di pulau Jawa. Berikutnya, 

akan disajikan tabel data tentang pendidikan terakhir subjek. 

Tabel 8. Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Jumlah (orang) Persentase 

SMP 2 2,81% 
SMA 9 12,67% 
D3 13 18,30% 
S1 39 54,92% 
S2 8 11,26% 

 

Pendidikan terakhir subjek terbanyak adalah lulusan S1 dengan 

jumlah 39 orang atau sebanyak 54,92%. Selanjutnya akan disajikan data 

tentang pekerjaan subjek. 

Tabel 9. Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase 

Ibu Rumah Tangga 28 39,43% 
Wiraswasta 10 14,08% 

Pegawai Swasta 21 29,57% 
Pegawai Negeri 12 16,90% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas subjek 

memiliki pekerjaan, yaitu sebesar 60,56%. Sisanya 39,44% adalah ibu 

rumah tangga. Selanjutnya akan disajikan data tentang kondisi finansial 

rumah tangga subjek. Pada tabel kondisi finansial akan dibagi menjadi 

tiga, yaitu merasa sesuai dengan yang dibutuhkan, lebih dari yang 

dibutuhkan, dan merasa kurang dari yang dibutuhkan.  
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Tabel 10. Kondisi Finansial Rumah Tangga 

Kondisi Finansial Jumlah 
(orang) 

Persentase 

1. Merasa sesuai atau cukup untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga 

58 81,69% 

2. Merasa lebih dari cukup untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga 

8 11,26% 

3. Merasa kurang untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga 

5 7,04% 

 

Berdasarkan kondisi ekonomi pasangan terlihat bahwa mayoritas 

berada dalam kondisi finansial dalam taraf cukup atau sesuai dari yang 

dibutuhkan, yaitu 81,69%. Berikutnya akan disajikan data tentang rentang 

usia pernikahan yang telah dijalani oleh subjek. 

Tabel 11. Rentang Usia Perkawinan 

Usia Perkawinan Jumlah (orang) Persentase 

1-5 34 47,88% 
6-10 32 45,07% 

10-15 3 4,22% 
15-20 2 2,81% 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa usia pernikahan subjek  mayoritas 

sudah lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 52,11%. Tabel selanjutnya akan 

menyajikan tentang data asal infertilitas.  

Tabel 12. Asal Infertilitas (Diagnosa Dokter) 

Asal Infertilitas Jumlah (orang) Persentase 

1. Istri (sindrom PCOS) 39 54,92% 
2. Suami(kualitas sperma kurang baik) 7 9,85% 
3. Keduanya infertil  25 35,21% 

 

Berdasarkan data juga ditemukan bahwa asal infertilitas berasal 

dari istri yaitu sebesar 54,92%, Selanjutnya, akan disajikan data tentang 
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subjek yang sedang atau pernah mengikuti program hamil dan yang 

belum.  

Tabel 13. Program atau Treatment yang dijalani 

Program Hamil Jumlah (orang) Persentase 

Pernah / sedang 
menjalani 

60 84,50% 

Tidak pernah menjalani 11 15,49% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 84,50% 

orang pernah atau sedang menjalani program hamil. Terdapat juga subjek 

yang sudah menjalani program hamil sampai dengan 13 tahun dan belum 

membuahkan hasil.  

 

C. Persiapan Pengambilan Data 

Persiapan pengambilan data diawali dengan melakukan proses 

perizinan dengan mengirimkan pesan ke salah satu pihak Admin PCOS 

Fighters pada tanggal 2 Juni 2018 melalui fiture messenger yang 

merupakan salah satu fiture Facebook sebagai alat untuk mengirimkan 

pesan personal. Setelah mendapatkan izin, kemudian peneliti 

menyebarkan tautan skala ke laman group Facebook tersebut pada 

tanggal 20 Juli 2018.  

 

D. Uji Coba Skala Penelitian 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai. Ketiga skala peneliti 

ujicobakan kepada anggota komunitas PCOS Fighters dengan menuliskan 
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di laman Facebook beserta tautan skala yang dapat diunduh oleh masing-

masing anggota melalui perangkat laptop, komputer, ataupun telepon 

seluler.  Sebelum diuji coba, skala sudah direview oleh expert judgement  

untuk menguji content validity. Expert judgment dilakukan oleh dua dosen 

pembimbing dan seorang penerjemah bahasa Inggris. Setelah itu, barulah 

skala diuji cobakan kepada anggota komunitas PCOS Fighters.  

Ketiga skala diujicobakan kepada 71 subjek. Setelah itu, dilakukan 

analisis untuk menguji reliabilitas dan validitas dari skala yang telah diuji 

cobakan. Pemilihan item yang valid berdasarkan koefisien korelasi item 

total dengan batasan rix ≥ 0,25. Menurut Azwar (2007), pada saat jumlah 

item yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, 

maka dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria dari 

0,30 menjadi 0,25, sehingga jumlah item dapat tercapai. Analisis 

penghitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan SPSS. 

 

1. Uji Coba Skala Attachment 

Setelah dilakukan uji validitas pada skala attachment sebanyak dua 

tahap, maka ditemukan bahwa terdapat 6 item yang gugur, sehingga 

diperoleh 30 item yang valid dari 36 item yang ada. Kriteria pemilihan item 

tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item total ≥ 0,25. Berikut 

akan dijabarkan rincian sebaran item skala attachment setelah dilakukan 

uji validitas :  
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Tabel 14. Sebaran Item Skala Attachment Pasangan dengan 
Infertilitas Setelah Uji Validitas 

Dimensi Favorable  
item 

Unfavorable 
Item 

Total 
item 
Valid 

1. Anxious 
attachment 

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

 

9*,11* 16 

2. Avoidant 
attachment 

19,21*,25,32* 
 

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

34*,35*,36 

14 

  Total item Valid 30 

Keterangan : Item bertanda (*) = item gugur atau tidak valid. 

 

Hasil uji reliabilitas skala attachment pasangan dengan infertilitas 

diperoleh koefisien alpha Cronbach sebesar 0,904 dengan koefisien 

korelasi item-total (rix) dengan rentang 0,254 sampai 0,626. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skala attachment yang telah diuji cobakan adalah 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di lampiran C.2. 

 

2.  Uji Coba Skala Dyadic Coping 

Hasil uji coba skala dyadic coping menunjukkan terdapat 5 item 

yang gugur. Awalnya skala tersebut terdiri dari 37 item, namun hanya 35 

item yang dilakukan skoring karena 2 item terakhir hanya merupakan 

evaluasi saja. Berdasarkan 35 item yang ada, tersisa 30 item. Kriteria 

pemilihan item tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item-total ≥ 

0,25. Berikut akan dijabarkan rincian sebaran item skala dyadic coping 

setelah dilakukan uji validitas :  
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Tabel 15. Sebaran Item Skala Dyadic Coping Pasangan dengan 
Infertilitas Setelah Uji Validitas 

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 valid 30 

 

Hasil uji reliabilitas skala dyadic coping pasangan dengan infertilitas 

diperoleh koefisien alpha Cronbach sebesar 0,934 dengan koefisien 

korelasi item-total (rix) dengan rentang 0,261 sampai 0,794. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skala dyadic coping yang telah diuji cobakan adalah 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di lampiran C.3. 

 

 

 

Keterangan :  - Item bertanda (*)     = item gugur atau tidak valid. 

 - Item bertanda (**) = item evaluasi (tidak disertakan dalam 

perhitungan). 
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3.  Uji Coba Skala Kepuasan Perkawinan 

Berdasarkan total 7 item dari skala kepuasan perkawinan, 

ditemukan tidak adanya item yang gugur setelah dilakukan uji coba. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan 7 item tersebut valid. Kriteria 

pemilihan item tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item-total ≥ 

0,25. Hasil uji reliabilitas skala kepuasan perkawinan pasangan dengan 

infertilitas diperoleh koefisien alpha Cronbach sebesar 0,869 dengan 

koefisien korelasi item-total (rix) dengan rentang 0,456 sampai 0,843. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa skala dyadic coping yang telah diuji 

cobakan adalah reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di 

lampiran C.1. 

 

E.  Pelaksanaan Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 20 Juli 2018 sampai 22 

Juli 2018. Subjek penelitian ini adalah anggota komunitas PCOS Fighters, 

Jumlah anggota komunitas PCOS Fighters sebanyak 24.000 orang. 

Hanya saja, peneliti tidak mampu melakukan kontrol terhadap berapa 

banyak anggota yang masih aktif secara online. Setelah tiga hari 

memberikan tautan skala yang dapat diunduh melalui perangkat 

komputer, laptop, atau telepon seluler masing-masing, maka peneliti 

mendapatkan 71 subjek.  

Skala yang sudah diisi oleh subjek kemudian diskor. Hasil tabulasi 

skala tersebut kemudian menjadi data uji coba (lampiran B). Berdasarkan 
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data uji coba yang sudah didapatkan kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis untuk mengetahui item mana saja yang valid dan 

reliabel. Setelah didapatkan item-item yang valid, kemudian peneliti 

melakukan tabulasi ulang untuk dijadikan data penelitian (lampiran D). 

Data penelitian yang telah didapatkan, kemudian dilakukan uji asumsi dan 

uji hipotesis penelitian untuk mengetahui hubungan ketiga variabel 

penelitian.  

 

F. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi yang dilakukan oleh peneliti meliputi uji normalitas, uji 

linearitas, dan uji multikolinearitas. Uji asumsi yang telah dilakukan oleh 

peneliti, akan dijelaskan sebagai berikut :  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis memiliki sebaran yang normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan terhadap variabel kepuasan perkawinan , attachment, dan 

dyadic coping menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0. Data dikatakan memiliki sebaran normal jika 

nilai p lebih besar dari 0,05. Sebaran data uji normalitas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 16. Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov- 
Smirnov Z 

Signifikansi Sebaran 

Kepuasan perkawinan  1,237 0,094 Normal 
Attachment 0,470 0,980 Normal 
Dyadic Coping 0,629 0,824 Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persebaran data 

variabel kepuasan perkawinan  adalah normal dengan nilai Kolmogorov 

Smirnov sebesar 1,237 dan signfikansi p>0,05. Variabel attachment 

memiliki nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,470 dengan signifikansi 

p>0,05, artinya data attachment memiliki sebaran normal. Begitu juga 

dengan variabel dyadic coping yang memiliki sebaran normal dengan nilai 

Kolmogorov Smirnov 0,629 dan signifikansi p>0,05. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran E.1. 

 

b. Uji Linearitas 

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan uji linearitas 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah kedua data variabel bebas 

(attachment dan dyadic coping) terhadap variabel terikatnya yaitu 

kepuasan perkawinan  pasangan dengan infertilitas. Uji linearitas 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Variabel 

bebas dikatakan linear dengan variabel terikatnya jika nilai F pada baris 

linearity memiliki nilai signifikansi p<0,05. Hasil ujilinearitas ketiga variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 17. Uji linearitas 

Variabel F Sig Hasil 

Attachment dengan kepuasan perkawinan  
pasangan dengan infertilitas 

23,915 0,000 Linear 

Dyadic coping dengan kepuasan perkawinan  
pasangan dengan infertilitas 

73,062 0,000 Linear 

 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kedua variabel 

bebas memiliki hubungan yang linear terhadap variabel terikatnya. Terlihat  

bahwa hasil uji linearitas attachment dengan kepuasan perkawinan  

pasangan dengan infertilitas memiliki nilai F sebesar 23,915 dan 

signifikansi 0,000. Sedangkan, hasil uji linearitas dyadic coping dengan 

kepuasan perkawinan  pasangan dengan infertilitas memiliki nilai F 

sebesar 73,062 dan signifikansi 0,000. Hasil penelitian dapat dilihat pada 

lampiran E.2. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah antar variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh atau 

keterkaitan satu sama lain atau tidak. Pengujian multikolinearitas dilihat 

dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Dapat dikatan 

tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF tidak lebih dari 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 18. Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Hasil  

Attachment 0,745 1,343 Tidak terjadi multikolinearitas 
Dyadic coping 0,745 1,343 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai tolerance variabel 

attachment dan dyadic coping sebesar 0,745, artinya tidak terjadi 

multikolinearitas antara kedua variabel tersebut karena nilai tolerance > 

0,10. Hasil tersebut sesuai dengan nilai VIF pada kedua variabel yang 

kurang dari 10, yaitu sebesar 1,343. Hasil penelitian dapat dilihat pada 

lampiran E.3.  

 

2.  Uji Hipotesis 

a. Hipotesis mayor 

Pengujian hipotesis mayor menggunakan teknik analisis regresi 

dua prediktor dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Berdasarkan 

hasil perhitungan terbukti bahwa hipotesis mayor dalam penelitian ini 

diterima. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya hasil data yang diperoleh 

yaitu koefisien korelasi R12y=0,661 dan hasil F(hitung)=26,338 dengan 

signifikansi p<0,01. Data tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 

attachment, dyadic coping, dan kepuasan perkawinan adalah sangat 

signifikan. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

F.1. 
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b. Hipotesis minor 

Untuk menjawab pertanyaan peneliti tentang hipotesis minor, maka 

perlu dilakukan pengujian yang diuji dengan teknik analisis korelasi 

Pearson product moment dengan bantuan program SPSS versi 16.0. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil :  

1) Hipotesis pertama yang berbunyi : “terdapat hubungan antara 

attachment dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertile” 

diterima. Artinya, semakin tinggi insecure attachment, maka semakin 

rendah kepuasan perkawinan , begitu sebaliknya semakin rendah 

insecure attachment (secure), maka akan semakin tinggi kepuasan 

perkawinan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien korelasi 

insecure attachment dengan kepuasan perkawinan  adalah r1y=-0,531 

dengan signifikansi p<0,01. Hasil negatif dikarenakan alat ukur yang 

digunakan mengukur attachment dilihat dari dimensi insecure attachment, 

sehingga hubungan yang ditunjukkan adalah hubungan negatif.  

2) Hipotesis kedua yang berbunyi : “terdapat hubungan positif antara 

dyadic coping dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertile” 

diterima. Artinya semakin tinggi dyadic coping, maka semakin tinggi 

kepuasan perkawinan . Hal tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien 

korelasi dyadic coping dengan kepuasan perkawinan  adalah r2y=0,608 

dengan signifikansi p<0,01. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran F.2. 
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G.  Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji hipotesis yang telah 

dilakukan didapatkan bahwa hipotesis minor yang dirumuskan pada 

penelitian ini diterima. Hipotesis tersebut berbunyi terdapat hubungan 

antara attachment terhadap kepuasan perkawinan. Hubungan yang 

didapatkan adalah hubungan negatif. Hubungan negatif yang 

dimaksudkan menunjukkan adanya hubungan dengan arah yang 

berlawanan karena skala attachment yang digunakan pada penelitian ini 

adalah skala attachment yang berisi insecure attachment. Hal ini berarti, 

pada saat semakin tinggi insecure attachment maka akan semakin rendah 

kepuasan perkawinan yang dirasakan. Individu yang lebih insecure 

dijelaskan akan lebih banyak memiliki konflik perkawinan daripada individu 

yang secure.  

individu yang secure akan menunjukkan kepedulian, keintiman, 

kepercayaan, optimisme, dan kecenderungan untuk menggunakan koping 

yang lebih kontruktif. Sikap positif tersebut membuat para individu yang 

lebih secure untuk dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk bereaksi 

terhadap perselisihan perkawinan dengan respon yang masih tetap 

terkontrol serta mau menghadapi konflik secara bersama-sama dengan 

pasangan. Sebaliknya, individu yang insecure sering dikaitkan dengan 

takut untuk menjalin keintiman, memiliki emosi yang naik turun, pesimis, 

putus asa, dan kurang mampu untuk mempercayai dirinya sendiri dan 

orang lain. Saat individu insecure menghadapi kesulitan, maka individu 
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tersebut akan menunjukkan sikap tidak mampu untuk berurusan dengan 

masalah yang terkait dengan relasi dan cenderung menggunakan koping 

yang maladaptif (Besharat, 2003).  

Lebih banyaknya masalah perkawinan yang disebabkan oleh 

individu yang insecure dibanding secure dapat dikarenakan perilaku dari 

individu yang insecure dapat meningkatkan kesusahan pasangannya 

melalui pesimisme dan stres yang dibawa oleh dirinya sendiri, merasa 

tidak mampu untuk menangani masalah perkawinan, dan kurang peka 

dalam memberikan dukungan kepada pasangan ataupun karena individu 

tersebut cenderung hampir selalu menggunakan strategi koping yang 

maladaptif (Besharat, 2003). Hal tersebut akan berdampak buruk pada 

kehidupan pasangan yang mengalami infertilitas karena merasa kurang 

adanya dukungan dari pasangannya terutama ketika sedang mencoba 

menjalani pengobatan atau program hamil yang sedang dilakukan demi 

mendapatkan keturunan (Ramos, Santos, & Canavarro, 2017).  

Selain itu didapatkan data dari hasil pengujian hipotesis minor yang 

kedua dalam penelitian ini diterima. Hasilnya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara dyadic coping dengan kepuasan 

perkawinan pada pasangan dengan infertilitas. Maksud dari hubungan 

postif yang ditunjukkan adalah bahwa semakin tinggi dyadic coping, maka 

semakin tinggi juga kepuasan perkawinan pada pasangan dengan 

infertilitas.  



 
 
 

82 
 

 

Dyadic coping sendiri merupakan suatu koping yang dilakukan 

bersama-sama oleh pasangan sebagai upaya untuk menghadapi 

permasalahan yang dihadapi (Bodenmann, 2005). Tujuannya adalah 

untuk memperkuat fungsi psikologis, fisik, dan sosial dari pasangannya 

atau untuk meningkatkan kepuasan perkawinan. Dyadic coping berperan 

untuk mencegah pernikahan dari efek negatif dari stres dan membentuk 

penilaian positif seperti kepercayaan, kedekatan, dan hubungan yang 

saling mendukung (Bodenmann, Pihet, & Kayser, 2006). 

Terdapat tiga aspek penting pada dyadic coping dalam kaitan 

dengan dukungan sosial yaitu pertama, pasangan merupakan sumber 

dukungan utama saat menghadapi stresor, kedua, membutuhkan 

kerjasama dari kedua pasangan untuk terlibat pada kesejahteraan 

pasangannya dan terlibat untuk meningkatkan fungsi dari pasangan dan 

fungsi personal, ketiga, dukungan pasangan adalah yang paling penting 

(Donato, Lafrate, Barni, Bertoni, Bodenmann, & Gagliardi, 2009).  

Pasangan yang mampu menerapkan dyadic coping dalam 

menghadapi masalah infertilitas yang dialami, akan berpikir mengenai 

masalah yang dihadapinya dan mencoba untuk memecahkan masalah 

tersebut, dan hal ini akan memengaruhi pasangannya untuk melakukan 

hal yang sama, sehingga dapat mengurangi stres yang dirasakan masing-

masing pasangan. Sebaliknya, pasangan yang tidak mampu melakukan 

dyadic coping akan merasakan stres yang lebih tinggi karena 

ketidakmampuan memecahkan masalah dalam pernikahan. Dampaknya, 
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kepuasan perkawinan yang dirasakan menjadi rendah yang dapat 

memberikan dampak yang lebih fatal pada pernikahan, yaitu perceraian 

(Banse, 2004).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Hasil pengujian hipotesis mayor hubungan antara dyadic coping 

dan attachment dengan kepuasan perkawinan pasangan infertile 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,661 dengan signifikansi p<0,01. Selain itu 

dapat dilihat bahwa secara bersamaan variabel dyadic coping dan 

attachment memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan 

perkawinan pada pasangan infertile sebesar 42,0%. Hal ini berarti 

terdapat 58,0% merupakan sumbangan dari faktor lain yang juga dapat 

memengaruhi kepuasan perkawinan pasangan infertile, misalnya kualitas 

komunikasi, nilai anak, kehidupan seksual, pendidikan, pelaksanaan 

tugas, dan kondisi ekonomi.   

Berikut dijelaskan pada tabel hubungan antara attachment dan 

dyadic coping dengan kepuasan perkawinan pasangan infertile : 

Tabel 19. Koefisien Persamaan Regresi 

 

Model 

Koefisien  
Tidak Terstandar 

Koefisien 
Terstandar 

t Sig. 

B 
Std. 

Kesalahan Beta 

 Konstan 19,167 4,958  3,866 0,000 

Attachment  -0,086 0,030 -0,301 -2,855 0,006 

Dyadic coping 0,129 0,030 0,456 4,323 0,000 
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Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai konstanta dari variabel bebas 

(attachment dan dyadic coping) dapat memprediksi variasi yang terjadi 

pada variabel tergantungnya yaitu kepuasan perkawinan pasangan 

infertile melalui persamaan regresi, seperti di bawah ini :  

Y= a + bX1 + cX2 

Y = 19,167 – 0,086X1 + 0,129X2 

 Persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta (a) sebesar 

19,167 memiliki arti ketika variabel bebas dyadic coping dan attachment 

konstan, maka rata-rata kepuasan perkawinan pasangan infertile sebesar 

19,167. Koefisien regresi attachment (b) sebesar –0,086, hal ini berarti 

setiap kenaikan 1 konstanta pada variabel attachment, maka akan 

menurunkan -0,086 kepuasan perkawinan pasangan infertile. Sedangkan 

koefisien regresi dyadic coping (c) adalah sebesar +0,129, hal ini berarti 

setiap kenaikan 1 konstanta pada variabel dyadic coping, maka juga akan 

menaikkan sebesar +0,129 kepuasan perkawinan pasangan infertile. 

 Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dari 

variabel attachment dan dyadic coping adalah sebesar 1,343. Nilai 

tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

karena nilai VIF yang didapatkan tidak lebih dari 10. Tidak terjadi 

mulitkolinearitas berarti kedua variabel bebas tersebut tidak mengukur hal 

yang sama, sehingga tidak terjadi overlapping.  

 Peneliti juga melakukan kategorisasi terhadap subjek penelitian dari 

tingkatan sangat rendah sampai dengan sangat tinggi (data selengkapnya 
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dapat dilihat pada lampiran G). Pada kategori kepuasan perkawinan, 

ditemukan bahwa kepuasan perkawinan pasangan infertile yang 

tergabung pada group PCOS Fighters sebanyak 33 orang memiliki 

kepuasan perkawinan yang sangat tinggi, 25 orang dalam kategori tinggi, 

10 orang dalam kategori sedang, dan sisanya 3 orang termasuk dalam 

kategori rendah. Pada kategori attachment terdapat 4 orang dengan 

insecure attachment yang tinggi, 16 orang memiliki insecure attachment 

sedang, 39 orang memiliki insecure attachment rendah, dan 12 orang 

termasuk memiliki insecure attachment yang sangat rendah. Sedangkan 

dyadic coping pasangan infertile 15 orang tergolong pada kategori sangat 

tinggi, 36 orang memiliki dyadic coping yang tinggi, 18 orang pada 

kategori sedang, dan hanya 2 orang yang berada dalam kategori rendah.  

 Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dijabarkan sebelumnya, 

maka dapat dilihat bahwa hampir mayoritas pasangan yang tergabung 

dalam group PCOS Figters memiliki kepuasan perkawinan  yang sangat 

tinggi. Hal ini juga sejalan dengan penerapan dyadic coping yang telah 

dilakukan juga mayoritas berada pada kategori tinggi, dan juga mayoritas 

subjek memiliki tingkat insecure attachment yang rendah. Dengan memiliki 

insecure attachment yang rendah dan penggunaan dyadic coping yang 

tinggi (positif), maka kepuasan perkawinan yang dirasakan oleh pasangan 

infertile dalam group PCOS Fighters juga tergolong sangat tinggi atau 

berarti merasa sangat puas dalam perkawinan yang dijalani saat ini.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan perkawinan yang 

dirasakan oleh pasangan infertile pada komunitas PCOS Fighters 

tergolong sangat tinggi.  Untuk mewujudkan adanya kepuasan perkawinan 

yang memiliki interaksi kompleks, maka terdapat pula aspek-aspek lain 

yang dapat memengaruhi seperti yang dikemukakan oleh Hendrick dan 

Hendrick (Rachmawati & Mastuti, 2013) yaitu aspek latar belakang 

ekonomi, lama perkawinan, dan pendidikan. Pada saat status ekonomi 

yang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, maka dapat menimbulkan 

bahaya dalam pernikahan. Sedangkan hasil yang ditemukan pada 

penelitian ini, berdasarkan data demografis subjek, didapatkan bahwa dari 

segi kondisi finansial, para subjek tidak merasa kekurangan dan merasa 

sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membiayai 

program hamil yang sedang dijalani. Hal tersebut juga dapat 

mempengaruhi terjadinya kepuasan pada perkawinan yang dijalani.  

Selanjutnya dikatakan juga bahwa pendidikan juga dapat 

mempengaruhi kepuasan perkawinan. Pasangan yang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, dapat merasakan kepuasan yang lebih rendah 

karena lebih banyak menghadapi stresor seperti penghasilan atau tingkat 

penghasilan yang rendah. Selain itu, menurut Menaghan (dalam 

Komalasari & Septiyanti, 2017) seseorang dengan tingkat pendidikan 

yang semakin tinggi akan semakin tinggi pula kompleksitas kognitifnya, 

demikian pula sebaliknya. Pada penelitian ini terlihat bahwa mayoritas 
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subjek memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, yaitu lulusan 

sarjana (S1) dan hanya 10% saja dengan pendidikan SMA.  

Aspek ketiga yang dikemukakan oleh Hendrick dan Hendrick 

(Rachmawati & Mastuti, 2013) adalah aspek lama perkawinan. Terlihat 

juga bahwa usia perkawinan subjek mayoritas sudah berada lebih dari 5 

tahun. Pada usia perkawinan antara 6-10 tahun, faktor kepuasan 

perkawinan yang paling dominan adalah hubungan interpersonal dengan 

pasangan. Hal ini karena dengan berjalannya usia perkawinan, maka 

diasumsikan hubungan interpersonal dengan pasangannya akan semakin 

baik karena mereka telah saling memahami satu sama lain dan mungkin 

juga mereka tetap menjaga afeksinya meskipun sudah tahu kelemahan 

ataupun kekurangan pasangannya.  

Selain itu juga penelitian lain terhadap wanita yang mengalami 

infertilitas menunjukkan bahwa salah satu wanita yang sudah menikah 

selama 29 tahun menunjukkan bahwa mereka tetap berusaha 

mempertahankan perkawinan dan sudah dapat menyesuaikan diri dengan 

kehidupan perkawinan tanpa kehadiran seorang anak. Terdapat juga 

subjek yang usia pernikahan dibawah 5 tahun merasa masih memiliki 

harapan positif untuk dapat memiliki anak  (Hidayah, 2012).  Laswell dan 

Laswell (dalam Hidayah, 2012) juga menambahkan bahwa kepuasan 

perkawinan  pada pasangan yang belum memiliki anak lebih dipengaruhi 

oleh ingin tidaknya pasangan memiliki anak daripada hadir atau tidaknya 

seorang anak.  
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Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang ditemukan 

selama melakukan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan secara online 

melalui media sosial Facebook, sehingga peneliti kesulitan untuk 

melakukan kontrol. Beberapa hal yang sulit dikontrol, misalnya berapa 

jumlah anggota yang masih aktif secara online dalam group tersebut dan  

tidak adanya patisipasi dari pihak suami (keseluruhan subjek adalah 

wanita), sehingga penelitian ini menjadi kurang variatif meskipun 

kepuasan perkawinan tetap dapat dilihat dari salah satu pasangan.  

Selain itu, keterbatasan pada penelitian ini adalah pada hasil 

penelitian juga ditemukan adanya kepuasan perkawinan yang sangat 

tinggi, dimana berkebalikan dari asumsi awal peneliti dalam melihat 

permalasalahan awal yang terjadi. Dalam konteks infertilitas, dukungan 

dari orang lain yang signifikan sering tidak ada, karena banyak pasangan 

tidak subur cenderung untuk menjaga rahasia permasalahan mereka, 

membuat diri mereka rentan terhadap komentar langsung dan tidak 

langsung dari lingkungan dekat mereka karena mereka tidak memenuhi 

harapan sosial orang tua (Daniels dalam Amir, Horesh, & Stein, 1999). 

Selain itu, mereka biasanya akan berada dalam periode kehidupan di 

mana sebagian besar teman sebayanya adalah orang tua muda (Menning 

dalam Amir, Horesh, & Stein, 1999), menemukan diri mereka terasing dari 

lingkungan yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. 

Sedangkan dalam penelitian ini, para subjek merupakan anggota 

komunitas group PCOs Fighters. Peran komunitas merupakan suatu 
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bentuk dukungan sosial yang positif kepada para subjek, sehingga subjek 

lebih merasa dikuatkan secara psikologis karena mendapat adanya 

dukungan yang nyata secara signifikan dari orang lain yang juga memiliki 

pengalaman serupa. Para subjek dapat dengan nyaman menuangkan 

perasaan mereka ataupun sekedar bertukar informasi dalam laman 

Facebook tersebut tanpa merasa terhakimi ataupun muncul perasaan 

terasing. Respon yang didapatkan juga cenderung positif, dimana para 

anggota lain akan memenuhi kolom komentar dari laman Facebook 

tersebut untuk saling berbagi informasi dan saling memberi penguatan 

positif kepada para anggota sebagai bentuk dukungan sosial. 

Dukungan sosial dianggap sebagai penyangga bagi individu 

terhadap efek negatif dari stres (Cohen, Mermelstein, Kamerck, & 

Hoberman (dalam Amir, Horesh, & Stein, 1999). Menurut Cohen dan 

McKay (1984), dukungan sosial memenuhi empat peran fungsional bagi 

individu dalam mengatasi stres : dukungan nyata mengacu pada bantuan 

instrumental, dukungan penilaian terhadap ketersediaan seseorang untuk 

berbicara tentang masalahya, dukungan terhadap harga diri agar tetap 

positif ketika membandingkan diri dengan orang lain dan mampu 

menyediakan wadah dukungan dengan melakukan interaksi dengan orang 

lain (Amir, Horesh, & Stein, 1999).  

  


