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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode / teknik 

korelasional. Tujuan penelitian korelasional yaitu untuk mengetahui pengaruh 

antara dua variabel atau lebih dengan melihat seberapa jauh variasi-variasi pada 

faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi satu faktor atau lebih berdasarkan pada 

koefisien korelasi (Sugiyono, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara komunikasi dan manajemen keuangan terhadap co-parenting pada 

pasangan yang memiliki anak usia preschool.  

3.2 Variable Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variable Bebas 1 : komunikasi 

Komunikasi  adalah proses interaksi secara verbal maupun nonverbal antar 

pasangan dimana proses penyampaian bertujuan menyampaikan suatu makna 

antara satu dengan lainnya. Skor total yang didapatkan individu pada skala 

komunikasi menunjukkan pengaruh tingkat efektivitas komunikasi pasangan. 

Semakin tinggi skor total yang didapatkan pada alat ukur ini akan menunjukkan 

semakin efektif komunikasi yang dijalin pasangan. Sebaliknya, semakin rendah 

skor total yang didapatkan pada alat ukur ini akan menunjukkan semakin tidak 

efektifnya komunikasi pasangan terhadap co-parenting.  

Variable Bebas 2 : manajemen keuangan 
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Manajemen keuangan adalah banyaknya kesepakatan antar pasangan 

tentang keputusan mengatur/mengelola dan membelanjakan uang. Skor total yang 

didapatkan individu pada skala manajemen keuangan akan menunjukkan 

kompaknya persetujuan mengenai manajemen keuangan bersama. Semakin tinggi 

skor total yang didapatkan pada alat ukur ini menunjukkan semakin kompak 

persetujuan dalam manajemen keuangan yang dimiliki pasangan. Sebaliknya, 

semakin rendah skor total yang didapatkan pada alat ukur ini menunjukkan semakin 

rendah kompaknya persetujuan manajemen keuangan yang dimiliki pasangan.  

 

3.2.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat : co-parenting 

Co-parenting adalah cara orangtua dalam melakukan hubungan kerja sama 

antar satu sama lain dengan koordinasi bersama-sama yang bertujuan membesarkan 

anak dengan memposisikan sebagai peran induk atau orangtua. Skor total yang 

diperoleh individu pada skala co-parenting menunjukkan tingkat efektifitas 

berkualitasnya co-parenting. Semakin tinggi skor total yang ditunjukkan melalui 

alat ukur ini, maka semakin berkualitas pula co-parenting yang dimiliki pasangan. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total ditunjukkan melalui alat ukur ini, maka 

semakin rendah pula kualitas co-parenting yang dimiliki pasangan. 

  



48 

 

 

 

   

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1 Metode Pengambilan Data 

  Metode pengambilan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

menggunakan metode survey. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu skala. 

Skala yang digunakan mengukur tentang komunikasi, manajemen keuangan, dan 

co-parenting. Uji CVR dilakukan kepada 3 expert dibidang Psikolog Klinis oleh 

Novensia Wongpy,M.Psi, PSIKOLOG, Psikolog Sains oleh Ersa Lanang Sanjaya, 

S.Psi., M.SI., PSIKOLOG, dan Psikolog Parenting oleh Stefani Virlia, S.Psi., 

M.Psi., PSIKOLOG. Uji CVR yang dilakukan menghasilkan beberapa masukan 

dari expert tetapi dari perundingan dengan expert senior menyatakan bahwa tidak 

ada aitem revisi. Uji bahasa dilakukan pada 10 subjek untuk memastikan lebih jauh 

apakah bahasa dan pernyataan dapat dipahami oleh subjek penelitian. Hasil uji 

bahasa menyatakan tidak terdapat bahasa yang harus dilakukan revisi.   

 

3.3.1.1 Skala Komunikasi  

 Pada penelitian ini, skala komunikasi merupakan alat ukur yang 

dikembangkan oleh Olson & Larson (2008). Skala ini diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia.  

 Pada saat pengisian skala, subjek akan diberikan 10 pernyataan yang berisi 

adanya kaitan perasaan dan sikap individu terhadap komunikasi dalam 

hubungannya yang mengacu pada kenyamanan yang dirasakan langsung oleh 

pasangan dalam menerima serta berbagi informasi kognitif dan emosional. Subjek 
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diminta untuk menilai kualitas komunikasi dengan mengisi skala dengan cara 

mengisi berdasarkan derajat persetujuan angka 1 yaitu sangat tidak setuju hingga 

angka 5 yaitu sangat setuju. Semakin tinggi angka yang dipilih (mendekati angka 

5), maka menunjukkan subjek semakin setuju dengan pernyataan tersebut karena 

sesuai dengan hubungan komunikasi subjek dengan pasangannya. Sebaliknya, 

semakin rendah angka yang dipilih (mendekati angka 1), maka menunjukkan 

subjek semakin tidak setuju dengan hubungan komunikasi subjek dengan 

pasangannya. 

 Skala komunikasi memiliki Cronbach Alpha = 0,783 , artinya skala 

komunikasi memiliki konsistensi internal yang baik. Berdasarkan hasil CITC dari 

aitem-aitem menunjukkan bahwa seluruh aitem memiliki CITC >0,3.  

 Skala komunikasi terdiri dari 10 aitem pernyataan dengan masing-masing 3 

aitem favorable dan 7 aitem unfavorable disajikan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Komunikasi  

Skala Favorable Unfavorable 

Komunikasi 1,7,9 2,3,4,5,6,8,10 

 

3.3.1.2 Skala Manajemen Keuangan 

 Pada penelitian ini, skala manajemen keuangan merupakan alat ukur yang 

dikembangkan oleh Olson, Fournier, & Druckman (1985). Skala ini diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia.  
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 Pada saaat pengisian skala, subjek diberikan 10 pernyataan yang berisi 

adanya sikap kekhawatiran mengenai pengelolaan permasalahan ekonomi dalam 

hubungan yang mengacu pada pola pengeluaran keuangan serta kepedulian 

terhadap pengambilan keputusan terhadap penggunaan uang. Subjek diminta untuk 

menilai kualitas manajemen keuangan dengan mengisi skala dengan cara mengisi 

berdasarkan derajat persetujuan angka 1 yaitu sangat tidak setuju hingga angka 5 

yaitu sangat setuju. Semakin tinggi angka yang dipilih (mendekati angka 5), maka 

menunjukkan subjek semakin setuju dengan pernyataan tersebut karena sesuai 

dengan hubungan manajemen keuangan subjek dengan pasangannya. Sebaliknya, 

semakin rendah angka yang dipilih (mendekati angka 1), maka menunjukkan 

subjek semakin tidak setuju dengan hubungan manajemen keuangan subjek dengan 

pasangannya.  

Skala manajemen keuangan  memiliki Cronbach Alpha = 0,796 , artinya 

skala manajemen keuangan memiliki konsistensi internal yang baik. Berdasarkan 

hasil CITC dari aitem-aitem menunjukkan bahwa 8 dari 10 aitem >0,3. Aitem 

nomor 8 hasil CITCnya  <0,3 (0,017). Aitem nomor 9 hasil CITCnya <0,3 (0,205). 

Apabila aitem nomor 8 digugurkan, nilai Cronbach Alpha = 0,811. Apabila nomor 

8 dan 9 digugurkan, nilai Cronbach Alpha = 0,823. 

 Skala manajemen keuangan terdiri dari 10 aitem pernyataan dengan 

masing-masing 5 aitem favorable dan  aitem unfavorable disajikan dalam tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. 

Blueprint skala manajemen keuangan 

Skala Favorable Unfavorable 

Manajamen Keuangan 2,4,5,6,8 1,3,7,9,10 

 

3.3.1.3 Skala Co-parenting 

Pada penelitian ini, skala co-parenting merupakan alat ukur yang 

dikembangkan oleh Feinberg (2003). Skala ini diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia.  

 Pada saaat pengisian skala, subjek diberikan 35 aitem pertanyaan yang 

isinya berasal dari dimensi co-parenting  yaitu terdapat 7 subskala diantaranya 

Endorse partner parenting, Co-parenting closeness, Co-parenting support, 

Division of Labor, Co-parenting agreement, Co-parenting undermining, Exposure 

to conflict. 

 Subjek diminta untuk menilai kualitas co-parenting dengan mengisi survei dengan 

cara mengisi berdasarkan derajat persetujuan angka 1 yaitu sangat tidak setuju 

hingga angka 5 yaitu sangat setuju. Semakin tinggi angka yang dipilih (mendekati 

angka 5), maka menunjukkan subjek semakin setuju dengan pernyataan tersebut 

karena sesuai dengan kualitas co-parenting subjek dengan pasangannya. 

Sebaliknya, semakin rendah angka yang dipilih (mendekati angka 1), maka 

menunjukkan subjek semakin tidak setuju dengan kualitas co-parenting subjek 

dengan pasangannya. 

 Skala co-parenting terdiri dari 35 aitem pernyataan dengan masing-masing 

16 aitem favorable dan 19 aitem unfavorable disajikan dalam tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Blueprint Skala Co-parenting 

Dimensi Favorable Unfavorable 

Endorse partner parenting 1,4,14,18,23 7,29 

Co-parenting closeness 2,17,24,30 28, 

Co-parenting support 3,10,19,25,26,27  

Division of Labor  5,20 

Co-parenting agreement 6 9,11,15 

Co-parenting undermining  8,12,13,16,21,22 

Exposure to conflict  31,32,33,34,35 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas adalah sejauh mana kecermatan suatu alat ukur mampu mengukur 

tingkat kesahihan dan validnya suatu instrumen sehingga benar-benar mengukur 

yang seharusnya diukur (Azwar, 2000) . Data yang dapat dikatakan akurat bisa jadi 

berasal dari tingginya validitas skala (Azwar, 2000). Menurut Matondang (2009) 

Content validity yaitu sejauh mana alat tes yang digunakan untuk mengukur isi yang 

dikuasai sesuai dengan pertanyaan pada alat ukur yang digunakan. Cara menguji 

content validity yaitu dengan mendapatkan pendapat dari profesional/expert 

judgmental. Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan merupakan alat ukur yang 

sudah baku dan sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. 

 Reliabilitas adalah keajegan suatu skala yang artinya sejauh mana alat ukur 

dapat memberikan hasil dari proses pengukuran yang dapat dipercaya (Matondang, 

2009). Suatu skala dapat dikatakan reliabel apabila pada saat dilakukan pengukuran 

yang dilakukan secara berulang-ulang walaupun subjek penelitian berbeda, maka 

hasil dari penelitian akan menghasilkan hasil yang relatif sama dan konsisten. Uji 
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realiabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach dengan 

program JASP versi 0.11.1. Skala yang dikatakan reliabel apabila memenuhi nilai 

Alpha Cronbach ≥ 0,7 (Azwar, 1997).  

Seluruh aitem dalam skala komunikasi, pada penelitian sebelumnya telah 

diuji oleh Olson & Larson (2008) dan dapat dikatakan reliabel karena memiliki nilai 

Alpha Cronbach α = 0,783. Hasil uji reliabilitas skala manajemen keuangan, pada 

penelitian sebelumnya telah diuji oleh Olson, Fournier, & Druckman (1985) 

menunjukkan nilai sebesar 0,823. Hasil uji reliabilitas skala co-parenting, pada 

penelitian sebelumnya telah diuji oleh Feinberg (2003) menunjukkan nilai sebesar 

0,885. 

3.3.2.1 Uji Reliabilitas Skala Co-parenting 

 Skala co-parenting yang digunakan pada penelitian ini yaitu hasil adopsi 

dari Feinberg, Brown, & Kan (2012). Berikut penjabaran hasil uji reliabilitas yang 

dilakukan peneliti dengan program JASP versi 0.11.1. 
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Tabel 3.4 

Reliabilitas Alat Ukur Co-parenting 

Skala Jumlah 

Aitem 

Alpha 

Cronbach 

Rentang CITC Keterangan 

Co-

parenting 

35 0,885 0,283 - 0,660 Aitem no 

11,17,21,23,24,26,28, 

dan 29 digugurkan 

 

 Berdasarkan tabel 3.4 dapat menunjukkan bahwa hasil Alpha Cronbach 

pada skala co-parenting ≥ 0,7. Terdapat 8 aitem yang memiliki nilai CITC di 

bawah 0,3 dan harus digugurkan yaitu aitem no 11,17,21,23,24,26,28, dan 29, agar 

nilai Alpha Cronbach dapat naik dari hasil sebelum digugurkan. Terdapat 1 aitem 

(aitem nomor 30) yang memiliki nilai CITC di bawah 0,3 dengan nilai CITC 0,283 

namun, tidak digugurkan. Aitem tersebut tidak digugurkan karena nilai Alpha 

Cronbach turun dibandingkan yang sebelumnya. Total aitem pada co-parenting 

yang semula berjumlah 35 butir menjadi 27 butir setelah digugurkan. Uji reliabilitas 

menjadi unidimensi dikarenakan pada uji coba reliabilitas sebelumnya 

menghasilkan beberapa dimensi dengan hasil tidak sesuai standart reliable. Pada uji 

reliabilitas pertama pada dimensi co-parenting closeness menghasilkan Alpha 

Cronbach sebesar 0,415. Kemudian pada dimensi endorse partner parenting 

menghasilkan Alpha Cronbach sebesar 0,502. Pada dimensi division of labor 

menghasilkan Alpha Cronbach sebesar 0,535. Namun apabila variabel co-

parenting dijadikan unidimensi menghasilkan Alpha Cronbach sebesar 0,946.   

Maka uji reliabilitas dengan menggunakan pengambilan data asli, menjadi 

unidimensi.  
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3.3.2.2 Uji Reliabilitas Skala Komunikasi 

 Skala komunikasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu hasil adopsi dari 

PREPARE/ENRICH: Customized Version. Life Innovations yang dikembangkan 

oleh Olson dan Larson (2008). Berikut penjabaran hasil uji reliabilitas yang 

dilakukan peneliti dengan program JASP versi 0.11.1. 
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Tabel 3.5 

Reliabilitas Alat Ukur Komunikasi 

 

Skala Jumlah 

Aitem 

Alpha 

Cronbach 

Rentang CITC Keterangan 

Komunikasi 10 0,783 0,310 – 0,605 - 

 

 Berdasarkan tabel 3.5 dapat menunjukkan bahwa hasil Alpha Cronbach 

pada skala komunikasi yaitu ≥ 0,7 dengan nilai 0,783. Padas kala komunikasi dari 

keseluruhan aitem tidak ada yang memiliki CITC di bawah 0,3 sehingga tidak ada 

aitem yang harus digugurkan. Total aitem pada dimensi komunikasi yaitu 10 butir. 

 

3.3.2.3 Uji Reliabilitas Manajemen Keuangan 

 Skala manajemen keuangan yang digunakan dalam penelitian ini milik 

ENRICH: Enriching & Nurturing Relationship Issues, Communication & 

Happiness. Family inventories: inventories used in a national survey of families 

across the family life cycle yang dikembangkan oleh Olson, Fournier, & Druckman 

(1985). Berikut penjabaran hasil uji reliabilitas yang dilakukan peneliti dengan 

program JASP versi 0.11.1. 

Tabel 3.6 

Reliabilitas Alat Ukur Manajemen Keuangan 

 

Skala Jumlah 

Aitem 

Alpha 

Cronbach 

Rentang CITC Keterangan 

Komunikasi 10 0,823 0,373 – 0,763 Aitem no 8 dan 9 

digugurkan 
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Berdasarkan tabel 3.6 dapat menunjukkan bahwa hasil Alpha Cronbach pada skala 

manajemen keuangan ≥ 0,7. Terdapat 2 aitem yang memiliki nilai CITC di bawah 

0,3 dan harus digugurkan yaitu aitem no 8 dan 9, agar nilai Alpha Cronbach dapat 

naik dari hasil sebelum digugurkan. Total aitem pada manajemen keuangan yang 

semula berjumlah 10 butir menjadi 8 butir setelah digugurkan. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan objek yang ingin diteliti yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat untuk dilakukannya pengamatan dan pengukuran 

(Nasution, 2003). Sampel merupakan bagian dari objek yang dijadikan objek 

penelitian yang bertujuan sebagai bentuk representatif dari populasi secara 

keseluruhan (Nasution, 2003). Menurut Agung (2005) jumlah yang paling sering 

digunakan dalam penelitian yaitu lebih dari 30 dan kurang dari 500. Populasi pada 

penelitian ini merupakan pasangan yang memiliki anak usia preschool yang 

berdomisili di Gresik. Jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 103 

orang pasangan yang memiliki anak usia preschool. 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

 Pengambilan data sampel sangat penting dalam melakukan penelitian, 

karena tujuan pengambilan data dari sampel dimaksudkan untuk mendukung pada 

pemahaman dari kerangka teori yang lebih baik (Bernard, 2002). Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik Purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan peneliti dengan Jumlah subjek dalam penelitian ini 
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berjumlah 103 orang. Subjek diminta untuk mengisi kuesioner yang nantinya 

kuesioner tersebut akan menjadi data yang digunakan oleh peneliti. Purposive 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel non-random dengan memilih subjek 

berdasarkan pertimbangan ciri karakteristik subjek yang dibutuhkan sesuai dengan 

tujuan penelitian sehingga dapat memberikan nilai yang lebih representatif 

(Bernard, 2002). Peneliti menggunakan teknik sampel ini dengan tujuan agar 

peneliti dengan mudah memecahkan masalah penelitian sesuai dengan ciri 

karakteristik yang telah ditentukan peneliti sehingga, teknik ini dapat memberikan 

nilai yang representatif dan memenuhi objektifitas dilakukanya penelitian (Bernard, 

2002). Jumlah sampel yang didapatkan peneliti berjumlah 103 orang. 

 

3.5 Analisis Data  

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 pengaruh variabel 

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

untuk mengetahui arah hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan mengetahui pengaruh 

perubahan pada variabel komunikasi dan manajemen keuangan terhadap variabel 

co-parenting. 

  


