
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain 

korelasional yang analisis datanya berupa angka yang nantinya akan diolah 

menggunakan metode statistika. Penelitian korelasional sendiri menurut Trijono 

(2015) adalah penelitian yang untuk bisa melihat kaitan antar variabel yang ada pada 

suatu faktor dengan faktor lainnya didasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan 

menurut Azwar (2013) desain penelitian korelasional adalah bertujuan untuk melihat 

hubungan korelatif antar variabel  dan mengkaji hubungan antar variabel. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara variabel emotional dan verbal 

abuse dengan psychological well being pada remaja akhir dengan asertivitas sebagai 

moderator. 

 

1.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian  

Variabel Bebas :  Emotional dan Verbal Abuse  

Variabel Tergantung : Psychological Well Being 

Variabel Moderator : Asertivitas 

 

 



 

3.2.2      Definisi Operasional 

3.2.2.1 Emotional dan Verbal Abuse 

Emotional dan verbal abuse yang ada adalah bagaimana seorang individu 

mendapatkan perlakukan kekerasan namun bukan secara fisik dan seksual namun 

lebih kepada secara verbal dan mempengaruhi psikologis individu tersebut. Semakin 

tinggi seseorang menerima perlakuan Restrictive Engulfment, Denigration, Hostile 

Withdrawal, Dominance/Intimidation, maka semakin sering dirinya mendapatkan 

perlakuan emotional and verbal abuse. Semakin tinggi skor total yang didapatkan 

seseorang melalui alat ukur ini, maka semakin sering dirinya menerima perlakuan 

emotional dan verbal abuse dari pasangannya. Sebaliknya semakin rendah skor total 

yang ada maka semakin rendah perlakuan emotional dan verbal abuse yang diterima 

oleh remaja tersebut.  

Adapun emotional dan verbal abuse seseorang akan diukur berdasarkan 

aspek-aspek : 

1. Restrictive Engulfment :Skor tinggi jika yang dirasakan ketika pasangan 

berusaha untuk mengisolasi pasangannya dari keluarga maupun orang-

orang terdekatnya tinggi 

2. Denigration : Skor  tinggi yang dirasakan ketika direndahkan 

pasangannya, dibuat tertekan dengan name calling (bisa memanggil 

dengan nama yang menghina) dan verbal attack (merendahkan pasangan 

dengan kata-kata yang membuat dirinya merasa tidak berharga) tinggi 



3. Hostile Withdrawal: Skor tinggi yang dirasakan ketika pasangan 

berperilaku menjauh menciptakan jarak dengan pasangan, pasangannya 

jarang mendapatkan perhatian khusus tinggi. 

4. Dominance/ Intimidation: Skor tinggi yang dirasakan ketika 

pasanggannya memperlakukannya seperti barang, berusaha menguasai 

pasangannya, mengancam dan mengintimidasi sehingga pasangan merasa 

tidak nyaman dengan hal tersebut tinggi. 

3.2.2.2 Psychological Well Being 

Definisi operasional psychological well being adalah kesejahteraan hidup 

individu secara psikologis dari berbagai aspek baik mental, diri sendiri, lingkungan 

dan orang-orang sekitarnya. Skala penelitian yang ada semakin tinggi skor totalnya 

maka semakin tinggi pula psychological well being individu tersebut sedangkan 

semakin rendah skor totalnya maka semakin rendah pula psychological well being 

individu tersebut. Skor tinggi didapatkan ketika seseorang memliki penerimaan diri, 

autonomy, hubungan yang positif dengan orang lain,penguasaan lingkungan, tujuan 

hidup dan pengembangan diri yang tinggi. 

Adapun Psychological Well Being seseorang akan diukur berdasarkan aspek-

aspek : 

1. Penerimaan Diri : skor tinggi menunjukkan penerimaan diri yang tinggi. 

2. Autonomy : skor tinggi menunjukkan pengambilan keputusan yang tinggi. 

3. Hubungan yang Positif dengan Orang Lain : skor tinggi menunjukkan 

hubungan positif dengan orang lain yang tinggi. 



4. Penguasaan Lingkungan : skor tinggi menunjukkan penguasaan lingkungan 

yang tinggi. 

5. Tujuan Hidup: skor tinggi menunjukkan tujuan hidup  yang tinggi. 

6. Pengembangan Diri : skor tinggi menunjukkan pengembangan diri yang 

tinggi. 

3.2.2.3 Asertivitas 

Sikap asertif akan dioperasionalkan berdasarkan teori yang dijelaskan oleh 

Emmons (1995) dalam Stewart (2002) yaitu dalam konteks adanya kekerasan yang 

cenderung terjadi dalam pacaran. Oleh karena itu, penggunaan asertif dalam 

penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mencegah atau 

menghindarkan kekerasan yang terjadi pada saat menjalin hubungan pacaran. Skor 

tinggi jika kemampuan asertivitas individu tinggi. 

 

3.3   Instrumen Penelitian 

3.3.1   Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah survei dengan alat pengumpulan data berupa 

skala. Survei biasanya dilakukan pada suatu populasi yang menjadi objek penelitian 

(Hermawan dan Yusran, 2017:119). Skala yang digunakan mengukur emotional dan 

verbal abuse, skala psychological well being dan asertivitas sebagai moderatornya. 

Uji bahasa nantinya akan dilakukan kepada 10 subjek yang ada yang bertujuan untuk 

bisa memastikan bahwa bahasa yang digunakan dapat dipahami dan sesuai dengan 

maksud tujuan dari penelitian ini.  



 

3.3.1.1 Skala Emotional dan Verbal Abuse 

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Murphy (1999) 

mengenai emotional dan verbal abuse terdiri dari 16 item yang terdiri dari 4 sub 

aspek dengan masing-masing reliabilitas aspek perilaku abuse 0.840 untuk 

Restrictive Engulfment , 0.880 untuk  Hostile Withdrawal, 0.890  untuk Denigration, 

dan 0.830  untuk Domination / Intimidation . Dari alat ukur tersebut dapat dilihat 

bahwa reliabilitas yang dimiliki bagus. Dalam skala ini, subjek akan diberikan 

beberapa pernyataan di mana subjek diminta untuk mengevaluasi perilaku dari 

pasangannya selama 4 bulan terakhir dengan 7 point frekuensi yaitu: 

1 = Tidak pernah sama sekali 

2= Sekali 

3= 2 kali 

4=3-5 kali 

5=6-10 kali 

6=11-20 kali 

7=lebih dari 20 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1.  

Blueprint Emotional And Verbal Abuse 

Dimensi Favorable Jumlah Aitem 

Restrictive Engulfment 1,5,9,13 4 

Denigration 2,6,10,14 4 

Hostile Withdrawal 3,7,11,15 4 

Dominance/Intimidation 4,8,12,16 4 

 

 3.3.1.2 Skala Psychological Well Being  

Alat ukur yang digunakan mengadaptasi dari Ryff’s Scales of Psychological 

Well Being (RSPWB) dikembangkan oleh Ryff di tahun 1995 dengan jumlah 42 

aitem (r=0.86-0.93). Di mana pada alat ukur ini terdiri dari 6 aspek dan masing-

masing aspek memiliki 3 item. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 6 

pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, agak tidak setuju, setuju, agak 

setuju, dan sangat setuju. Untuk item favourable 1 adalah sangat tidak setuju dan 6 

adalah sangat setuju. Terdapat pula item unfavourable di mana angka yang ada 

berlaku kebalikannya. 

Tabel 3.2  

Blueprint Psychological Well Being 

Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Autonomy 1,7,13,19 25,31,37 7 

Environmental 

mastery 

2,8,14,20 26,32,38 7 



Personal Growth 3,9 15, 21,27,33,39 7 

Positive Relations 

with Others 

4,10,16,22 28,34,40 7 

Purpose in Life 5,11 17,23,29,35,41 7 

Self Acceptance 6,12,18,24 30,36,42  

 

3.3.1.3 Skala Asertivitas 

Untuk skala asertivitas mengambil alat ukur dari The Rathus Asertivitas 

Schedule (Rathus, 1973) dengan 30 aitem unidimensi. 

Tabel 3.3  

Blueprint Asertivitas 

 

Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

3,6,7,8,10,18,20,21 

22,25,27,28,29 

1,2,4,5,9,11,12,13. 

14,15,16,17,19,23,24,2

6,30 

30 

 

3.3.2        Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Uji reliabilitas yang akan digunakan adalah Alpha Cronbach di mana skala 

dianggap reliabel ketika di atas 0,6. Pengukuran bisa dikatakan reliabel ketika ada 

hasil yang didapatkan dari beberapa kali pengukuran pada kelompok subjek yang 

sama dengan hasil yang sama berikut dengan aspek yang sama (Sugiyono, 2015). 

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan melalui cara mengkorelasikan skor dari 



aitem dan total skor aitem dari masing-masing skala yaitu emotional dan verbal abuse 

beserta psychological well being. Uji validitas menggunakan korelasi antar aitem juga 

melalui bantuan dari program SPSS. Untuk masing-masing item bisa dikatakan valid 

bila memenuhi koefisien korelasi 0,3 dan p < 0.05 (Azwar, 2012). 

3.3.2.1 Validitas dan Realibilitas Emotional dan Verbal Abuse 

 Menurut uji bahasa terhadap 10 responden yang ada pada aitem nomor 6 

setelah kata melemparkan barang ditambahkan kepada saya. Untuk aitem nomor 7 

produk yang gagal diganti dengan orang yang gagal. Untuk nomor 13 mendapatkan 

masukan daripada hanya sekedar acuh namun ditambahi keterangan dingin dan 

sebelum kata marah ditambahi sedang. Kemudian setelah itu diuji validitas dan 

realibilitas dari masing-masing dimensi . Adapun aitem yang gugur (CITC< 0.3) 

adalah aitem nomor 3,6,7,10,13,14,15 untuk menghitung CITC dilakukan dalam 1 

variabel bukan per dimensi dikarenakan ada 2 dimensi yang akan gugur sehingga 

ketika langsung mengukur variabel salah satu dimensi dapat terselematkan dan 

dimensi yang satu disisakan salah satu aitem dengan CITC 0.221 dan realibilitas 

variabel emotional dan verbal abuse  alpha cronbach =0.769 sehingga reliabel. 

Alasannya untuk tetap memasukan yang CITC di bawah 0.3 adalah untuk tetap dapat 

mempertahankan dimensi tersebut sebagai satu kesatuan alat ukur . 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.4   

Variabel  Emotional dan Verbal Abuse 

 

Alpha Cronbach Aitem CITC 

0.769 1,2,4,5,8,9,11,12,16 0.221-0.671 

 

3.3.2.2 Validitas dan Realibilitas Psychological Well Being 

 Ketika uji bahasa kepada 10 responden yang ada mendapatkan beberapa 

perubahan seperti untuk aitem nomor 1 dari kata orang banyak menjadi kebanyakan 

orang. Dari aitem nomor 2 dari kata lumayan menjadi cukup dan tanggung jawab 

yang ada pada diri saya menjadi tugas-tugas rutin saya. Untuk aitem nomor 3 

menghilangkan kata bagi saya dan kalimat pemikiran kita akan dunia diganti dengan 

bagaimana saya berpikir mengenai dunia. Aitem nomor 6 menambahkan kalimat kata 

terjadi. Untuk aitem nomor 8 diganti dengan saya umumnya dapat mengatur 

keuangan pribadi dan kehidupan percintaan saya. Untuk aitem nomor 16 ditambahi 

kata waktu setelah berbagi. Untuk aitem nomor 17 saat ini diganti dengan sekarang 

dan ditambahi kata pada sebelum masalah. Untuk aitem nomor 20 ditambahi kata apa 

sebelum yang saya inginkan . Untuk aitem nomor 26 dengan diganti dengan 

dan.Untuk aitem nomor 28 dengan siapa saya diganti dengan yang dapat saling. 

Aitem nomor 33 merubah menjadi mengubah. Aitem nomor 34 tidak punya 

dihilangin Aitem 35 saya dulu diganti dengan dahulu saya. Aitem nomor 37 

menyeruakan opini diganti dengan mengemukakan pendapat. Nomor 38 ditambahkan 

untuk dan memuaskan bagi saya diganti dengan menurut saya sudah baik. Aitem 



nomor 39 kata kebenaran dihilangkan trik-trik baru diganti dengan hal-hal baru dan 

anjing tua diganti dengan orang yang sudah tua. Aitem nomor 41 ditambahkan 

dengan kata saya. Sehingga kemudian setelah diuji reliabilitas dan validitas 

ditemukan hasil seperti di bawah ini. 

Tabel 3.5  

Variabel  Psychological Well Being 

 

Dimensi Alpha Cronbach Aitem CITC 

Autonomy 0.687 25,31,37 0.476-0.533  

Environmental mastery 0.635 2,8,14,20 0.309-0.480 

Personal Growth 0.666 3,15,21,27, 

33,39 

0.308-0.495 

Positive Relations with Others 0.716 4,10,16,22, 

28,34,40 

0.345-0.596 

Purpose in Life 0.752 17,23,29 0.532-0.647 

Self Acceptance 0.620 24,30,36 0.335-0.507 

 

3.3.2.3  

Validitas dan Realibilitas Asertivitas 

 Saat menyebarkan uji bahasa kepada 10 responden mengenai alat ukur 

asertivitas ada perbaikan untuk beberapa aitem seperti aitem nomor 1 sebaiknya 

agresif dan asertif diberi penjelasan karena tidak semua orang tahu sehingga 

ditambahkan di dalam kurung berbicara apa adanya. Untuk aitem nomor 6 

suruhannya diganti dengan perintahnya. Aitem nomor 17 jengkel diganti dengan 



kesal. Sehingga kemudian dari berbagai aitem yang ada dapat disimpulkan nilai 

reliabilitas dan aitem yang tidak gugur beserta validitasnya .  

Tabel 3.6 

Variabel  Asertivitas 

 

Alpha Cronbach Aitem CITC 

0.861 2,5,9,11,12,13,14,15,16, 

17,23,26,30. 

0.413-0.710 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1        Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan subjek yang akan dipakai dalam penelitian. 

Biasanya kumpulan subjek tersebut telah memenuhi dan disesuaikan dengan kriteria 

yang dipakai dalam penelitian. Tak hanya itu, populasi juga merupakan kumpulan 

subjek yang memiliki suatu ciri yang tidak sama dengan kelompok subjek lainnya 

(Sugiyono, 2015). 

Sampel adalah sekelompok kecil dari populasi. Karena sampel adalah 

sekelompok kecil dari populasi, maka karakteristik yang dipunyai oleh populasi wajib 

dimiliki juga oleh sampel. Sehingga ketika hasil penelitian keluar melalui sampel 

yang diambil juga harus bisa mewakili populasi yang ada (Sugiyono, 2015). 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah remaja akhir di Surabaya. 

Karakteristik sampel yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah : 

1. Remaja akhir berusia 18-22 tahun 



2. Sedang berpacaran / pernah berpacaran minimal 4 bulan hal ini sejalan 

dengan kriteria dari alat ukur Murphy (1999). 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan purposive 

sampling. Sampling purposive adalah pengambilan sampel dari populasi dengan 

syarat dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Penentuan jumlah sampel 

menggunakan unknown population, dikarenakan jumlah populasi yang tidak 

diketahui. Adapun rumus untuk menentukan jumlah sampel untuk unknown 

population adalah: 

 

Dimana: 

 Z : Mengacu pada nilai z (tingkat kepercayaan). Tingkat kepercayaan 95%, nilai 

z adalah 1,96. 

P (1-p) : Variasi populasi disini dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi ke 

dalam dua bagian dengan total 100% (atau 1). 

E : Kesalahan sampel yang dikehendaki (sampling error) yaitu 10% = 0,1. 

Berdasarkan rumus di atas, karena dalam penelitian ini jumlah populasi tidak 

diketahui, maka variasi populasi diasumsikan heterogen (dengan proporsi 50:50). 

Dengan sampling error sebesar 10% (0,1). Berdasarkan rencana survei tersebut, maka 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 n = (1,96)
2
. 0,5(1-0,5) 



                   (0,1)
2
  

n = 96,04 (dibulatkan menjadi 100) 

Berdasarkan perhitungan dalam rumus di atas, maka dapat diketahui bahwa 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. 

1.5. Analisis Data 

 Menurut Martono (2011) analisis data yaitu suatu pengolahan akan data yang 

ada sehingga nantinya yang melihat data akan jauh lebih mengerti hasil dari 

penelitian yang ada dan bisa diketahui pula apakah hipotesisnya diterima atau ditolak.  

1.5.1. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan sebagai pengujian asumsi residual yang memiliki 

nilai distribusi normal atau tidak. Suatu hasil regresi yang baik ialah yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian terhadap normalitas dalam 

penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu 

menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test dengan tingkat signifikan 5%. Ketentuan 

yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Jika nilai Sig >  = 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. 

2. Jika nilai Sig <  =  0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal. 

 

3.5.2 Uji Linearitas 

 Sedangkan untuk uji linearitas dianggap linear jika: 

1. Nilai Sig < = 0,05 maka dinyatakan data linear 



2. Nilai Sig >   = 0,05 maka dinyatakan data tidak linear 

Uji linearitas berfungsi untuk bisa menentukan apakah variabel terikat dan bebas 

yang ada linear atau tidak (Uyanik, & Guler,2013) 

 

3.5.3 Uji Hipotesis  

 Sebelum menguji regresi peneliti terlebih dahulu menguji korelasi antara 

variabel terikat dengan variabel bebas. Di mana jika data terdistribusi normal dan 

linear menggunakan pearson product moment, jika ada salah satu yang tidak 

terdistribusi normal atau terdistribusi linear makan menggunakan spearman . Data 

yang ada dianggap berkorelasi jika p<  0.05 dan r > 0.03 

Analisis jalur merupakan suatu teknik yang digunakan dalam melakukan 

analisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi apabila ingin mengetahui 

variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung namun 

juga pengaruh tidak langsung. Dengan kata lain, analisis jalur adalah suatu metode 

analisis yang merupakan pengembangan analisis regresi dengan melihat suatu model 

hubungan sebab akibat atau kausal yang terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung (Ismail, 2018:41). Analisis jalur sebagai analisis perluasan dari regresi linier 

atau dapat dikatakan bahwa analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa 

dasarnya analisis regresi adalah untuk prediksi seberapa banyak nilai variabel 

dependen berubah ketika nilai independennya dimanipulasi. Teknik yang ada juga 



menggunakan Simple Linier Regression Analysis dengan Moderating Regression 

Analysis (MRA) dimana simple linier regression untuk mendasari hubungan kausal 

satu variabel sedangkan untuk moderating regression analysis (MRA) untuk melihat 

dan menguji variabel moderator bisa mempengaruhi hubungan antara variabel bebas 

dan terikat. 

Berikut adalah model dari persamaan yang ada Frazier (2004): 

Gambar 3.1 Model Analisis 

Berikut adalah rumus yang digunakan dalam persamaan berikut : 

Y1= β1X 

Y2= β1X + β2M+ β3XM 

Keterangan : 

Y = Psychological Well Being 

X = Emotional Verbal Abuse 

Z = Asertivitas 

XZ = Interaksi (Perkalian) antara Emotional Verbal Abuse dengan Asertivitas 

β123 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

Emotional abuse 

dan verbal abuse  

(X) 

Psychological well 

being (Y) 

Asertivitas (Z) 



 Ketika menggunakan Simple Linier Regression Analysis hasil yang ada 

signifikan (p<0.05) dan uji moderating regression analysis (MRA) juga signifikan 

(p<0.05) maka variabel moderator yang ada dianggap sebagai moderator murni.  

 Namun apabila melalui uji Simple Linier Regression Analysis hasilnya tidak 

signifikan (p<0.05) namun ketika diuji moderating regression analysis (MRA) 

hasilnya signifikan (p<0.05) maka variabel tersebut adalah quasi moderator yaitu di 

mana variabel tidak hanya sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan namun juga dapat dijadikan variabel bebas. 

 


