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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. Hasil 

data pada penelitian kuantitatif berupa numerik atau angka lalu diolah dengan 

metode statistika (Azwar, 1997). Penelitian korelasional bertujuan untuk melihat 

sejauh mana variabel satu dengan variabel yang lain saling berhubungan (Azwar, 

1997). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi dan 

agreeableness terhadap co-parenting pada pasangan beda etnis. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Tergantung 

Variabe; tergantung: Co-parenting 

Co-parenting adalah cara suami dan istri bekerja sama dalam mengasuh 

anak (Feinberg, 2002). Co-parenting diukur dengan menggunakan multi domain 

yang dikemukakan oleh Feinberg (2003) memiliki 4 multi domain, yaitu 

childrearing agreement, co-parental support, division of labor, dan joint 

management of family dynamics. Kemudian multi domain tersebut dikembangkan 

kembali oleh Feinberg, Brown, & Kan (2012) menjadi 5 multi domain beserta sub-

domainnya yaitu, childrearing agreement (co-parenting agreement), co-parental 

support (co-parenting undermining, endorse partner parenting), division of labor, 

joint management of family dynamics (exposure to conflict), dan co-parenting 
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closeness. Skor total yang dihasilkan individu pada skala co-parenting akan 

menunjukkan kualitas co-parenting. Semakin tinggi skor total yang didapatkan 

pada multi domain co-parenting yaitu:  

1. Childrearing agreement: semakin tinggi pasangan dapat memiliki 

pandangan yang sama dalam mendidik anak 

2. Co-parental support: semakin tinggi rasa saling menghormati dan dapat 

medukung setiap kontribusi yang telah diberikan 

3. Division of labor: semakin baik pembagian peran yang seimbang bagi kedua 

belah pihak 

4. Joint management of family dynamics: semakin baik pasangan dapat 

mengendalikan perilaku maupun komunikasi mereka 

5. Co-parenting closeness: semakin tinggi tingkat kedekatan pasangan setelah 

bekerja sama dalam satu tim sebagai orangtua, 

maka semakin baik kualitas co-parenting yang dilakukan. 

 

3.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas 1: Komunikasi 

Variabel bebas 2: Agreeablesness 

Komunikasi adalah cara yang dilakukan manusia untuk menciptakan dan 

membagikan hal yang ingin mereka sampaikan baik secara verbal maupun non-

verbal (Olson, DeFrain, Skogrand, 2003). Skor total yang dihasilkan individu pada 

skala komunikasi akan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat efektivitas 
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komunikasi. Semakin tinggi skor total yang didapatkan maka semakin efektif 

komunikasinya. 

Agreeableness adalah individu yang memiliki rasa kasih sayang, memiliki 

empati tinggi, baik hati, pengertian, dapat dipercaya, dan dapat diajak bekerja sama 

dengan baik (John & Srivastava, 1999). Skor total yang dihasilkan individu pada 

skala agreeableness menunjukkan tinggi rendahnya dominasi karakteristik 

kepribadian agreeableness pada individu. Semakin tinggi skor total yang 

didapatkan maka semakin dominan karakteristik kepribadian agreeableness pada 

individu. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei, dan alat pengumpul data menggunakan skala. Skala yang digunakan 

merupakan skala yang mengukur mengenai komunikasi, agreeableness, dan co-

parenting. Semua skala telah dilakukan uji CVR kepada 3 dosen yang expert di 

bidang psikologi klinis. Hasil dari CVR tidak menunjukkan perubahan apapun pada 

aitem, sehingga aitem tidak perlu ada yang diganti. Telah dilakukan uji bahasa pula 

kepada 10 subjek. Hasil dari uji bahasa tidak menunjukkan perubahan apapun pada 

aitem, sehingga aitem tidak perlu ada yang diganti. 
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3.3.1.1 Skala Co-parenting 

 Pada penelitian ini skala co-parenting menggunakan skala milik Feinberg, 

Brown, & Kan (2012) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Subjek 

diberikan 35 pernyataan mengenai co-parenting. Subjek diminta untuk 

memberikan nilai terhadap kualitas co-parenting mereka, di mana angka 1 adalah 

sangat tidak sesuai hingga angka 5 adalah sangat sesuai. Semakin tinggi nilai yang 

diberikan, menunjukkan bahwa subjek merasa pernyataan yang ada sesuai dengan 

keadaannya. Berikut Tabel 3.1 menunjukkan blueprint skala co-parenting. 

 

Tabel 3.1 
Blueprint Skala Co-Parenting 
 
Skala Favorable Unfavorable 
Co-Parenting Agreement 6 9, 11, 15 
Co-Parenting Closeness 2, 17, 24, 30 28 
Joint Management of 
Family Dynamics 

 31, 32, 33, 34, 35 

Co-Parenting Support 3, 10, 19, 25, 26, 27  
Co-Parenting Undermining  8, 12, 13, 16, 21, 22 
Endorse Parnter Parenting 1, 4, 7, 14, 18, 23, 29  
Division of Labor  5, 20 

 

3.3.1.2 Skala Komunikasi 

Pada penelitian ini skala komunikasi diadaptasi dari skala milik Olson dan 

Larson (2008) dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Subjek 

diberikan 10 pernyataan mengenai komunikasi. Subjek diminta untuk memberikan 

nilai terhadap efektivitas komunikasi mereka, di mana angka 1 adalah sangat tidak 

sesuai hingga angka 5 adalah sangat sesuai. Semakin tinggi nilai yang diberikan, 
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menunjukkan bahwa subjek merasa pernyataan yang ada sesuai dengan 

keadaannya. Berikut Tabel 3.2 menunjukkan blueprint skala komunikasi. 

 

Tabel 3.2 
Blueprint Skala Komunikasi 
 
Skala Favorable Unfavorable 
Komunikasi 1, 7, 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

 

3.3.1.3 Skala Agreeableness 

 Pada penelitian ini skala agreeableness diadaptasi dari skala milik Goldberg 

(1992) yang dikembangkan oleh John & Srivastava (1999) dan telah diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Skala ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. Subjek diberikan 10 pernyataan mengenai agreeableness. Subjek 

diminta untuk memberikan nilai terhadap karakteristik kepribadian agreeableness 

dalam diri mereka, di mana angka 1 adalah sangat tidak akurat hingga angka 5 

adalah sangat akurat. Semakin tinggi nilai yang diberikan, menunjukkan bahwa 

subjek merasa pernyataan yang ada akurat dengan keadaannya. Berikut Tabel 3.3 

menunjukkan blueprint skala agreeableness. 

 
Tabel 3.3 
Blueprint Skala Agreeableness 
 
Skala Favorable Unfavorable 
Agreeablenss 7, 17, 27, 37, 42, 47 2, 12, 22, 32 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat 

kemantapan suatu instrumen. Instrumen dengan hasil valid memiliki tingkat 
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validitas yang tinggi, sebaliknya, instrumen dengan hasil tidak valid memiliki 

tingkat validitas yang rendah (Arikunto, 2010). Suryabrata (2000) juga mengatakan 

bahwa validitas ingin melihat sejauh mana suatu instrumen dapat benar-benar 

memberikan karakteristik dan keadaan yang tepat dari obyek ukurnya. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi, di 

mana uji tersebut digunakan untuk melihat kualitas suatu alat ukur melalui 

kesesuaian pertanyaan/pernyataan yang ada pada alat ukur tersebut (Azwar, 2012). 

Uji validitas telah dilakukan kepada 3 dosen yang expert di bidang psikologi klinis. 

Hasil dari CVR tidak menunjukkan perubahan apapun pada aitem, sehingga aitem 

tidak perlu ada yang diganti. 

Peneliti juga melakukan uji reliabilitas dalam penelitian ini. Menurut 

Purwanto (2013), reliabilitas merupakan tingkat sejauh mana skor tes konsisten 

(consistence), dapat dipercaya (dependable) dan dapat diulang (reapetable). Alat 

ukur dengan hasil akurat akan memberikan hasil skor yang konsisten. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program JASP versi 0.11.1. Suatu 

instrumen dianggap reliabel ketika nilai Alpha Cronbach menunjukkan ³ 0,7 

(Azwar, 1997). 

 

3.3.2.1 Uji Reliabilitas Skala Co-Parenting 

Skala co-parenting yang digunakan dalam penelitian ini milik Feinberg, 

Brown, & Kan (2012). Berikut hasil uji reliabilitas yang dilakukan kepada 82 

subjek dengan menggunakan program JASP versi 0.11.1. 
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Tabel 3.4 
Reliabilitas Alat Ukur Co-Parenting 
 

Dimensi Jumlah 
Aitem 

Alpha 
Cronbach Rentang CITC Keterangan 

Co-Parenting 
Agreement 4 0,712 0,384 – 0,591 - 

Co-Parenting 
Closeness 5 0,756 0,510 – 0,693 Aitem no 17 

digugurkan 
Joint Management 

of Family Dynamics 5 0,849 0,549 – 0,807 - 

Co-Parenting 
Support 6 0,849 0.407 – 0.784 - 

Co-Parenting 
Undermining 6 0,780 0,438 – 0.611 - 

Endorse Parnter 
Parenting 7 0,717 0,349 – 0,551 

Aitem no 7 
dan 29 

digugurkan 
Division of Labor 2 0,578 0,418 - 

 
Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa hasil Alpha Cronbach pada 

setiap dimensi co-parenting  ≥ 0,7. Terdapat beberapa aitem yang nilai CITCnya di 

bawah 0,3, yaitu aitem no 7, 17, dan 29, sehingga aitem-aitem tersebut harus 

digugurkan agar nilai Alpha Cronbach dapat naik. Sedangkan untuk dimensi 

division of labor, semua aitem memiliki nilai Alpha Cronbach di bawah 0,7, namun 

tidak dilakukan pengguguran aitem karena satu dimensi akan hilang, sehingga jika 

dilakukan pengguguran maka tidak ada yang dapat merepresentasikan dimensi 

tersebut. Briggs & Cheek (1986) juga menyatakan bahwa nilai alpha cronbach < 

0,7 atau bahkan < 0,6 adalah normal jika aitem pertanyaan pada satu dimensi 

memiliki jumlah di bawah 10 aitem. Total aitem pada co-parenting yang semula 

berjumlah 35 butir pada 7 dimensi menjadi 32 butir. 
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3.3.2.2 Uji Reliabilitas Skala Komunikasi 

Skala komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini milik Olson dan 

Larson (2008). Berikut hasil uji reliabilitas yang dilakukan kepada 82 subjek 

dengan menggunakan program JASP versi 0.11.1. 

 

Tabel 3.5 
Reliabilitas Alat Ukur Komunikasi 
 

Skala Jumlah 
Aitem 

Alpha 
Cronbach Rentang CITC Keterangan 

Komunikasi 10 0,766 0,309 – 0,638 Aitem no 10 
digugurkan 

 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa hasil Alpha Cronbach pada alat 

ukur komunikasi ≥ 0,7 (α = 0,766). Aitem nomor 10 memiliki CITC di bawah 0,3 

sehingga harus digugurkan. Total aitem pada dimensi komunikasi yang semula 

berjumlah 10 butir menjadi 9 butir. 

 

3.3.2.3 Uji Reliabilitas Skala Agreeableness 

Skala agreeableness yang digunakan dalam penelitian ini milik Goldberg 

(1992) yang dikembangkan oleh John & Srivastava (1999). Berikut hasil uji 

reliabilitas yang dilakukan kepada 82 subjek dengan menggunakan program JASP 

versi 0.11.1. 
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Tabel 3.6 
Reliabilitas Alat Ukur Agreeableness 
 

Skala Jumlah 
Aitem 

Alpha 
Cronbach Rentang CITC Keterangan 

Agreeableness 10 0,708 0,291 – 0,733 
Aitem no 1, 3, 

5, dan 7 
digugurkan 

 
Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa hasil Alpha Cronbach pada alat 

ukur agreeableness ≥ 0,7 (α = 0,766). Aitem nomor 1, 3, 5, dan 7 memiliki CITC 

di bawah 0,3 sehingga harus digugurkan. Total aitem pada skala agreaableness 

yang semula berjumlah 10 butir menjadi 6 butir. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi terdiri dari obyek/subyek yang memiliki karakteristik tertentu dan 

telah dipilih peneliti untuk dipelajari. Peneliti melakukan penelitian terhadap seluru 

karateristik yang dimiliki oleh obyek/subyek (Sugiyono, 2009). Sampel adalah 

bagian kecil dari populasi. Segala sesuatu yang telah diberlakukan pada sampel, 

diberlakukan pula pada populasi, maka dari itu sampel menjadi perwakilan dari 

suatu populasi (Sugiyono, 2009). Jumlah sampel >30 dan <500 merupakan jumlah 

yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian (Agung, 2005). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasangan beda etnis di Surabaya. 

Jumlah sampel yang telah didapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 82 

orang. Berikut karakteristik subjek pada penelitian ini: 

a. Pasangan suami istri beda etnis 

b. Memiliki anak 
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c. Berdomisili di Surabaya 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan gambaran 

deskriptif mengenai karakteristik sampel yang telah dipilih (Nurdiani, 2014). 

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penelitian ini. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan 

tertentu seperti ciri-ciri yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini bertujuan agar data 

yang diperoleh dapat menjadi representatif (Sugiyono, 2010). Peneliti 

menggunakan teknik sampel ini karena non-probability sampling dapat dipilih 

ketika adanya keterbatasan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja (Etikan, Musa, 

Alkassism, 2016).  

 

3.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda di mana uji tersebut 

adalah teknik analisis data yang ditujukan untuk melihat pengaruh antara variabel 

independen dan variabel dependen (Arum, 2012). Peneliti menggunakan uji regresi 

linear berganda untuk melihat peran komunikasi dan agreeableness terhadap co-

parenting pasangan beda etnis. 

 


