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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu proses penelitian 

yang menekankan analisis pada data angka yang diolah dengan metode statistika 

(Azwar, 2013). Desain penelitian ini adalah desain korelasional untuk melihat 

hubungan antara dua variabel yang berbeda dalam suatu populasi (Subana dan 

Sudrajat, 2005) yang dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat 

hubungan antara anxious attachment dan komitmen.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

 

Anxious attachment mengukur seberapa yakin bahwa pasangan tidak 

mencintai dirinya dan ingin meninggalkannya, ingin menyatukan diri seutuhnya 

dengan pasangan, dan merasa pasangan tidak mau dekat dengan dirinya seperti 

dirinya mau dekat dengan pasangan. Anxious attachment diukur berdasarkan The 

Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-R) yang dikemukakan oleh 

Brennan, Waller, & Fraley pada tahun 2000. Skor total yang didapatkan dari hasil 

skala anxious attachment merupakan suatu petunjuk untuk menjelaskan tingkat 

anxious attachment yang tinggi atau rendah. Semakin tinggi skor anxious 

attachment berarti anxious attachment yang dimiliki orang tersebut tinggi atau 

semakin lekat dengan pasangan sedangkan semakin rendah skor total anxious 
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attachment berarti anxious attachment yang dimiliki orang tersebut rendah atau 

tidak lekat dengan pasangannya. 

 

3.2.2 Variabel Terikat 

 

Komitmen adalah seberapa tinggi kecenderungan seseorang untuk 

meneruskan hubungan dengan pasangannya, ingin mempunyai masa depan terus 

bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis dengan pasangan. 

Komitmen diukur menggunakan The Investment Model Scale yang diungkapkan 

oleh Rusbult (1998) terdiri dari :  

a. Kepuasan Hubungan (Satisfaction Level) : seberapa tinggi tingkat 

pengalaman yang didapat individu baik positif atau negatif sebagai akibat 

yang diperoleh dari keterlibatan dalam suatu hubungan.  

b. Kualitas Alternatif (Quality of Alternatives) : Seberapa yakin individu 

terhadap kemungkinan alternatif yang dimiliki oleh suatu hubungan.  

c. Investasi dalam hubungan (Investment size) : Seberapa penting investasi 

sumber daya yang diberikan dalam suatu hubungan sehingga apabila 

hubungan itu berakhir maka sumber daya itu pun akan hilang. 

d. Level Komitmen (Commitment Level) : Seberapa tinggi level komitmen 

yang dimiliki individu. 

Skor total yang didapatkan dari hasil skala komitmen merupakan suatu 

petunjuk untuk menjelaskan tingkat komitmen yang tinggi atau rendah. Semakin 

tinggi skor total komitmen berarti tingkat komitmen yang dimiliki seseorang 
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tersebut tinggi. Sedangkan semakin rendah skor total komitmen berarti tingkat 

komitmen yang dimiliki seseorang tersebut rendah. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 

Penelitian ini menggunakan dua skala untuk mengukur masing – masing variabel, 

yaitu skala untuk mengukur komitmen dan skala untuk mengukur anxious 

attachment. Skala komitmen menerjemahkan dari skala The Investment Model 

Scale yang susun oleh Rusbult (1998) dan skala anxious attachment 

menerjemahkan dari The Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-R) 

yang dikemukakan oleh Fraley, Waller, dan Brennan (2000). 

Skala dibuat secara online dan offline. Untuk skala online dilakukan 

beberapa pengaturan yang dimana subjek tidak bisa melanjutkan ke halaman 

sebelumnya jika ada pertanyaan yang belum dijawab. Pengaturan itu dilakukan 

agar memastikan seluruh aitem yang harus diisi telah benar – benar diisi.  

 

a. Skala komitmen 

 

Skala ini disusun berdasarkan alat ukur komitmen berdasarkan The 

Investment Model yang dikemukakan oleh Rusbult (1998). Skala ini terdiri dari 37 

aitem jenis skala likert. Berikut adalah tabel blueprint alat ukur komitmen : 
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Tabel 3. 1  

Blueprint Skala Komitmen Sebelum Uji Validitas 

Dimensi Favorable Jumlah 

Kepuasan Hubungan 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 

26, 36 

10 

Kualitas Alternatif 1, 5, 11, 12, 17, 18, 20, 

23, 28, 33 

10 

Investasi Dalam Hubungan 3, 8, 16, 21, 22, 24, 25, 

27, 29, 30 

10 

Level Komitmen 13, 19, 31, 32, 34, 35, 

37 

7 

Total  37 

 

 Sebelum mengerjakan subjek diminta untuk mengisi data demografi. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengisi skala. Dalam pengerjaannya, subjek 

diminta untuk memilih dari angka 1 sampai 6 pada masing – masing aitem. 

Subjek diharapkan memilih jawaban berupa angka 1 sampai 6 sesuai dengan 

derajat keseringan subjek terhadap pernyataan tersebut. Semakin besar angka 

yang dipilih maka semakin sering subjek melakukan hal sesuai dengan pernyataan 

tersebut. Sedangkan semakin rendah angka yang dipilih maka semakin jarang atau 

tidak pernah melakukan hal sesuai dengan pernyataan tersebut. Dalam skala ini 

tidak ada aitem yang unfavorable sehingga setiap pilihan jawaban memilki skor 1 

sampai 6.  

 

b. Skala anxious attachment 

Skala ini disusun berdasarkan alat ukur The Experiences in Close 

Relationships – Revised (ECR-R) yang dikemukakan oleh Brennan, Waller, & 

Fraley pada tahun 2000. Skala ini terdiri dari 18 aitem aitem jenis skala likert. 

Berikut adalah tabel blueprint alat ukur anxious attachment : 
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Tabel 3. 2 

Blueprint Skala Anxious Attachment Sebelum Uji Validitas 

 

Favorable Unfavorable Jumlah 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18 

4, 15 18 

Total  18 

 

Sebelum mengerjakan subjek diminta untuk mengisi data demografi. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengisi skala. Dalam pengerjaannya, subjek 

diminta untuk memilih dari angka 1 sampai 6 pada masing – masing aitem. 

Subjek diharapkan memilih jawaban berupa angka 1 sampai 6 sesuai dengan 

derajat keseringan subjek terhadap pernyataan tersebut. Semakin besar angka 

yang dipilih maka semakin sering subjek melakukan hal sesuai dengan pernyataan 

tersebut.  

Sedangkan semakin rendah angka yang dipilih maka semakin jarang atau 

tidak pernah melakukan hal sesuai dengan pernyataan tersebut. Setiap pilihan 

jawaban memiliki skor 1 sampai 6. Jika aitemnya berupa pernyataan yang 

mendukung (favorable) maka skor sesuai dengan angka. Sebaliknya untuk aitem 

berupa pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable) maka skor 6 untuk angka 

1 dan skor 1 untuk angka 6.   

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Pada tahap awal peneliti melakukan uji bahasa kepada sepuluh subjek 

untuk mengetahui apakah subjek sudah mengerti dengan pernyataan – pernyataan 

yang terdapat pada kuesioner peneliti. Uji bahasa diberikan kepada emerging 
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adulthood yang sesuai dengan kriteria penelitian. Uji bahasa dilaksanakan selama 

tiga hari yaitu tanggal 26 hingga 29 Februari 2019. Uji bahasa dilakukan secara 

offline.  

Hasil dari uji bahasa skala komitmen kepada sepuluh subjek menyatakan 

bahwa dari 37 aitem terdapat 6 aitem yang dirubah karena ada beberapa 

pernyataan yang membingungkan dan kurang jelas bagi subjek. Sedangkan ada 31 

aitem yang tidak mendapat komentar dari subjek. Lalu hasil uji bahasa skala 

anxious attachment kepada sepuluh subjek menyatakan dari 18 aitem hanya 1 

aitem saja yang dirubah karena membingungkan subjek. Aitem yang tidak 

mendapat komentar sebanyak 17 aitem. Peneliti mengubah pernyataan dari aitem 

– aitem tersebut tanpa mengubah arti sebenarnya dari aitem tersebut. Dari sepuluh 

subjek menyatakan bagi aitem yang tidak dikomentari berarti sudah jelas dan 

mudah dipahami.  

 Validitas alat ukur adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang 

dimaksudkan untuk diukur. Menurut Azwar (2008), suatu aitem dikatakan valid 

apabila memiliki koefisien korelasi sebesar  0,3 atau p  0,05. Apabila nilai 

validitas sebuah alat ukur rendah, maka alat ukur tersebut akan menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran (Azwar, 2013).  

Validitas aitem juga dapat diketahui dari nilai Corrected Item-Total 

Correlation (CITC) dan kriteria pemilihan aitem menggunakan batas koefisien  

0,3 atau p  0,05. Aitem dengan koefisien korelasi  0,3 dapat dikatakan valid 

karena memenuhi kriteria sebagai bagian dari alat ukur tersebut. Validitas yang 

diperoleh dari alat ukur The Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-
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R) yang dikemukakan oleh Brennan, Waller, & Fraley pada tahun 2000 diperoleh 

skor validitas sebesar 1,00. Pada skala komitmen didapatkan nilai CITC 0,338 

sampai 0,738. Dari 37 aitem terdapat satu aitem yang digugurkan karena tidak 

valid atau tidak memenuhi kriteria validitas. Aitem tersebut adalah aitem nomor 

18 pada dimensi kualitas alternatif. Berikut adalah tabel blueprint skala komitmen 

setelah uji validitas pada penelitian ini : 

Tabel 3. 3 

Blueprint Skala Komitmen Setelah Uji Validitas 

Dimensi Favorable Jumlah 

Kepuasan Hubungan 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 

26, 36 

10 

Kualitas Alternatif 1, 5, 11, 12, 17, 20, 23, 

28, 33 

9 

Investasi Dalam Hubungan 3, 8, 16, 21, 22, 24, 25, 

27, 29, 30 

10 

Level Komitmen 13, 19, 31, 32, 34, 35, 

37 

7 

Total  36 

 

Skala anxious attachment memiliki nilai corrected item-total correlation 

0,312 sampai 0,734. Dari 18 aitem terdapat 2 aitem yang digugurkan karena tidak 

valid atau tidak memenuhi kriteria validitas. Berikut adalah tabel blueprint skala 

anxious attachment setelah uji validitas pada penelitian ini : 

Tabel 3. 4 

Blueprint Skala Anxious Attachment Setelah Uji Validitas 

Favorable Jumlah 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18 

16 

Total 16 
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Azwar (2003 : 176) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah salah satu ciri 

utama alat pengukuran yang baik. Suatu tes dikatakan reliabel apabila memiliki 

koefisien korelasi sebesar  0,70 (Siregar, 2010). Uji reliabilitas dilaksanakan 

dengan tujuan untuk melihat sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode Alpha Cronbach. Hal tersebut 

dilakukan untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu data dengan bantuan 

program SPSS. Tabel 3.5 menunjukkan nilai tingkat reliabilitas alpha cronbach 

menurut Hinton, Brownlow, McMurray, dan Cozens (2004) : 

Tabel 3. 5 

Tingkat Reliabilitas 

Nilai Alpha Cronbach Tingkat Reliabilitas 

<0,5 Rendah 

0,5 – 0,7 Moderat 

0,7 – 0,9 Tinggi 

>0,9 Sangat baik 

 

Reliabilitas alat ukur komitmen berdasarkan The Investment Model yang 

dikemukakan oleh Rusbult (1998) adalah 0,82 sampai 0,95. Pada penelitian ini  

nilai reliabilitas yang didapatkan skala komitmen adalah 0,790 sampai 0,860. 

Berikut adalah tabel reliabilitas setiap dimensi pada skala komitmen : 

 

Tabel 3. 6 

Reliabilitas Dimensi Skala Komitmen 

Dimensi Nilai Alpha Cronbach Keterangan 

Kepuasan Hubungan 0,860 Tinggi 

Kualitas Alternatif 0,830 Tinggi 

Investasi Dalam Hubungan 0,790 Tinggi 

Level Komitmen 0,824 Tinggi 
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Reliabilitas skala anxious attachment yang diukur menggunakan The 

Experiences in Close Relationships – Revised (ECR-R) yang dikemukakan oleh 

Brennan, Waller, & Fraley pada tahun 2000 adalah 0,887. Berikut adalah tabel 

reliabilitas anxious attachment : 

Tabel 3. 7 

Reliabilitas Anxious Attachment  

Variabel Nilai Alpha Cronbach Keterangan 

Anxious Attachment 0,901 Sangat baik 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi subjek atau objek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

(Burhanudin, 2010). Sampel merupakan perwakilan atau sebagian kecil dari 

sebuah populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah individu yang sedang berada di fase emerging adulthood. Kriteria sampel 

dalam subjek yang sedang berada pada fase emerging adulthood yaitu usia 18 – 

25 tahun, sedang berpacaran, dan bertempat tinggal di Surabaya.  

Proses penarikan sampel adalah sebelum peneliti memberikan kuisioner 

maka terlebih dahulu menanyakan pada responden apakah mereka mempunyai 

pacar atau tidak, kemudian jika jawabannya iya maka peneliti meminta kesediaan 

responden untuk mengisi kuisioner. Karena jumlah populasi dan sampel yang 

ditentukan penelitian ini adalah emerging adulthood yang sedang berpacaran di 

Kota Surabaya dengan jumlah populasi yang tidak diketahui, sehingga sampel 
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pada penelitian ini ditentukan sesuai dengan rumus Lemeshow (dalam Arikunto, 

2010) sebagai berikut : 

 

n = Z2 x P (1-P) 

 

d2 

n = 1,9602 x 0,5 (1-0,5) 

 0,12 

n = 96,04 responden  100 responden 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

Z = Skor kepercayaan 95% = 1,960 

P = Maksimal estimasi = 0,5 

d = Sampling error 10% = 0,1 

 

3.4.1 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dimulai melalui kerabat 

paling dekat berlanjut dari rekomendasi kerabat dekat tersebut, dan begitu 

seterusnya hingga jumlah sampel memenuhi target (Soewadji, 2012). Peneliti 

memilih snowball sampling karena jumlah populasi yang tidak diketahui. Peneliti 

akan meminta bantuan responden untuk memberikan informasi tentang teman 
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atau kenalan responden yang memenuhi kriteria populasi untuk dijadikan sebagai 

sampel.  

Peneliti bertemu secara langsung dengan subjek yang tempat tinggalnya tidak 

terlalu jauh untuk mengisi skala secara offline. Peneliti juga menghubungi secara 

personal subjek lain yang direkomendasikan oleh subjek pertama. Peneliti juga 

meminta bantuan subjek untuk menyebarkan kepada teman – teman subjek yang 

sesuai dengan kriteria peneliti dan peneliti juga meminta subjek untuk 

memberikan kuisioner kepada pacarnya untuk mengisi. Pada penelitian ini 

terdapat 100 subjek yang menjadi sampel.  

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data dalam suatu 

penelitian perlu dilakukan uji normalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Suatu data dapat 

dikatakan normal apabila nilai koefisien p ≥ 0,05 (Riduwan, 2012). 

 

3.5.2 Uji Hipotesis 

Karena distribusi data tergolong normal maka peneliti melakukan uji 

hipotesis menggunakan uji statistik Pearson Product Moment. Data dikatakan ada 

korelasi jika nilai p ≥ 0,3 dengan p-value ≤ 0,05. Namun jika Jika distribusi data 

tidak tergolong normal maka uji hipotesis menggunakan uji korelasi Spearman 

Rank (Azwar, 2006). 


