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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kuantitatif yang menggunakan desain

korelasional. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menunjukan

hasil berupa angka dan juga data kualitatif yang diubah menjadi angka (Sugiyono,

2009). Penelitian regresi merupakan sebuah penelitian yang menggunakan teknik

analisis dengan tujuan agar dapat mengetahui adanya pengaruh yang terdapat pada

beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini

menggunakan tiga variabel yang memiliki tujuan agar dapat mengetahui pengaruh

terhadap tiga variabel tersebut.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah conflict

resolution dan financial management, serta variabel terikat dalam penelitian ini

adalah coparenting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui

pengaruh conflict resolution dan financial management terhadap coparenting

pada orangtua yang memiliki anak remaja.

3.2 Var iabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel terikat : Coparenting

Variabel bebas 1 : Conflict Resolution

Variabel bebas 2 : Financial Management

3.2.1 Variabel Ter ikat Coparenting
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Coparenting adalah perilaku individu yang dibentuk melalui sebuah

interaksi dan kesepakatan dari pasangan atau orangtua yang memiliki tanggung

jawab saat membesarkan anaknya (Feinberg, 2003). Skor total individu pada skala

coparenting menunjukkan kualitas coparenting. Semakin tinggi jumlah skor yang

didapatkan oleh setiap individu, maka semakin baik coparenting yang dilakukan

individu. Sebaliknya semakin rendah jumlah skor yang didapatkan oleh individu,

maka semakin buruk coparenting yang dilakukan individu.

3.2.2 Var iabel Bebas 1 Conflict Resolution

Conflict resolution adalah kemampuan yang dimiliki oleh suami istri untuk

saling berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi dan cara menyelesaikan

masalah tersebut (Olson dan Larson, 2008). Skor total individu pada skala conflict

resolution menunjukkan kualitas conflict resolution. Semakin tinggi skor yang

didapatkan oleh setiap individu, maka semakin baik conflict resolution yang

dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang didapatkan setiap individu

maka semakin buruk conflict resolution yang dilakukan individu.

3.2.3 Var iabel Bebas 2 Financial Management

Financial management adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh kedua

pasangan dalam mengatur keuangan, pengeluaran, dan keputusan bersama

mengenai keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta

kesepakatan dalam menggunakan uang sesuai keputusan yang telah dibuat (Olson

& Fowers (1989, 1993). Skor total individu pada skala financial management

menunjukkan kualitas financial management. Semakin tinggi skor yang
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didapatkan oleh setiap individu maka semakin baik financial management yang

dilakukan. Sebaliknya jika total skor yang diperoleh tiap individu rendah maka

finanacial management yang dilakukan individu buruk.

3.3 Instrumen Penelitian

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei. Alat

pengumpulan data pada penelitian ini mencangkup pengisian data demografis dan

skala. Skala yang digunakan yaitu skala conflict resolution dan financial

management, dan coparenting.

3.3.2 Skala Coparenting

Skala coparenting yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala

diadaptasi dari The Coparenting Relationship Scale : ( Feinberg, Brown & Kan,

2012) dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Subjek akan diberikan 35 pertanyaan untuk dijawab, dengan tujuan untuk

dapat mengetahui seberapa baik kualitas pasangan dapat menunjukan

kekompakkan, saling bertukar pendapat, rasa akan tanggung jawab, peran dalam

mengasuh anak, saling menghargai, menghormati dan dukungan yang diberikan

kepada pasangan selama membesarkan anak bersama. Teknik pengisiannya

menggunakan skala Likert yang memiliki lima pilihan jawaban yaitu terdiri dari

skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, hingga skor 5 untuk jawaban sangat

setuju.



37

Tabel 3.1

Blueprint Skala Coparenting

3.3.3 Skala Conflict Resolution

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala conflict resolution

yang didadaptasi dari skala Prepare/Enrich : (Olson, & Larson, 2008). Subjek

akan diberikan 10 pernyataan untuk dijawab, dengan tujuan untuk mengetahui

seberapa besar pasangan dapat saling bertukar pendapat, pikiran dan perasaan saat

sedang menghadapi suatu permasalahan. Teknik pengisian menggunakan skala

Likert yang terdiri dari lima pilihan yaitu dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai

skor 5 (sangat setuju).
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Tabel 3.2

Blueprint Skala Conflict Resolution

3.3.4 Skala Financial Management

Skala yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala financial

management dari Enrich : ( Olson, Fournier & Druckman, 1985). Subjek diminta

untuk menjawab 10 pernyataan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat

kekompakkan, keahlian dan tanggung jawab dalam mengatur financial pada

pasangan. Tekhnik pengisian yang digunakan menggunakan skala Likert yang

terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5

(sangat setuju).

Tabel 3.3

Blueprint Skala Financial Management

3.3.5 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data

Validitas berdasarkan pendapat Azwar (1988) memiliki makna sejauh mana

alat ukur dapat mengukur dengan tepat dan cermat sesuai dengan kegunaan
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ukurnya. Sudjana (2004) mengungkapkan bahwa validitas dapat dikatakan tepat

dengan alat penilaiannya jika konsep yang dinilai benar-benar sesuai dengan apa

yang ingin dinilai. Tes atau instrument pengukuran memiliki validitas tinggi

ketika pada suatu alat tes mampu melakukan tugas ukurnya dan bisa menunjukan

hasil ukur yang sesuai tujuan dari dilakukannya pengukuran tersebut. Hasil dalam

sebuah yang menunjukan hasil data yang tidak valid terhadap tujuan dari

pengukuran dapat disebutkan bahwa tes tersebut mempunyai validitas yang

rendah (Aswar, 2000).

Pada penelitian ini menggunakan alat ukur yang pada penelitian yang

terdahulu. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Validitas isi merupakan suatu validitas yang mengarah pada seberapa penggunaan

alat ukur akan dapat mengukur isi sesuai yang diharapkan (Matondang, 2009).

Matondang juga mengungkapkan bahwa alat ukur yang valid akan memberikan

hasil sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian. Reliabilitas merupakan suatu

hasil alat ukur, dengan kemampuan untuk dapat menunjukan seberapa besar alat

ukur yang digunakan mampu untuk menunjukan hasil sesuai dengan apa yang

dapat dipercaya (Matondang, 2009). Reliabilitas alat ukur dapat dipercaya saat

hasil menunjukan konsistensi secara berulang dengan diterapkan pada subjek

yang berbeda-beda (Matondang, 2009). Semakin tinggi reliabel alat ukur yang

digunakan maka hasilnya juga akan semakin konsisten sekalipun diterapkan

kepada subjek lain. Metode uji reliabilitas pada peneltian ini menggunakan Alpha

Croncbach yang menggunakan JASP versi 0.11.1.0.
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Sebelum melakukan uji reliabilitas, peneliti sudah melalukan uji bahasa kepada 10

subjek, yang menunjukkan tidak adanya perubahan kalimat dari hasil terjemahan

pada skala conflict resolution, financial management dan coparenting. Peneliti

juga melakukan uji bahasa kepada 3 expert terhadap skala conflict

resolution,financial management dan coparenting, yang menunjukkan hasil tidak

adanya kalimat yang perlu di ubah. Berdasarkan hasil uji bahasa yang sudah

dilakukan, maka kuesioner tetap menggunakan hasil terjemahan asli dari skala

alat ukur yang digunakan.

3.3.5.1 Skala Conflict Resolution

Pada penelitian ini uji reliabilitas terhadap aitem pada skala conflict

resolution memiliki cronbach alpha α = 0, 581 yang dapat dikatakan cukup

reliabel sesuai dengan pendapat Supranata (2009) yang mengatakan koefisien

reliabiltas dengan skor 0,5 masih bisa digunakan untuk tujuan penelitian.

Sedangkan nilai cronbach alpha yang memiliki nilai di bawah 0,5, maka dapat

dikatakan tidak reliabel (Basuki dan Hariyanto, 2014),. Uji reliabilitas Conflict

resolution pada tahap pertama menunjukkan cronbach alpha sebesar 0,384. Total

aitem pada skala conflict resolution adalah 10 aitem dengan aitem yang di reverse

nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil yang kurang baik membuat peneliti melakukan

tahap ke dua, dengan hasil cronbach alpha sebesar 0,581 dengan menggugurkan 7

aitem yaitu pada nomor 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hingga akhirnya hanya memiliki total

3 aitem yang memiliki CITC rentang 0,318 - 0,505.
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3.3.5.2 Skala Financial Management

Pada skala financial management tahap pertama uji reliabilitas yang

dilakukan memiliki cronbach alpha α = 0, 443 dengan total 10 butir aitem.

Kemudian peneliti melakukan uji reliabiltas tahap ke dua dengan hasil cronbach

alpha sebesar 0,670 dan dapat dikatakan reliabel, karena > 0,5. Total aitem

financial management adalah 10 aitem dan juga dilakukan reverse pada nomor

aitem 3, 7, 9, 10. Total aitem yang di gugurkan berjumlah 5 aitem yaitu nomor 1,

5, 7, 9, 10 dan hasil akhir skala finnacial management memiliki 5 aitem setelah di

gugurkan dengan memiliki CITC rentang 0,334 - 0,553.

3.3.5.3 Skala Coparenting

Pada skala coparenting perhitungan dilakukan per dimensi dari skala

coparenting yaitu :

a. Endorse Partner Parenting

Total aitem pada dimensi endorse partner parenting memiliki total 7

aitem, dengan aitem reverse pada nomor 7 dan 29 .Hasil uji reliabiltas

dimensi endorse partner parenting pada tahap pertama memiliki nilai

cronbach alpha sebesar 0,388. Peneliti kemudian melakukan uji

reliabilitas tahap dua dengan menggugurkan aitem nomor 7 dan 29,

dengan hasil cronbach alpha 0,589, yang memiliki CITC rentang 0,343 -

0,398.

b. Division of Labor
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Dimensi coparenting division of labor memiliki total 2 aitem yang di

reverse yaitu nomor 5 dan 20. Hasil uji relibitas menunjukkan nilai

cronbach alpha sebesar 0,467. Hasil akhir uji reliabitas pada dimensi

division of labor total tetap 2 aitem tanpa digugurkan. Memiliki CITC

rentang 0,305 - 0,305.

c. Coparenting Agreement

Pada dimensi coparenting agreement memiliki total 5 aitem,

dengan aitem yang di reverse nomor 9, 11, dan 15. Uji reliabilitas tahap

pertama dengan total 5 aitem memiliki nilai cronbach alpha α = 0,410.

Peneliti kemudian melakukan tahap uji ke dua uji reliabilitas dengan

menggurkan aitem nomor 6, yang memiliki nilai cronbach alhpa 0,634,

dengan rentang CITC 0,389 - 0,541.

d. Coparenting Undermining

Dimensi coparenting undermining memiliki total 6 aitem, dengan

aitem reverse nomor 8, 12, 13, 16, 21, 22. Hasil uji reliabiltas tahap

pertama menghasilkan nilai cronbach alpha = 0,593. Kemudian

dilakukan tahap uji reliabiltas tahap ke dua dengan menggugurkan 2

aitem, yaitu nomor 8 dan 21. Hasil cronbach alphanya 0,656 dengan total

4 item yang memiliki CITC rentang 0,357 - 0,551

e. Coparenting Support

Selanjutnya pada dimensi coparenting support memiliki total 6 aitem,

yaitu nomor 3, 10, 19, 25, 26, 27, tanpa ada aitem reverse. Hasil uji
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reliabilitas tahap pertama memiliki cronbach alpha = 0,722. Pada tahap

ke dua hasil uji reliabiltas memiliki nilai cronbach alpha = 0,728 yang

terdiri dari 5 aitem. dengan menggugurkan aitem nomor 3. Nilai CITC

memiliki rentang 0,395 - 0,617.

f. Coparenting Closenes

Pada dimensi ini coparenting closeness memiliki total 5 aitem,

dengan aitem reverse nomor 2, 17, 24, 30. Hasil uji reliabilitas tahap

pertama memiliki cronbach alpha = 0,537. Pda tahap ke dua hasil uji

reliabilitas memiliki nilai cronbach alpha = 0,597 yang terdiri dari 4

aitem dengan menggugurkan aitem nomor 28. Nilai CITC memiliki

rentang 0,329 - 0,399.

g. Exposure Conflict

Terakhir adalah dimensi exposure conflict yang memiliki total 5

aitem yang di reverse semua, yaitu nomor 31, 32, 33, 34, 35. Hasil uji

relibiltas memiliki nilai cronbach alpha = 0,799 dengan total 5 aitem dan

tidak ada yang di gugurkan dan CITC memiliki rentang nilai 0,456 -

0,644.

Total keseluruhan aitem skala coprenting adalah 35 butir aitem,

total yang di gugurkan sebanyak 8 butir karena memiliki CITC yang

rendah di bandingkan lainnya. Total akhir butir aitem skala coparenting

sebanyak 27 butir aitem.
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi dan Sampel

Populasi memiliki pengertian sebagai jumlah semua objek yang akan

diteliti, dimana subjek tersebut akan diamati dan dapat diukur (Nasution, 2003).

Sampel adalah sesuatu yang merupakan bagian dari populasi pada penelitian yang

digunakan sebagai objek dengan memiliki tujuan yang berkaitan terhadap

representatif dari populasi kedeluruhannya (Nasution, 2003).

Populasi orangtua yang memiliki anak remaja pada Gereja X di

Tulungagung yang berjumlah 87 pasang yaitu total 174 orang. Dalam penelitian

ini peneliti mengambil sampel sebanyak 111 orang yang terdiri dari suami atau

istri. Namun karena ada subjek yang kurang sesuai dalam mengisi kuesioner,

peneliti menggugurkan 12 subjek dan total akhir sampel berjumlah 99 orang,

sedangkan kriteria subjek penelitian ini dilihat dari biodata subjek juga. Bila salah

dalam pengisian maka otomatis tidak akan dapat dipakai, misalnya ketika mengisi

tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kriteria subjek penelitian ini. Adapun

kriteria dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Orangtua yang mempunyai anak remaja di Tulungagung

2. Berstatus menikah atau masih dalam pernikahan

3. Tinggal dalam satu rumah

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik sampling yaitu purposive sampling, dimana pengambilan sampel
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berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2001). Informasi yang

ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu tentang pengaruh conflict resolution dan

financial management terhadap coparenting pada orangtua yang memiliki anak

remaja. Maka jumlah populasi atau sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah

99 orang yang terdiri dari suami atau istri yang memiliki anak remaja. Populasi

ada yang terdiri dari pasangan dan ada yang tidak berpasangan.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Uji Normalitas

Mengenai uji normalitas, peneliti memilih teknik Kolmogorov Smirov

yang menggunakan JASP versi 0.11.1.0. Uji normalitas memiliki tujuan untuk

dapat menentukan teknik regresi yang akan diterapkan di setiap variabel

penelitian. Hasil akan menunjukan kenormalan jika memiliki nilai lebih maupun

tepat di angka 0,05 (Santoso, 2010).

3.5.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis akan dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda.

Pemilihan regresi linier berganda bertujuan untuk dapat menguji adanya suatu

pengaruh yang ada pada dua variabel independent terhadap satu variabel

dependent. Uji regresi liner berganda dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh

conflict resolution dan financial management terhadap coparenting pada orangtua

yang memiliki anak remaja. Pada penelitian ini conflict resolution dan financial

management menjadi variabel independent, sedangkan coparenting sebagai

variabel dependent
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Dalam penelitian ini memiliki memiliki tiga hipotesis kerja (Ha) yaitu ada

pengaruh positif yang signifikan antara conflict resolution dan financial

management terhadap coparenting, ada pengaruh positif antara conflict resolution

dengan coparenting dan ada pengaruh postif antara financial management dengan

mengendalikan conflict resolution coparenting. Hipotesis kerja (Ha) dapat

diterima jika hasil nilai lebih kecil dari skor 0,05 yang kemudian menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh pada variabel bebas dan terikat.


