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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian untuk mengetahui hubungan antara trauma masa anak 

dengan tipe kelekatan pada masa dewasa awal menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan tanpa melakukan 

intervensi dan tergolong sebagai penelitian korelasional yang bertujuan 

untuk mendeteksi sejauh mana variasi – variasi pada satu faktor 

berhubungan dengan variasi – variasi pada faktor lainnya berdasarkan 

pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2011). 

B. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah tipe kelekatan 

pada masa dewasa awal. Subvariabel tergantung adalah kelekatan 

secure, kelekatan preoccupied, kelekatan fearful-avoidant, dan 

kelekatan dismissive. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah trauma masa anak.  

C. Definisi Operasional 

1. Tipe Kelekatan pada Masa Dewasa Awal 

Tipe kelekatan pada masa dewasa adalah pola kebiasaan 

individu yang berusia 20 – 30 tahun dengan pasangannya, dalam 
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berekspektasi tentang suatu hubungan, pemenuhan kebutuhan, 

ekspresi emosi dan perilaku, yang terbentuk sebagai akibat dari 

pengalaman masa lalu. Macam – macam tipe kelekatan pada masa 

dewasa awal yaitu kelekatan secure, kelekatan preoccupied, 

kelekatan fearful-avoidant, dan kelekatan dismissive. 

a. Tipe kelekatan secure adalah individu yang menilai dirinya 

layak dikasihi, meyakini orang lain menerimanya, mudah 

menjadi dekat secara emosional dengan orang lain, mau 

bergantung pada orang lain dan nyaman bila orang lain 

bergantung kepadanya. Pengukurannya menggunakan Skala 

Tipe Kelekatan subskala Tipe Secure yang disusun oleh 

peneliti berdasarkan indikator tipe kelekatan secure. Semakin 

tinggi skor, maka semakin tinggi kelekatan tipe secure yang 

dikembangkan oleh individu, dan sebaliknya. 

b. Tipe kelekatan preoccupied adalah individu yang menilai 

dirinya tidak layak dikasihi, mengutamakan penerimaan orang 

lain, merasa harus memiliki hubungan dekat, takut bila ditolak 

oleh orang lain, dan menunjukkan kebergantungan yang tinggi. 

Pengukurannya menggunakan Skala Tipe Kelekatan subskala 

Tipe Preoccupied  yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

indikator tipe kelekatan preoccupied. Semakin tinggi skor, maka 

semakin tinggi kelekatan tipe preoccupied yang dikembangkan 

oleh individu, dan sebaliknya. 
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c. Tipe kelekatan fearful-avoidant adalah individu yang 

memandang dirinya tidak layak dikasihi dan menyangka orang 

lain akan menyakitinya. Individu menjadi sulit percaya dan 

enggan bergantung pada orang lain serta merasa tidak nyaman 

berada dekat dengan orang lain. Pengukurannya 

menggunakan Skala Tipe Kelekatan subskala Tipe Fearful-

Avoidant yang disusun oleh peneliti berdasarkan indikator tipe 

kelekatan fearful-avoidant. Semakin tinggi skor, maka semakin 

tinggi kelekatan tipe fearful-avoidant yang dikembangkan oleh 

individu, dan sebaliknya. 

d. Tipe kelekatan dismissive adalah individu yang menilai dirinya 

terlalu tinggi, mengutamakan kemandirian, mengesampingkan 

relasi dengan orang lain, tidak nyaman jika orang lain 

bergantung padanya dan menghindari keintiman dalam relasi. 

Pengukurannya menggunakan Skala Tipe Kelekatan subskala 

Tipe Dismissive yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

indikator tipe kelekatan dismissive. Semakin tinggi skor, maka 

semakin tinggi kelekatan tipe dismissive yang dikembangkan 

oleh individu, dan sebaliknya. 

2. Trauma Masa Anak 

Trauma masa anak adalah persepsi anak terhadap pola 

pengasuhan yang membuat anak merasa diabaikan, diremehkan, 

dan ditolak. Trauma masa anak dapat diukur dengan Skala Trauma 
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Masa Anak yang disusun berdasarkan macam – macamnya yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, 

pengabaian, antipati orang tua, dan melihat kekerasan yang 

dilakukan oleh orang terdekat. Semakin tinggi skor skala berarti 

semakin tinggi pengalaman trauma masa anak, dan sebaliknya.  

D. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah dewasa muda berusia 20 – 30 

tahun, yang berada dalam tahap memilih dan membangun relasi yang 

intim dengan pasangan romantis (Santrock, 2013). Subjek dalam 

penelitian ini dipilih menggunakan teknik accidental sampling yaitu 

teknik yang memilih siapa saja yang dijumpai untuk dijadikan sampel. 

Alasan peneliti memilih teknik ini karena trauma masa anak dan tipe 

kelekatan masa dewasa awal merupakan hal yang sangat mungkin 

dialami oleh sebagian besar individu di rentang usia ini, sehingga teknik 

ini dapat diterapkan kepada individu usia dewasa awal yang sudah 

pernah atau sedang menjalin relasi romantis (menikah, bertunangan, 

berpacaran, masa pendekatan/penjajakan). 

E. Alat Pengumpulan Data 

Metode atau alat pengumpul data dalam penelitian ini 

menggunakan dua skala yang terdiri dari Skala Tipe Kelekatan dan 

Skala Trauma Masa Anak. 
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Tabel 1. 
Kisi – Kisi Skala Tipe Kelekatan 

Tipe Indikator No. Aitem Total 

Secure a. Menilai diri layak dikasihi 1, 19 2 
b. Meyakini orang lain secara 

umum menerimanya 
21, 30 2 

c. Mudah dekat secara emosional 
dengan orang lain dan nyaman 

12, 22 2 

d. Bergantung dan tidak keberatan 
jika orang lain bergantung 
padanya 

31, 38 2 

e. Tidak khawatir akan kesendirian 2, 36 2 

Preoccupied a. Menilai diri negatif atau tidak 
layak dikasihi 

3, 13 2 

b. Mengutamakan penerimaan dari 
orang lain 

23, 32 2 

c. Merasa harus memiliki 
hubungan dekat 

14, 37 2 

d. Takut ditolak atau tidak dihargai 
orang lain 

24, 40 2 

e. Kebergantungan yang tinggi 
dengan orang lain 

4, 15 2 

Fearful-
Avoidant 

a. Menilai diri tidak layak dikasihi 9, 33 2 
b. Menyangka orang lain akan 

menolak atau menyakitinya 
16, 34 2 

c. Sulit percaya dan bergantung 
pada orang lain 

6, 25 2 

d. Tidak nyaman berada dekat 
dengan orang lain 

e. Sulit bersikap asertif 

7, 17 
 

26, 39 

2 
 

2 

Dismissive a. Menilai diri terlalu tinggi 8, 18 2 
b. Mengutamakan kemandirian 

dan efektivitas 
27, 5 2 

c. Tidak nyaman orang lain 
bergantung padanya 

11, 35 2 

d. Menghindari keintiman dengan 
orang lain 

28, 20 2 

e. Menjalin hubungan hanya 
sekedar mencari kesenangan 

10, 29 2 

 Jumlah  40 

 

Skala Tipe Kelekatan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan 4 jenis 

kelekatan sebagai aspeknya yaitu kelekatan secure, kelekatan 

preoccupied, kelekatan fearful-avoidant, dan kelekatan dismissive. 

Indikator dari setiap aspek ditentukan berdasarkan teori yang disebut oleh 

Bartholomew dan Horowitz (1991). Skala Tipe Kelekatan disusun berdasar 
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model Likert dengan empat alternatif jawaban untuk setiap aitem yaitu SS 

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

Sesuai). Jawaban SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2, dan 

STS diberi skor 1. Skala ini akan diujicobakan untuk menemukan validitas 

dan reliabilitasnya terlebih dulu sebelum disajikan pada subjek penelitian. 

Indikator dan kisi – kisi Skala Tipe Kelakatan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Alat ukur kedua adalah Skala Trauma Masa Anak. Skala Trauma Masa 

Anak adalah skala yang disusun oleh Wibhowo (2019) berdasarkan macam 

– macam trauma masa anak. Macam trauma masa anak tersebut menjadi 

aspek dalam skala ini, yaitu antipati orangtua, pengabaian, kekerasan fisik, 

pelecehan seksual, kekerasan psikis, dan menyaksikan perilaku kekerasan 

yang dilakukan oleh orang terdekat. Indikator disusun dari masing-masing 

aspek. Penyusunan indikator melibatkan 13 responden. Kriteria dan 

indikator trauma masa anak disajikan pada kisi-kisi skala trauma masa anak 

pada Tabel 2. 

Skala Trauma Masa Anak telah memiliki indeks diskriminasi aitem – 

aitemnya antara 0,386 – 0,745 dan reliabilitas 0,869 berdasarkan koefisien 

Alpha Cronbach, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Skala 

Trauma Masa Anak disusun berdasar model Likert, dengan empat alternatif 

jawaban untuk setiap aitem, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS 

(Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 
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Tabel 2. 
Kisi-Kisi Skala Trauma Masa Anak 

Macam-macam Indikator 
No. 

Aitem 
Fav. 

No. 
Aitem 
Unfav. 

Total 

Antipati 
Orangtua 

a. Bermusuhan dengan anak  1 13 2 
b. Dingin dalam menanggapi 

kebutuhan anak 
 

20 7 2 

Pengabaian a. Tidak memenuhi kebutuhan 
dasar anak 

14 2 2 

b. Tidak memenuhi kebutuhan 
perkembangan anak (sekolah) 
 

 8 21 2 

Kekerasan fisik a. Menyakiti tubuh anak tanpa 
benda 

15 3 2 

b. Menyakiti tubuh anak dengan 
benda 
 

9 22 2 

Pelecehan 
seksual 

a. Memperlihatkan kepada anak 
hal-hal yang tidak sopan, 
misalnya alat genital, gambar 
porno, dan kata-kata tidak 
pantas 

4 16 2 

b. Menyentuh bagian tubuh hingga 
memaksa melakukan hubungan 
intim 
 

23 10 2 

Kekerasan 
psikis 

a. Teror, mengganggu kondisi 
kognitif anak.  

17  5 2 

b. Eksploitasi anak, dan 
merampas kebutuhan atau hak 
anak. 
 

11 24 2 

Menyaksikan 
perilaku 
kekerasan 

a. Melihat pertengkaran saudara 
yang mengancam keutuhan 
rumah tangga 

18 6 2 

b. Melihat pertengkaran orangtua 
yang mengancam keutuhan 
rumah tangga 

12 19 2 

 Jumlah 12 12 24 

Keterangan: 
Fav. = Favorabel; Unfav. = Unfavorabel 

Pada aitem favorabel untuk setiap jawaban SS diberi skor 4, S diberi 

skor 3, TS diberi skor 2, STS diberi skor 1. Pada aitem unfavorabel 

untuk setiap jawaban SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi skor 3, 

STS diberi skor 4. Skoring dilakukan dengan cara menjumlahkan 

semua skor jawaban pada setiap aitemnya. Semakin tinggi skor skala 
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berarti semakin tinggi pengalaman trauma masa anak, sebaliknya 

semakin rendah skor skala berarti semakin rendah pengalaman trauma 

pada masa anak. Trauma masa anak dikatakan rendah bila skor < 48, 

dikatakan sedang bila skor di antara 49 - 61, dan tergolong tinggi bila 

skor lebih dari 62. 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian akan diuji agar 

mendapatkan aitem – aitem yang valid serta reliabel, sehingga dapat 

menjadi alat pengumpul data yang baik. Skala Trauma Masa Anak juga 

akan diuji kembali validitas dan reliabilitasnya. 

Validitas alat ukur ialah sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur 

penelitian mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur (Suryabrata, 

2011). Landasan untuk melihat validitas alat ukur salah satunya 

menggunakan validitas isi yaitu dengan menelaah dan merevisi butir – 

butir pernyataan dalam skala berdasarkan pendapat profesional 

(professional judgement), dalam penelitian ini pendapat dari dosen 

pembimbing akan termasuk dalam professional judgement. Daya beda 

aitem dalam validitas skala juga diperlukan untuk menilai aitem-aitem 

dalam skala itu berfungsi sama dengan tujuan skala, dapat diperoleh 

dengan menghitung koefisien korelasi dengan teknik Product Moment 

Pearson (Azwar, 2003). Proses selanjutnya yaitu menghitung korelasi 

bagian – total menggunakan teknik Part Whole untuk menghindari 

kelebihan bobot karena adanya skor aitem di dalam skor total. 
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Reliabilitas alat ukur ialah konsistensi hasil pengukuran jika alat 

ukur atau instrumen penelitian tersebut digunakan oleh orang yang 

sama pada waktu berlainan, atau diimplementasikan oleh orang yang 

berlainan pada waktu bersamaan atau berlainan (Suryabrata, 2011). 

Jika hasilnya konsisten, maka alat ukur penelitian dikatakan reliabel. 

Reliabilitas ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang diperoleh 

melalui uji reliabilitas dengan koefisien Alpha Cronbach. 

G. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Terdapat 

uji normalitas dan uji linieritas dalam uji asumsi penelitian ini. 

a. Uji Normalitas 

Syarat uji parametrik statistik ialah data setiap variabel yang 

akan dianalisis berdistribusi normal. Standar persebaran suatu 

data yang normal ditentukan dari nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(p>0,05), jika tidak maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. 

Uji normalitas dilakukan dengan teknik Kolmogorov-Smirnov 

menggunakan perhitungan SPSS 16.0 for Windows. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi antarvariabel 

bersifat linier atau tidak. Standar linier hubungan antara variabel 

bebas dan variabel tergantung diketahui dari nilai signifikansi yang 
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lebih rendah dari 0,05 (p<0,05), jika lebih tinggi dari 0,05 maka 

dapat dikatakan hubungan tidak linier. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment Pearson. Uji korelasi ini digunakan untuk 

mengetahui korelasi antara variabel bebas dan variabel tergantung. 

Skor pada Skala Trauma Masa Anak akan dihubungkan dengan skor 

tertinggi yang terdapat dalam Skala Tipe Kelekatan. 
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