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BAB III 

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Martono (2011), 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan kumpulan data 

berupa angka – angka. Penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif untuk 

menguji apakah hipotesis yang diterapkan diterima atau tidak. Pada penelitian kali 

ini menggunakan rancangan penelitian korelasional. Sudjana dan Ibrahim (2007), 

menjelaskan penelitian korelasional adalah sebuah studi yang mempelajari 

hubungan antara 2 variabel atau lebih, yaitu sejauh mana variasi dari suatu variabel 

berhubungan dengan variasi pada variabel lainnya.  

Penelitian ini berupaya menguji pengaruh self esteem dan secire attachment 

terhadap resiliensi wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Variabel dependen : Resiliensi 

Variabel independen  : Self Esteem dan Secure Attachment 

3.2.1 Definisi Operasional Resiliensi 

Resiliensi menurut Connor dan Davidson adalah keberhasilan individu 

dalam menghadapi kesulitan (2003). Connor dan Davidson berpendapat bahwa 
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resiliensi merupakan parameter kesuksesan individu dalam melakukan coping 

stress setelah mengalami peristiwa negatif.  

Menurut Connor dan Davidson (2003) resiliensi terdiri atas lima aspek, 

yaitu: 

1. Kompetensi Pribadi  

Aspek ini mendefinisikan kompetensi individu dalam mencapai tujuan 

meskipun dalam keadaan gagal atau berada di dalam situasi kemunduran. 

Hal ini menyebabkan individu cenderung merasa stress dan ragu akan 

keberhasilan suatu tujuan. Oleh sebab itu diperlukan standar tinggi dan 

keuletan dalam diri. Indikator penting dalam aspek ini adalah kemampuan 

untuk menjadi individu yang kompeten, ulet, dan memiliki standar yang 

tinggi. 

2. Percaya Dengan Dirinya Sendiri 

Aspek ini berkaitan dengan tenangnya individu dalam mengambil tindakan. 

Individu yang tenang memiliki sikap berhati – hati dalam pengambilan 

keputusan ditengah masalah yang dihadapi. Individu yang tenang mampu 

melakukan coping stress dengan cepat dan tepat serta tetap berfokus pada 

tujuan walaupun ditengah kondisi penuh tekanan. Indikator penting dalam 

aspek ini adalah kepercayaan diri terhadap naluri, mampu mentoleransi hal 

buruk, dan mampu mengatasi dampak dari stress. 

3. Kontrol Diri 

Aspek ini mendefinisikan kemampuan individu dalam mengontrol diri dan 

mencapai suatu tujuan. Indikator penting dalam aspek ini adalah 
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kemampuan mengontroldan mengendalikan diri sendiri. 

4. Penerimaan positif terhadap perubahan dan relasi dengan orang lain 

Aspek ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam menerima kondisi 

yang sulit secara positif dan tetap mampu untuk berhubungan secara dekat 

dengan orang lain. Kemampuan ini membuat individu tetap mampu 

menerima dan memaknai kondisi sulit sebagai sesuatu yang positif sehingga 

tidak berdampak terhadap hubungan dengan orang lain.  

5. Keyakinan Spiritual 

Aspek ini dikarakteristikan dengan kapasitas individu untuk tetap berjuang 

menghadapi situasi sulit karena adanya keyakinan terhadap Tuhan. 

Keyakinan terhadap Tuhan memampukan individu untuk percaya bahwa 

masalah yang terjadi adalah berasal dari Tuhan dan harus dihadapi dengan 

positif. 

Hasil total skala menunjukkan tingkat resiliensi individu. Semakin tinggi 

total skor yang dihasilkan, maka tingkat resiliensi akan semakin menguat. 

Sementara itu, semakin rendah skor yang dihasilkan, maka tingkat resiliensi akan 

semakin rendah. 

3.2.2 Definisi Operasional Self Esteem 

Self esteem merupakan bagaimana sikap individu tentang pandangannya 

terhadap diri sendiri mulai dari memandang diri secara positif maupun negatif 

(Rosenberg, 1989). Hasil total skala menunjukkan tingkat self esteem individu. 

Semakin tinggi total skor yang dihasilkan, maka tingkat self esteem individu akan 

semakin menguat sehingga dapat dikatakan individu tersebut memiliki tingkat 
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harga diri yang tinggi. Sementara itu, semakin rendah total skor yang dihasilkan, 

maka akan semakin rendah pula tingkat self esteem individu tersebut dan dapat 

dikatakan bahwa individu tersebut memiliki harga diri yang rendah. 

3.2.3 Definisi Operasional Secure Attachment 

Secure attachment adalah keterikatan yang aman berupa kasih sayang yang 

diberikan dari orang tua pada anak yang bersifat khusus dan relatif bertahan lama 

dengan tujuan mendapatkan rasa aman, nyaman yang akan berhubungan dengan 

interaksi sosial. Hasil total skala menunjukkan tingkat secure attachment individu. 

Semakin tinggi total skor yang dihasilkan, maka tingkat secure attachment individu 

meningkat. Sedangkan semakin rendah total skor yang dihasilkan, maka tingkat 

secure attachment rendah. 

3.3 Instrumen Penelitian 

 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survei. Survei adalah salah satu praktik dalam pengumpulan data yang 

mengukur semua orang dalam satu populasi atau pun sampel dengan tujuan 

untuk membangun deskriptor kuantitatif (statistik yang menggambarkan 

distribusi dalam populasi) serta menganalisis bagaimana dua atau lebih variabel 

saling terkait (Groves, Fowler Jr, Couper, Lepkowski, Singer, & Tourangeau, 

2011). Alat pengumpul data menggunakan skala yang digunakan untuk 

mengukur self esteem dan secure attachment terhadap resiliensi wanita dewasa 

awal korban kekerasan dalam pacaran. 

Jenis skala yang digunakan pada penelitian kali ini adalah bentuk skala 
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likert dimana dalam skala ini terdapat pengukuran linear dari Sangat Tidak 

Setuju sampai Sangat Setuju. Kriteria penilaian dari skala likert berkisar antara 

satu sampai dengan lima pilihan jawaban sebagai berikut: 1= sangat tidak 

setuju (STS), 2= tidak setuju (TS), 3= Netral (N), 4= Setuju (S), 5=sangat setuju 

(S). 

Uji bahasa kuisioner dilakukan kepada 10 subjek untuk menguji dan 

memastikan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh subjek penelitian dan 

sejalan dengan maksud peneliti. 

3.3.1.1 Skala Resiliensi 

 

Peneliti menggunakan skala The Connor-Davidson Resilience Scale 

(CD-RISC) yang dikembangkan oleh Connor dan Davidson (2003).Peneliti 

mengadaptasi sumber asli dari skala tersebut lalu menerjemahkannya ke dalam 

bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti melakukan uji bahasa kepada 10 orang 

subjek calon responden penelitian. 

Model skala yang digunakan adalah skala Likert dengan rentang antara 

1 hingga 5 di mana subjek nantinya akan menjawab dengan melingkari salah 

satu jawaban dari lima pilihan jawaban yaitu 1 = sangat tidak setuju (STS), 2 = 

tidak setuju (TS), 3 = netral (N), 4 = setuju (S), dan 5 = sangat setuju (SS). 

 

Tabel 3. 1 Blueprint Skala CD-RISC 

No Aspek Favorable Jumlah 

1 Kompetensi Pribadi 10,11,12,16, 

17,23,24,25 

8 

2 Percaya Dengan Dirinya Sendiri 6,7,14,15, 

18,19, 20 

7 
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3 Penerimaan Positif Terhadap Perubahan 1,2,4,5,8 5 

4 Kontrol Diri 13, 21,22 3 

5 Keyakinan Spiritual 3,9 2 

  Jumlah 25 

 

3.1.1.2 Skala Self Esteem 

Peneliti menggunakan skala Self Esteem Scale (SES) yang dikembangkan 

oleh Rosenberg (1965).  Peneliti mengadaptasi sumber asli dari skala tersebut lalu 

menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti melakukan uji 

bahasa kepada 10 orang subjek calon responden penelitian. 

Adapun rentang skornya adalah 1-5 dengan rentang skala yang berbeda 

untuk kelompok item tertentu. Pada pertanyaan tentang frekuensi, subjek dapat 

memilih satu jawaban dari lima pilihan jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 

subjek. Pilihan – pilihan tersebut diantaranya adalah sangat tidak setuju=1, tidak 

setuju=2, netral=3,  setuju=4, sangat setuju=5. 

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Self Esteem  

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

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

 

3.1.1.3 Skala Secure Attachment 

 

Peneliti menggunakan skala Attachment Style Quitsionnaire (ASQ) yang 

dikembangkan oleh Griffin dan Bartholomew (1993). Peneliti mengadaptasi skala 
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tersebut ke Bahasa Indonesia, setelah itu peneliti melakukan uji bahasa kepada 10 

orang subjek calon responden penelitian. 

Model skala yang digunakan adalah skala Likert dengan rentang antara 1 

hingga 5 di mana subjek nantinya akan menjawab dengan melingkari salah satu 

jawaban dari lima pilihan jawaban yaitu tidak pernah=1, jarang=2, kadang=3, 

sering=4, selalu=5. 

Tabel 3. 3 Blueprint Skala Secure Attachment 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Unidimensional 1,4,5,6,7,8 2,3 8 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Alat ukur yang memiliki validitas tinggi harus mampu menjalankan dengan 

tepat sesuai dengan fungsi ukurnya atau hasil yang diberikan dari alat ukur tersebut 

sesuai dengan fakta yang terjadi dan apa yang diukur (Matondang, 2009).  

Uji validitas skala dalam penelitian ini menggunakan CVR (Content Valdity 

Ratio) yang melibatkan expert judgement untuk menilai setiap aitem pernyataan 

dimana CVR adalah derajat kesepakatan antara expert judgement terhadap sebuah 

butir (Natalya & Siaputra, 2016). Expert judgement tersebut adalah Stefani Virlia, 

M. Psi., Psikolog yang ahli di bidang psikologi klinis dan Lina Natalya S.Psi., M. 

Psi yang ahli di bidang statistika. 

Reliabilitas merupakan bagaimana hasil pengukuran alat ukur yang telah 

dilakukan dapat dipercaya jika telah dilakukan beberapa kali pada kelompok yang 

sama dan menghasilkan pengukuran yang tidak jauh berbeda, namun aspek yang 

diukur tetaplah sama (Matondang, 2009). Alat ukur dapat dikatakan memiliki 
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reliabilitas yang baik jika memiliki koefisien alpha cronbach > 0.7 (cukup baik) 

atau 0.8 (baik) (Janti, 2014). 

3.1.1.4 Validitas dan Reliabilitas Skala Resiliensi 

 Skala Resiliensi dalam penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa inggris ke 

dalam Bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti melakukan uji Bahasa kepada sepuluh 

responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilnya tidak ada perubahan 

pada tiap aitemnya. Selanjutnya peneliti melakukan uji validasi dengan Content 

Validity Ratio (CVR) yang melibatkan satu professional judgement untuk menilai 

tiap aitem pada skala ini. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 8 aitem pertanyaan 

yang sesuai tanpa perbaikan yaitu nomor 11,12,16,17,19,20,22,23. Selain itu 

terdapat 17 aitem pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan seperti pada nomor 1 

dengan mengganti kada “adaptasi” menjadi “menyesuaikan diri”, nomor 2 dengan 

menghapus kata “merasa”, nomor 3 dengan menambahkan kata “saya merasa” dan 

mengganti kata “membantu” menjadi “menolong”, nomor 4 mengganti kata 

“menangani” menjadi “mengatasi”, nomor 5 menambahkan kata “menghadapi 

tantangan baru”, nomor 6 mengganti kata “humornya” menjadi “humoris/lucu”, 

nomor 7 mengganti kata “mengalami stress” menjadi “mengatasi stress”, nomor 8 

menambahkan kalimat “setelah mengalami kesukaran”, nomor 9 mengganti kata 

“hal – hal” menjadi “saya percaya bahwa”, nomor 10 mengganti kalimat “ada 

hikmah dari apapun yang terjadi” menjadi “saya percaya bahwa apapun yang terjadi 

tetap mengupayakan yang terbaik”, nomor 13 mengganti kata “mendapatkan” 

menjadi “memperoleh”, nomor 14 mengganti kata “jernih” menjadi “jelas”, nomor 

15 menambahkan kata “proses”, nomor 18 menambahkan kata “tidak biasa”, nomor 
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21 menghapus kata “rasa”, nomor 24 mengganti kata “bekerja” menjadi 

“mencapai”, dan nomor 25 mengganti kalimat “saya memiliki kebanggaan atas 

pencapaian saya” menjadi “saya bangga atas pencapaian/prestasi saya” 

Selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap masing – masing 

dimensi skala resiliensi. Hasil seluruh aitem yang telah diuji reabilitasnya 

dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 4 Validitas Reliabilitas Resiensi 

Variabel Dimensi Nilai Alpha 

Cronbach 

Rentang 

CITC 

Keterangan 

Resiliensi Kompetensi 

Pribadi 

0.822 0.467 – 0.640  

 Percaya 

Dengan Diri 

Sendiri  

0.735 0.376 – 0.623  

 Penerimaan 

Positif 

Terhadap 

Perubahan 

 

0.717 0.398 – 0.543  

 Kontrol Diri 0.813 0.686 Aitem nomor 

13 gugur 

 Keyakinan 

Spiritual 

0.581 0.410  

 

Berdasarkan tabel diatas, skor Cronbach’s alpha berada di kategori sedang 

(0,050 -  0,70) hingga kategori reabititas yang tinggi (0,70 – 0,09) sehingga alat 

ukur ini masih dapat dikatakan reliabel  (Hinton, Brownlow, McMurray  & Cozens, 

2004). 
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3.2.5.2 Validitas dan Reabilitas Skala Self Esteem 

Skala self esteem dalam penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa inggris 

ke dalam Bahasa Indonesia. Setelah itu peneliti melakukan uji Bahasa kepada 

sepuluh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Hasilnya tidak ada 

perubahan pada tiap aitemnya. Selanjutnya peneliti melakukan uji validasi dengan 

Content Validity Ratio (CVR) yang melibatkan satu professional judgement untuk 

menilai tiap aitem pada skala ini. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 4 aitem 

pertanyaan yang sesuai tanpa perbaikan yaitu nomor 1, 6, 7, 8. Selain itu terdapat 6 

aitem pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan seperti pada nomor 2 yang 

mengganti kalimat “terkadang saya tidak merasa diri saya baik” menjadi “saya 

kadang – kadang merasa sama sekali tidak memiliki sesuatu yang baik dalam hal 

apapun”, nomor 3 menambahkan kata “beberapa”, nomor 4 mengganti kata 

“sebaik” menjadi “seperti yang dilakukan”, nomor 5 menambahkan kata 

“memiliki”, nomor 9 menambahkan kata “keseluruhan”, nomor 10 mengganti kata 

“mengambil” menjadi “bersikap”.  

 Selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap masing – masing 

dimensi skala self esteem. Hasil seluruh aitem yang telah diuji reliabilitasnya 

dijelaskan pada tabel dibawah ini 

Tabel 3. 5 Validitas Reliabilitas Self Esteem 

Variabel Dimensi Nilai Alpha 

Cronbach 

Rentang 

CITC 

Keterangan 

Self Esteem Unidimensional 0,865 0,456 – 

0,683 

Aitem nomor 

8 gugur 
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3.1.1.5 Validitas dan Reliabilitas Skala Secure Attachment 

Skala secure attachment dalam penelitian ini diterjemahkan dari Bahasa 

inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Peneliti mengadopsi skala The Attachment Style 

Questionnaire oleh Griffin yang kemudian diambil salah satu aspek dari keempat 

aspek dari skala tersebut yaitu dimensi secure attachment. Setelah itu peneliti 

melakukan uji Bahasa kepada sepuluh responden yang sesuai dengan kriteria 

penelitian. Hasilnya tidak ada perubahan pada tiap aitemnya. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji validasi dengan Content Validity Ratio (CVR) yang melibatkan satu 

professional judgement untuk menilai tiap aitem pada skala ini. Hasil menunjukkan 

bahwa terdapat 4 aitem pertanyaan yang sesuai tanpa perbaikan yaitu nomor 2, 5, 

7, 8. Selain itu terdapat 4 aitem pertanyaan yang sesuai dengan perbaikan seperti 

pada nomor 1 mengganti kata “emosional” menjadi “perasaan”, nomor 3 

menambahkan kata “orang lain”, nomor 4 mengganti kalimat “saya percaya orang 

lain dan saya suka kalua orang lain mengandalkan saya” menjadi kalimat “saya 

mempercayai orang lain dan saya menyukai kondisi dimana orang lain bisa 

mengandalkan saya”, nomor 6 menambahkan kata “dekat”. 

 Selanjutnya peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap masing – masing 

dimensi skala secure attachment. Hasil seluruh aitem yang telah diuji reabilitasnya 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 6 Validitas Reliabilitas Secure Attachment 

Variabel Dimensi Nilai Alpha 

Cronbach 

Rentang 

CITC 

Keterangan 

Secure 

Attachment 

Unidimensional 0,664 0,378 – 

0,512 

Aitem nomor 

3,4,6,8 gugur 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah dengan subjek yang 

memiliki karakteristik sesuai yang telah ditetapkan peneliti dalam proses 

pengambilan kesimpulan. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 

wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran yang berusia 20 – 40 tahun 

(Santrock, 2013) 

3.4.2 Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah wanita dewasa awal berusia 20 – 40 tahun 

yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Pada penelitian regresi dapat 

menggunakan rumus dari Green (1991) yaitu N ≥ 50 + 8m, dimana “m” 

merupakan jumlah n (aspek) dari variabel bebas yang digunakan. Variable bebas 

dalam penelitian ini adalah secure attachment dan self esteem yang mana kedua 

variable ini memiliki aspek unidimensional. Sehingga 50 + 8(2) = 66. Sehingga 

penelitian ini membutuhkan minimal 66 subjek penelitian. 

3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel akan dilaksanakan melalui survei online. Teknik 

penelitian ini menggunakan snowball sampling yang mana pada teknik ini peneliti 

akan memberikan kuesioner penelitian kepada subjek penelitian yang kemudian 

subjek tersebut akan memberikannya kepada orang lain yang potensial dan sesuai 

dengan karakteristik sampel penelitian dan seterusnya seperti itu (Kirchherr & 

Charles, 2018). Metode ini diibaratkan seperti bola salju yang bergulir dari satu 

rujukan menuju rujukan yang lain (Kirchherr & Charles, 2018). Teknik ini 



 

42 

 

digunakan sebab peneliti tidak dapat sepenuhnya menjangkau seluruh responden 

wanita dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran. Selain itu dengan teknik ini 

akan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan data.  

3.5 Analisa Data 

Analisis data dilakukan melalui program komputer JASP versi 0.12.2. Uji 

hipotesis mayor pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda  

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + e 

Keterangan :  

 

 
 

 
 

 
 

 

Y = Resiliensi 

A = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi 

β2 = Koefisien Regresi 

E = Error 

X1 = Self Esteem 

X2 = Secure Attachment 

Sedangkan untuk hipotesis minor, peneliti menggunakan Analisa regresi 

linear sederhana untuk menganalisa seberapa besar pengaruh variabel prediktor 

(self esteem dan secure attachment) terhadap variabel dependent (resiliensi). 

Peneliti menggunakan rumus sebagai berikut (Harlan, 2018):  

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = Resiliensi  

a = unstandardized intercept  

b = unstandardized regression coefficient  

X = Self Esteem/Secure Attachment 


