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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian menurut Kumar (2011), penelitian ini termasuk ke

dalam penelitian kuantitatif karena menggunakan data-data yang bersifat numerik

atau angka untuk menggambarkan fenomena dan variabel. Penelitian ini juga

menerapkan desain penelitian korelasional. Dengan kata lain, penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui peran agreeableness dan resolusi konflik terhadap co-

parenting.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel bebas (IV1) : Agreeableness

Variabel bebas (IV2) : Resolusi Konflik

Variabel tergantung : Co-parenting

Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah:

1. Dimensi Kepribadian Agreeableness

Agreeableness adalah karakter individu yang memiliki keinginan tinggi untuk

membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Secara operasional, dimensi

kepribadian agreeableness merupakan seberapa jauh individu menampilkan

karakteristik dimensi agreeableness berdasarkan skor yang ia dapat dari Big Five

Inventory. Semakin tinggi total skor individu pada dimensi agreeableness, maka



33

semakin dominan dimensi agreeableness dalam kepribadian individu tersebut.

Sebaliknya, semakin rendah total skor individu pada dimensi agreeableness, maka

semakin lemah karakter dimensi agreeableness dalam kepribadiannya.

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan seberapa jauh individu menampilkan

kemampuan resolusi konflik yang konstruktif berdasarkan skor yang ia dapat dari

Skala Resolusi Konflik PREPARE/ENRICH. Semakin tinggi total skor individu

pada skala resolusi konflik, maka semakin tinggi kecenderungan individu untuk

menampilkan kemampuan resolusi konflik konstruktif dalam dalam relasi suami-

istri. Sebaliknya, semakin rendah total skor individu pada skala resolusi konflik,

maka semakin rendah kemampuan resolusi konflik konstruktif yang ia miliki.

3. Co-Parenting

Co-parenting adalah usaha orang tua secara bersama-sama dalam mengasuh anak.

Secara operasional, kualitas co-parenting merupakan seberapa

jauh individu menampilkan kondisi co-parenting yang baik berdasarkan skor yang

ia dapat dari The Co-parenting Relationship Scale. Semakin tinggi total skor yang

individu peroleh, maka semakin tinggi pula kecenderungan ia dan pasangannya

menampilkan hubungan co-parenting yang positif. Sebaliknya, semakin rendah

total skor yang individu dapat, maka semakin rendah juga kualitas co-parenting

yang ia dan pasangannya miliki.
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3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey dengan alat

pengumpul data berupa skala. Terdapat tiga skala yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu Big Five Inventory (BFI), Skala Resolusi Konflik PREPARE/ENRICH,

dan The Co-parenting Relationship Scale. Telah dilakukan uji bahasa kepada 10

orang atau 5 pasang orang tua yang sama-sama bekerja. Partisipan ini diminta

untuk memastikan bahwa skala yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dipahami dengan mudah. Hasil dari uji bahasa tidak menunjukkan peruahan

apapun pada aitem, sehingga aitem tidak perlu diganti. Uji CVR juga telah

dilakukan oleh 3 expert yaitu Ersa L. Sanjaya, S.Psi sebagai ahli psikologi

pernikahan dan keluarga, Novensia Wongpy M.Psi, Psikolog dan Stevani Virlia,

M.Psi, Psikolog sebagai ahli psikologi klinis. Setelah dilakukan uji CVR dan uji

bahasa tidak mengubah skala yang ada dan penelitian payung ini mengikuti

peneliti utama.

3.3.1.1 The Big Five Inventory

Skala ini disusun dan dikembangkan berdasarkan pembagian dimensi

kepribadian McCrae dan John (1992). Skala ini memiliki 50 aitem dengan 5 poin

disetiap aitemnya. Skor dengan nilai 1 untuk pilihan sangat tidak akurat, 2 sama

dengan tidak begitu akurat, 3 sama dengan netral, 4 sama dengan cukup akurat dan

skor 5 untuk pilihan sangat akurat. Masing-masing dimensi kepribadian diwakili

oleh 10 aitem dengan cara skoring yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, peneliti

memutuskan untuk hanya menggunakan bagian skala yang mengukur dimensi

agreeableness saja.
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Tabel 3.1
Blueprint Agreeableness
Skoring Nomor aitem Contoh aitem

Favorable 7, 17, 27, 37,

42, 47

Bersimpati dengan perasaan

orang lain

Unfavorable 2, 12, 22, 32 Tidak tertarik dengan masalah

orang lain

3.3.1.2 Skala Resolusi Konflik PREPARE/ENRICH

Skala ini disusun dan dikembangkan oleh Olson, Olson-Sigg, dan Larson

(2008). Terdapat 10 aitem yang terdiri dari 1 (Sangat tidak sesuai) hingga 5 (Sangat

sesuai). Dengan menggunakan alat ukur ini, peneliti dapat mengetahui

kecenderungan resolusi konflik sampel penelitian. Alat ukur ini sudah pernah

digunakan dan diterjemahkan sebelumnya dalam penelitian Christy (2017) Skala

ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kurniawan dan Setiawan

(2016).

Tabel 3.2
Blueprint Skala Resolusi Konflik PREPARE/ENRICH

Skoring Nomor

aitem

Contoh aitem

Favorable 9, 12 Ketika kami membahas suatu

masalah, pasangan saya dapat

memahami pendapat dan ide saya

Unfavorable 3, 6, 15, 18,

21, 24, 27,

28

Kadang kami mengalami perdebatan

serius hanya karena masalah sepele
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3.3.1.3 Skala Co-Parenting

Skala ini disusun dan dikembangkan oleh Feinberg (2012) dengan 35 aitem.

Untuk aitem nomor 1 sampai 30, penilaian terdiri dari skor 1 (Sangat Tidak Sesuai),

2 (Tidak Sesuai), 3 (netral), 4 (Sesuai), dan 5 (Sangat Sesuai). Untuk aitem nomor

31 sampai 35, penilaian terdiri dari skor 1 (Tidak Pernah), 2 (terkadang), 3 (netral),

4 (Sering), 5, (Sangat Sering). Dengan menggunakan alat ukur ini, peneliti dapat

mengetahui bagaimana kualitas co-parenting sampel penelitian.

Tabel 3.3
Blueprint Skala Co-Parenting berdasarkan Alat Ukur Feinberg (2012)

Aspek Nomor
aitem

Contoh aitem

Co-parenting
agreement

6, 9*,

11*, 15*

Saya dan pasangan memiliki
target yang sama untuk anak
kami

Co-parenting
closeness

2, 17, 24,

28*, 30

Kami tumbuh dan dewasa
secara bersama-sama selama
menjadi orang tua

Exposure to conflict 31*, 32*,

33*, 34*,
35*

Apakah anda dan pasangan
berargumen di depan anak?

Co-parenting
support

3, 10, 19,

25, 26, 27

Pasangan saya membuat saya
merasa sebagai orang tua
terbaik untuk anak kami

Co-parenting
undermining

8*, 12*,
13*,

16*, 21*,
22*

Lebih mudah dan lebih
menyenangkan bermain
bersama anak-anak tanpa
kehadiran pasangan saya

Endorse partner
Parenting

1, 4, 7*,

14, 18,

23, 29*

Pasangan saya peka terhadap
kebutuhan dan perasaan anak
kami

Division of labor 5*, 20* Pasangan saya enggan berbagi
tanggung jawab atas
pengasuhan

*=reverse
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3.3.2 Validitas dan Reliabilitas

Validitas dalam penelitian ilmiah adalah ukuran seberapa akurat studi tersebut

dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi tujuan utamanya (Gravetter

& Forzano, 2012). Validitas dalam kaitannya dengan alat ukur merupakan

keakuratan alat ukur tersebut dalam menjalankan fungsinya (Azwar, 1997). Dengan

kata lain, alat ukur dikatakan valid jika ia memberikan hasil sesuai dengan

pengukurannya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji content validity.

Menurut Gravetter & Forzano (2012), validitas isi merupakan suatu prosedur

validitas yang melihat apakah setiap aitem dalam alat ukur mewakili konstruk

pengukuran. Validitas ini didapat dari melihat penelitian lain yang menggunakan

alat ukur sama (Gravetter & Forzano, 2012) dan bisa juga dengan meminta

pendapat profesional (Suryabrata, 2011). Oleh karena itu, peneliti akan meminta

expert judgment dari pembimbing penelitian yang sudah ahli pada bidang ini serta

mempertimbangkan validitas dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat alat ukur akan

memproduksi hasil yang identik saat dilakukan penelitian berulang kali untuk

mengukur sampel penelitian yang sama (Gravetter & Forzano, 2012). Dengan kata

lain, suatu alat ukur dikatakan reliabel jika setelah dilakukan beberapa kali

pengujian ia tetap memberikan hasil yang cenderung sama. Pada penelitian ini,

peneliti akan melakukan uji reliabilitas sendiri dengan melihat internalconsistency

menggunakan metode Alpha Cronbach pada perangkat lunak JASP. Ujireliabilitas

internal consistency meliputi uji bahasa serta analisis faktor. Alat ukur disebut



38

konsisten secara internal jika memiliki skor Alpha Cronbach > 0,6 (Sujarweni,

2014).

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas Skala Agreeableness

Dimensi Skala Jumlah

Aitem

Alpha

Chronbach

Rentang

CITC

Keterangan

Agreeablenesss The Big

Five

Inventory

10 0,842 0,316-

0,776

-

Berdasarkan dari tabel 3.4 pada skala agreeableness dimensi agreeableness

terdapat total 10 aitem dan tidak ada aitem yang digugurkan karena aitem memiliki

CITC diatas 0,3 dan Alpha Chronbach juga diatas 0,7.

Tabel 3.5
Hasil Uji Reliabilitas Skala Resolusi Konflik
Skala Jumlah Aitem Alpha

Chronbach

Rentang CITC Keterangan

Resolusi

Konflik

7 0,623 0,216-0,607 Aitem nomor

1, 2 dan 8

digugurkan

Berdasarkan tabel 3.5 pada skala resolusi konflik terdapat beberapa aitem

yang memiliki CITC kurang dari 0,3. Peneliti memutuskan untuk menggugurkan

beberapa aitem dan mempertahankan sisanya. Hal yang dipertimbangakan oleh

peneliti dalam menggugurkan aitem adalah efek dari ada atau tidak adanya aitem

ini terhadap Alpha Cronbach. Ada 3 aitem CITC dibawah 0,3 yang digugurkan

karena hilangnya aitem ini dapat menaikan Alpha Cronbach. Pada sisi lain, ada

aitem yang memiliki CITC di bawah 0,3 yang dipertahankan karena penghilangan

aitem ini tidak merubah Alpha Chronbach.



39

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Skala Co-Parenting
Skala Jumlah Aitem Alpha

Chronbach

Rentang CITC Keterangan

Co-Parenting 21 0,891 0,317-0,624 Aitem nomor

1,2,3,4,5,6,8,9

12,16,19,21,26

dan 30

digugurkan

Berdasarkan tabel 3.6 pada skala co-parenting terdapat 14 aitem yang

digugurkan karena CITC kurang dari 0,3 dan jika aitem digugurkan dapat menaikan

Alpha Cronbach. Co-parenting memiliki 7 dimensi namun dalam penelitian ini

peneliti menjadikan unidimensi karena pada saaat dipecah menjadi 7 dimensi

terdapat 4 dimensi yang memiliki Alpha Cronbach di bawah 0.6, peneliti juga

sudah melakukan konsultasi statistik dan peneliti sepakat untuk menjadikan

unidimensi.

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi dan Sampel

Gravetter dan Forzano (2012) mendefinisikan populasi sebagai semua

individu yang menjadi sasaran dari penelitian. Sugiyono (2010) mengatakan bahwa

populasi adalah suatu set umum yang memiliki karakteristik yang oleh peneliti

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah kumpulan individu yang

dipilih dari populasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan representasi

dari populasi tersebut (Gravetter dan Forzano, 2012). Populasi dalam penelitian ini

adalah semua pasangan dual-earner yang berada di Rumah Sakit X, sehingga
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populasi penelitian ini merupakan staf atau tenaga kesehatan di Rumah Sakit

tersebut dan pasangannya. Rumah sakit X dipilih karena seperti yang kita ketahui

bahwa bekerja di rumah sakit bukan perkara yang mudah, setiap harinya bertemu

dengan pasien yang bermacam-macam karakternya, ditambah lagi jika mimiliki

kerja di jam malam maka akan semakin sudah untuk membagi waktu.

Karakteristik sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Status pekerjaan suami dan istri. Sampel penelitian harus memiliki pasangan

yang juga bekerja sesuai syarat untuk disebut sebagai dual-earner.

2. Kepemilikan anak. Sampel penelitian harus mereka yang sudah memiliki

anak agar peneliti dapat melihat gambaran co-parenting yangmereka terapkan.

3. Tinggal bersama pasangan. Sampel penelitian harus tinggal bersama dengan

pasangan agar peneliti dapat melihat gambaran co-parenting yang mereka

terapkan.

Jumlah sampel penelitian ini di atas jumlah minimal sampel yang

diperlukan dalam suatu penelitian. Gravetter dan Forzano (2012) menyatakan

bahwa jumlah sampel minimal sebanyak 30 partisipan. Oleh karena itu, peneliti

membuat target jumlah sampel sebanyak 50 pasangan partisipan dengan

mempertimbangkan sampel minimal dan jumlah populasi. Dengan kata lain, ada

minimal 100 individu yang mengisi kuesioner yang mana mereka adalah pasangan

suami-istri. Peneliti melebihkan jumlah minimal sampel untuk mengantisipasi

pengisian kuesioner yang tidak lengkap.
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

non-probability sampling. Teknik ini digunakan ketika jumlah populasi tidak

diketahui secara lengkap sehingga setiap individu dalam populasi tersebut tidak

memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Gravetter &

Forzano, 2012). Dari beberapa jenis teknik yang termasuk non-probability

sampling, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti

menetapkan sampel secara spesifik yaitu pasangan yang sudah memiliki anak.

Peneliti juga memilih lokasi pengambilan data berdasarkan kemudahan. Oleh

karena itu, peneliti menetapkan lokasi rumah sakit sebagai tempat pengambilan

sampel.

3.5 Analisis Data

Data dalam penelitian ini kemudian akan diolah menggunakan perangkat

lunak JASP. Peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan metode uji regresi

linear berganda. Dalam Gravetter dan Wallnau (2013), uji hipotesis regresi linier

berganda adalah teknik uji hipotesis untuk melihat dua atau lebih berperan

variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dengan kata lain, analisis ini

dilakukan peneliti untuk mengetahui peran antara variabel bebas dan variabel

terikat.
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