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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Salah satu tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum 

melakukan pengumpulan data adalah memahami tentang tempat 

pengumpulan data serta melakukan pendekatan dengan subjek yang 

akan diteliti. Setelah itu peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan sehingga proses proses pengumpulan data dapat berjalan 

dengan baik.  

Penelitian ini dilakukan pada wanita yang sudah menikah serta 

masih dalam pernikahan dan menjadi korban KDRT, dengan kisaran 

usia 21-35 tahun. Penelitian dilakukan di Kupang Nusa Tenggara Timur, 

pemilihan subjek dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung 

subjek, lalu melakukan wawancara singkat pada subjek yang ditemui 

untuk memperjelas bahwa subjek memang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. Lalu dari subjek tersebut peneliti mendapatkan informasi 

tentang keberadaan subjeki lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh 

peneliti untuk dapat melengkapi data. Kebayakan dari subjek memiliki 

pekerjaan sebagi wiraswasta & wirausaha, dengan usia pernikahan 

rata-rata 4-5 tahun dengan jumlah anak rata-rata 1-2. Alasan peneliti 

memilih populasi tersebut karena sesuai dengan kriteria subjek yang 
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ditujukan.  Dalam penelitian ini tidak dilakukan faktor pemisah atau 

tidak memberikan kategori berat ringannnya kasus KDRT yang dialami 

oleh korban serta lamanya KDRT yang dialami oleh korban.  

B. Penyusunan Alat Ukur 

Sebelum proses pengumpulan data berlangsung, peneliti terlebih 

dahulu menyusun alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Alat ukur 

yang digunakan adalah skala psikologi yang terdiri dari tiga skala, yakni 

skala forgiveness, skala harga diri, dan skala self-compassion. Adapun 

uraian dari masing-masing skala yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Skala Forgiveness 

Skala forgiveness disusun dengan tujuan untuk mengetahui skor 

forgiveness pada wanita dewasa awal yang menjadi korban KDRT. 

Skala ini disusun berdasarkan aspek forgiveness yang terdiri dari 

18 aitem, diantaranya 9 item favorable dan 9 item unfavorable. 

Adapun sebaran item pada skala forgiveness dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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    Tabel 4. Sebaran Item Skala Forgiveness 

 

2. Skala Harga Diri 

Skala harga diri disusun dengan tujuan untuk mengetahui harga 

diri yang dimiliki oleh wanita dewasa awal yang menjadi korban 

KDRT dengan memperhatikan skor pada skala tersebut. Skala ini 

disusun berdasarkan aspek-aspek harga diri yang terdiri dari 24 

item, diantaranya 12 item favorable dan 12 item unfavorable. 

Adapun sebaran item pada skala harga diri dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 5. Sebaran Item Skala Harga Diri 

Aspek 

Harga Diri 

Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Power 20,21,24 19,22,23 6 

Significance 8,9,10 7,11,12 6 

Virtue 14,17,18 13,15,16 6 

Competence 3,4,5 1,2,6 6 

Jumlah 12 12 24 

Aspek 
Nomor Item Item 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Decisonal 

Forgiveness 

4,5,16, 

3,12,18 

   2,7,11,     

6,14,17 

12 0 

Emotional 

Forgiveness 

1,8,15   9,10,13 6 0 

Total 9 9 18 0 
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3. Skala Self-compassion 

Skala self-compassion disusun dengan tujuan untuk mengetahui 

rasa cinta dan kasih sayang pada diri wanita dewasa awal yang 

menjadi korban KDRT dengan memperhatikan skor pada skala 

tersebut. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek self-

compassion yang terdiri dari 18 item, diantaranya 9 item favorable 

dan 9 item unfavorable. Adapun sebaran item pada skala self-

compassion dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Sebaran Item Skala Self-Compassion 

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Peneliti melakukan uji ketepatan item dengan menggunakan 

Validasi tiap item sebelum melakukan pengumpulan data. Validasi ini 

dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi, butir instrumen, dan lembar 

diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif dan kualitatif. 

Tugas ahli adalah melihat kesuaian indikator dengan tujuan 

pengembangan instrumen, kesesuaian indikator dengan cakupan materi 

atau kesesuaian teori, melihat kesuaian instrumen dengan indikator 

Aspek 

Self-Compassion 

Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Self-kindess 6,12,18 1,8,10 6 

Common humanity 2,16,17 3,5,11 6 

Mindfulness 4,9,14 17,13,15 6 

Jumlah 9 9 18 
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butir, melihat kebenaran konsep butir soal, melihat kebenaran isi, 

kebenaran kunci (pada tes), bahasa dan budaya. Proses ini disebut 

dengan validasi isi dengan mempertimbangkan penilaian ahli (expert 

judgement). Peneliti meminta kesediaan dari 3 profesional judgment / 

dosen yang ahli dalam bidang tersebut untuk melakukan penilaian 

terhadap item yang sudah di buat.  

Perhitungan validitas menggunakan indeks Aiken dan reliabilitas 

alat ukur mengunakan alat bantu computer dengan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) dengan menggunakan teknik 

koefisien Alpha-Cronbach. Uji skala penelitian dilakukan bersamaan 

dengan pengambilan data di lapangan (try-out terpakai). Uji coba 

melalui try-out terpakai karena pertimbangan praktis yaitu efisiensi 

waktu dan menimbang karena subjek penelitian yang didapatkan 

memiliki jumlah yang kecil. Uji coba dimaksudkan untuk menentukan 

item-item yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. 

Kriteria penilaian tanggapan validator pemberian skor sebagai 

berikut:  

   Tabel 7. Keterangan Tanggapan 

Alternatif Jawaban Skor 

Paling Relevan 5 

Paling Tidak Relevan 1 
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Adapun jadwal Pelaksanaan Aikens’v (content validity coefficient) 

melalui panelis sebagai berikut:  

Tabel 8. Jadwal Pelaksanaan AIKENS’V 

NO Pelaksanaan  Panelis Pengembalian 

1. 12-Agustus-20 
Dr. Y. Bagus Wismanto, 

MS 13-Agustus-20 

2. 12-Agustus-20 
Dra. M. Yang Roswita, 

M.Si 13-Agustus-20 

3. 12-Agustus-20 
Dr. A. Rachmad Djati, 

W. MS 14-Agustus-20 

 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur adalah sebagai 

berikut berikut :  

Sebuah aitem dikatakan valid jika indeks kesepakatan ada diantara nilai 

0,4-0,8 yaitu termasuk dalam kategori validitas sedang (mediocre), jika 

lebih dari 0,8 termasuk dalam kategori validitas tinggi namun jika hasil 

tersebut kurang dari 0,4 maka dikatakan validitasnya rendah (Retnawati, 

2016).  

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Forgiveness  

Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan indeks 

Aiken terhadap skala forgiveness diperoleh hasil bahwa dari 18 

aitem semuanya dinyatakan valid. Pada hasil validasi skala 

forgiveness menunjukan koefisien korelasi menunjukan hasil 

antara 0,75 sampai dengan 1. Hasil tersebut masuk dalam 
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kategori validitas sedang dan tinggi. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 9. Sebaran Item Valid Skla Forgiveness 

 

 

Sementara koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach pada skala 

forgiveness memiliki kofisien sebesar 0,982. Alat ukur ini tergolong 

reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 10. Hasil Perhitungan Reliabilitas Forgiveness 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.982 18 

 

2. Validitas dan Reliabiltas Skala Harga Diri 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan indeks 

Aiken terhadap skala harga diri diperoleh hasil bahwa dari 24 

aitem semuanya dinyatakan valid. Pada hasil validasi skala harga 

diri menunjukan koefisien korelasi menunjukan hasil antara 0,583 

Aspek 
Nomor Item Item 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Decisonal 

Forgiveness 

4,5,16, 

3,12,18 

   2,7,11,     

6,14,17 

12 0 

Emotional 

Forgiveness 

1,8,15   9,10,13 6 0 

Total 9 9 18 0 
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sampai dengan 0,916. Dimana hasil tersebut masuk dalam 

kategori validitas sedang dan tinggi. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 11. Sebaran Item Valid Skala Harga Diri 

Aspek 
Nomor Item Item 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Power 20,21,24 19,22,23 6 0 

Significance 8,9,10 7,11,12 6 0 

Virtue 14,17,18 13,15,16 6 0 

Competence 3,4,5 1,2,6 6 0 

Total 12 12 24 0 

Sementara koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach pada skala 

forgiveness memiliki kofisien sebesar 0,991. Alat ukur ini tergolong 

reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 12. Hasil Perhitungan Reliabilitas Harga Diri 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.991 24 

3. Validitas dan Reliabilitas Skala self-compassion 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas menggunakan indeks 

Aiken terhadap skala self-compassion diperoleh hasil bahwa dari 

18 aitem semuanya dinyatakan valid. Pada hasil validasi skala 

self-compassion menunjukan koefisien korelasi menunjukan hasil 
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antara 0,583 sampai dengan 0,833. Dimana hasil tersebut masuk 

dalam kategori validitas sedang dan tinggi. Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 13. Sebaran Item Valid Skala Self Compassion 

Aspek 
Nomor Item Item 

Favorable Unfavorable Valid Gugur 

Self-kindess 6,12,18 1,8,10 6 0 

Common 

humanity 

2,16,17 3,5,11 
6 0 

Mindfulness 4,9,14 17,13,15 6 0 

Total 9 9 18 0 

 

Sementara koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach pada skala 

self-compassion memiliki kofisien sebesar 0,938. Alat ukur ini 

tergolong reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 14. Hasil Perhitungan Reliabilitas Self-Compassion 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 18 

D. Pengumpulan Data  

Setelah melakukan uji coba alat ukur dengan menggunakan 

Indeks Aiken untuk mengetahui validitas dari alat ukur, lalu peneliti 

melakuan perhitungan terhadap untuk penilaian yang telah dilakukan. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data penelitian. 
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Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 25 Agustus-20 September 

2020. Subjek yang terlibat dalam penelitian sebanyak 10 subjek.   

Penyebaran skala psikologi dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mendatangi secara personal subjek yang memenuhi kriteria penelitian 

yaitu wanita usia dewasa awal yang menjadi korban KDRT. 

Sebelumnya peneliti melakukan kontak dan mendatangi kediaman 

subjek jika yang bersangkutan menyetujui, selanjutnya peneliti 

mendatangi subjek lain berdasarkan informasi yang didapat dari subjek 

yang sudah pernah didatangi peneliti dan informasi dari beberapa 

kerabat yang memiliki kenalan yang sesuai dengan kriteria yang dituju. 

Dalam pengisian skala psikologi, pertama-tama peneliti menjelaskan 

maksud kedatangan peneliti kepada calon subjek penelitian. Ketika 

subjek penelitian sudah menyatakan kesediaannya, peneliti 

memberikan skala psikologi yang telah tersedia dan memberikan waktu 

kepada subjek untuk mengisinya.  

.  

 

 

 

 

 


