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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif korelasional yang 

menghubungkan antara empat Pola Attachment terhadap Ayah (X) yang terdiri 

dari secure, dismissing, fearful, pre-occupied dengan Pengambilan Keputusan 

Menikah (decision making of marriage) (Y) pada anak laki-laki yang telah 

dewasa (25-29 tahun). Secara sistematis model hubungan antara variabel 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Prasetyo & Jannah, 2011: 

67). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel bebas (independent variable) : Pola Attachment terhadap Ayah  

VB 1: pola attachment secure terhadap ayah  

Pengambilan Keputusan 

Menikah (Y) 
 

Secure (X1) 

Dismissing (X2)  

Fearful (X3) 

Pre-occupied (X4) 
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VB 2: pola attachment dismissing terhadap ayah  

VB 3: pola attachment fearful terhadap ayah  

VB 4: pola attachment pre-occupied terhadap ayah  

2. Variabel terikat (dependent variable) : Pengambilan Keputusan Menikah  

C. Definisi Operasional 

1. Pola Attachment Terhadap Ayah  

Attachment (kelekatan) terhadap ayah merupakan suatu ikatan emosional 

yang saling mengikat antara anak dan ayah yang mempunyai arti khusus dalam 

kehidupan seorang anak secara berkesinambungan sehingga memunculkan suatu 

perasaan yang kuat antara satu sama lain dan bersifat kekal sepanjang waktu, 

memberikan kesan rasa aman dan nyaman terhadap ayah hingga anak beranjak 

dewasa. 

Adapun pola attachment menurut Bartholomew dan Horowitz yang 

dikembangkan oleh Griffin dan Bartholomew (dalam Hofstra & Van 

Oudenhoven, 2004), yaitu antara lain :  

a. Secure. Kategori ini menunjukkan kedekatan dengan ayah secara emosional, 

adanya perasaan nyaman dan rasa saling percaya antara anak dan ayah, tidak 

ada perasaan khawatir jika adanya penolakkan dari diri sendiri ataupun dari 

ayah.  

b. Dismissing-avoidant. Kategori ini menunjukkan perasaan nyaman walaupun 

tanpa adanya kedekatan emosional dengan ayah, ia merasa mandiri dan 

merasa nyaman dengan diri sendiri, serta ia memutuskan untuk tidak 

bergantung pada orang tua. 
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c. Fearful-avoidant. Kategori ini menunjukkan perasaan kurang nyaman atau 

berupaya menghindar jika dekat dengan ayah, menginginkan kedekatan 

emosional dengan ayah tapi ia merasa sulit untuk mempercayainya, dan 

khawatir jika harapannya tidak direalisasikan jika dekat dengan ayah.  

d. Preoccupied. Kategori ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk dekat 

dengan ayah secara emosional dan juga merasa tidak nyaman jika berjauhan 

dengan ayah, adanya upaya anak untuk dapat menyerupai figur lekat yaitu 

ayah.  

2. Pengambilan Keputusan Menikah  

Pengambilan keputusan menikah merupakan salah satu proses berfikir yang 

dilakukan oleh individu secara sadar dalam memilih atau menentukan berbagai 

kemungkinan pasca-menikah, dengan tujuan untuk dapat meminimalisir masalah-

masalah dalam pernikahan. 

Kuzgun (dalam Kusumayani, 2015: 4; Khoiriyah, 2012: 34-40) yang 

mengidentifikasikan empat gaya pengambilan keputusan tersebut, yaitu:  

a. Rational (rasional). Gaya yang ditandai dengan pengambilan keputusan yang 

sistematis dan planful dengan orientasi masa depan yang jelas. Mampu 

berkomitmen dan menerima tanggung jawab pada pilihannya yang disengaja 

dan logis. Serta mengambil keputusan menikah berdasarkan dari beberapa 

informasi tentang pernikahan.  

b. Intuitive (intuisi). Gaya yang ditandai dengan rasa ketergantungan pada 

pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk memutuskan dengan 

cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Mampu 
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menerima tanggung jawab atas pilihannya, tetapi tetap fokus pada sisi 

emosional.  

c. Dependent (dependen). Gaya ini ditandai dengan menolak tanggung jawab 

atas pilihan sendiri dan melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan cenderung berasal dari orang lain yang dianggap penting sebagai 

figur otoritas, seperti orang tua, keluarga, teman. 

d. Indecisiveness (keraguan). Gaya ini ditandai dengan kecenderungan untuk 

menghindari situasi pengambilan keputusan. Bersikap ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan, memerlukan waktu lebih banyak ketika memilih suatu 

pilihan, tetapi lebih selektif serta kurang lengkap dalam pencarian informasi.  

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek atau data yang menjadi fokus penelitian 

dalam suatu ruang lingkup pada waktu yang ditentukan (Arikunto, 2010: 173). 

Dan juga, Azwar (2010: 78) menyebutkan bahwa populasi merupakan kelompok 

subjek yang hendak digeneralisasikan pada hasil penelitian, yang kelompok 

subjeknya harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Populasi dalam penelitian ini 

adalah laki-laki dewasa berusia antara 25-29 tahun yang berdomisili daerah 

Kecamatan Pekanbaru Kota pada bulan Agustus 2016 berjumlah 1.280 orang. 

Adapun rincian data jumlah laki-laki berusia 25-29 tahun yang dapat dilihat pada 

tabel berikut ini :  
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Tabel 3.1  

Rekapitulasi data jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota usia 25-29 

Tahun dan jenis kelamin Bulan Agustus 2016  

No Kelurahan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki 

1 Simpang Empat    25 Jiwa 

2 Sumahilang  385 Jiwa 

3 Tanah Datar  231 Jiwa 

4 Kota Baru  259 Jiwa 

5 Sukaramai  171 Jiwa 

6 Kota Tinggi  209 Jiwa 

Jumlah       1.280 Jiwa 

Sumber: Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota, Agustus 2016  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ingin 

diteliti (Prasetyo & Jannah, 2008:120). Untuk menentukan jumlah sampel dalam 

penelitian ini digunakan tolak ukur yang dikemukakan oleh Arikunto (2002: 109-

110), bahwa untuk sekedar ancar-ancar, maka apabila subjeknya kurang dari 100 

orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut maka sampel dalam 

penelitian ini ditetapkan sebesar 10% dari jumlah populasi ini sebanyak 128 jiwa.  

E. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive 

Sampling yang berdasarkan adanya tujuan tertentu dalam mengambil subjek 

penelitian. Teknik ini digunakan karena sesuai dengan pertimbangan peneliti 

sehingga dapat mewakili dari jumlah populasi. Adapun kriterianya adalah sebagai 

berikut :  
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a. Sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri  

b. Belum menikah/baru menikah di tahun 2016 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data (Arikunto, 2010: 265) merupakan cara-cara yang  

yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 

didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu 

dalam pengumpulan data penelitian yang berbentuk skala. Skala dalam penelitian 

ini dikembangkan dari defenisi operasional tentang variabel yang menjadi fokus 

penelitian, yakni sebagai berikut:  

1. Skala Pola Attachment (Kelekatan) terhadap Ayah  

Variabel ini akan diungkap menggunakan skala pola attachment. Aitem-

aitem yang dibuat mengacu pada konsep attachment yang dikembangkan oleh 

Griffin dan Bartholomew (dalam Hofstra & Van Oudenhoven, 2004) berdasarkan 

empat pola attachment Bartholomew (1990) dan Horowitz (1991) dan telah 

dimodifikasi dari alat ukur RSQ (Relationship Scale Questionnare),   meliputi 

secure, dismissing, fearful dan pre-occupied. Skala ini disusun berdasarkan 

modifikasi model skala Likert yang dibuat dalam empat alternatif yaitu, Sangat 

Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS).  

Pemberian skor pada masing-masing aitem baik untuk aitem favorabel 

maupun unfavorabel dengan cara memberikan nilai 1 sampai dengan 4. Untuk 

aitem favorabel jawaban sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, sesuai (S) diberi nilai 3, 

tidak sesuai (TS) diberi nilai 2 dan sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1. 

Sedangkan untuk aitem unfavorabel pemberian nilai seperti pada nilai aitem  
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favorabel namun berlaku nilai sebaliknya, yaitu untuk jawaban sangat sesuai (SS) 

diberi nilai 1, sesuai (S) diberi nilai 2, tidak sesuai (TS) diberi nilai 3 dan sangat 

tidak sesuai (STS) diberi nilai 4. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Pola Attachment terhadap Ayah 

No Aspek Indikator Favo Unfavo Total 

1 Secure  a. Menunjukkan adanya 

kedekatan secara 

emosional  

1,2,7 10 4 

b. Adanya rasa saling 

percaya antara anak 

dan ayah 

 

5,35,36,38 

- 4 

 

2 Dismissing  a. Mampu berjauhan 

dengan ayah (Mandiri)  

12,13,14,15,16,18, 

19,20,21,22,27,28 
4 13 

3 Fearful  a. Adanya perasaan tidak 

percaya pada ayah  
23,25,26,41 - 4 

b. Adanya perasaan 

menghindar jika 

berada di dekat ayah 

 

8,11,17,24 

 

- 

 

4 

4 Pre-Ocupied  a. Adanya perasaan 

kurang nyaman jika 

berjauhan dengan ayah  

3,6,29,33,34,37 9 7 

b. Adanya perasaan 

khawatir jika tidak 

seperti ayah  

30,31,32 39,40 5 

Jumlah 36 5 41 

2. Skala Pengambilan Keputusan Menikah  

Variabel ini akan diungkap menggunakan empat aspek pengambilan 

keputusan menikah yang diadaptasi dari gaya pengambilan keputusan oleh 

Kuzgun (dalam Kusumayani, 2015: 4; Khoiriyah, 2012: 34-40), yaitu: rational, 

intuitive, dependent, indecidiveness. Skala ini disusun berdasarkan modifikasi 

model skala Likert yang dibuat dalam empat alternatif yaitu, Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Sangat Tidak Setuju (STS).  

Pemberian skor pada masing-masing aitem baik untuk aitem favorabel 

maupun unfavorabel dengan cara memberikan nilai 1 sampai dengan 4. Untuk 
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aitem favorabel jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai 4, setuju (S) diberi nilai 3, 

kurang setuju (KS) diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1. 

Sedangkan untuk aitem unfavorabel pemberian nilai seperti pada nilai aitem  

favorabel namun berlaku nilai sebaliknya, yaitu untuk jawaban sangat setuju (SS) 

diberi nilai 1, setuju (S) diberi nilai 2, kurang setuju (KS) diberi nilai 3, dan sangat 

tidak setuju (STS) diberi nilai 4.  

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Menikah 

No Sub-Unit Favo Unfavo Total 

1 Rational  1,2,3,4,31,32,33,34,35 7,10,18 12 

2 Intuitive  6,8,9,11,12,13,36,40,42,41 - 10 

3 Dependent  16,19,20,21,22,23,24,37 14,38 10 

4 Indecisiveness  5,17,25,26,27,28,29,30 15,39 10 

Total 35 7 42 

G. Uji Coba Alat Ukur  

Dalam penelitian ini, uji coba alat ukur dalam penelitian dilakukan pada 

subjek dengan sifat yang sama dengan populasi yang diteliti. Pada hasil uji coba 

alat ukur sendiri akan dilihat daya deskriminasi aitem yaitu sejauh mana aitem 

mampu membedakan antar individu atau kelompok individu yang memiliki dan 

tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2012: 76).  

Uji coba dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Pekanbaru 

Kota meliputi enam Kelurahan, antara lain: Kelurahan Sukaramai, Kota Tinggi, 

Kota Baru, Sumahilang, Tanah Datar, Simpang Empat pada tanggal 10 – 23 

Agustus 2016 dengan jumlah sebanyak 130 orang. Uji coba ini bertujuan untuk 
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mengetahui tingkat validitas dan realibilitas guna mendapat aitem-aitem yang 

layak digunakan sebagai alat ukur.  

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Instrumen yang dapat dikatakan valid apabila 

instrumen mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2010: 211).  

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas isi. 

Penggunaan validitas isi akan menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam tes 

mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes tersebut (Azwar, 

2010: 132). Salah satu cara yang sederhana untuk melihat apakah validitas isi 

telah terpenuhi adalah dengan melihat apakah aitem-aitem dalam skala yang telah 

ditulis sesuai dengan blue print-nya, yang telah sesuai dengan batasan ukur yang 

telah ditetapkan semula dan memeriksa apakah masing-masing item yang telah 

sesuai dengan indikator perilaku yang akan diungkap. Pelaksanaan validitas isi 

dilakukan dengan menggunakan pertimbangan professional judgement yaitu 

dosen pembimbing.  

2. Uji Daya Deskriminasi  

Azwar (2012: 80) menyebutkan salah satu cara melihat daya deskriminasi 

aitem adalah dengan melihat koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala yang dikenal dengan nama koefisien korelasi aitem-total (rix). 
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Penerimaan aitem yang diterima atau gugur dalam penelitian ini dengan melihat 

koefisien korelasi (rix) dengan batasan      . Aitem dengan nilai koefisien 

korelasi       dianggap memuaskan dan bisa digunakan untuk alat ukur 

penelitian. Sedangkan aitem yang berada dibawah koefisien korelasi tersebut akan 

dianggap gugur. Namun, apabila jumlah aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah 

yang diinginkan maka peneliti dapat menurunkan 0.30 menjadi 0.25. 

Setelah dilakukan uji coba, dari 41 aitem alat ukur pola attachment terhadap 

ayah ada 7 aitem yang dinyatakan tidak valid, yaitu 4,10,17,28,29,37,40 dengan 

ketentuan koefisien korelasi aitem      . Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel 3.4 
Blue Print Pola Attachment Terhadap Ayah Try Out  

No Aspek Indikator 
Jumlah 

aitem 
Aitem Valid 

Aitem Tidak 

Valid 

1 Secure a. Menunjukkan adanya 

kedekatan secara 

emosional 

4 1,2,7 10 

b. Adanya rasa saling 

percaya antara anak dan 

ayah 

4 5,35,36,38 - 

2 Dismissing 
a. Mampu berjauhan 

dengan ayah (Mandiri) 
13 

12,13,14,15, 

16,18,19,20, 

21,22,27 

4,28 

3 Fearful a. Adanya perasaan tidak 

percaya pada ayah 
4 23,25,26,41 - 

b. Adanya perasaan 

menghindar jika berada di 

dekat ayah 

4 8,11,24 17 

4 Pre-Ocupied a. Adanya perasaan kurang 

nyaman jika berjauhan 

dengan ayah 

 

7 

 

3,6,9,33,34, 29,37,40 

b. Adanya perasaan 

khawatir jika tidak seperti 

ayah 

5 30,31,32,39 - 

Jumlah 
41 34 7 
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Dari tabel di atas diketahui ada 34 aitem yang valid dan dapat digunakan 

dalam penelitian dengan standar korelasi      , koefisien korelasi yang 

diperoleh pola attachment secure yang valid berkisar dari 0,540 - 0,774, pola 

attachment dismissing yang valid berkisar dari 0,240 - 0,542, pola attachment 

fearful yang valid berkisar dari 0,282 - 0,631, dan pola attachment pre-occupied 

yang valid berkisar dari 0,275 - 0,715 sementara yang lainnya tidak valid. Adapun 

gambaran aitem yang diterima dapat dilihat melalui tabel blue print sebagai 

berikut.  

Tabel 3.5 

Blue Print Pola Attachment terhadap Ayah Setelah Try Out  

No Aspek Indikator 
Nomor aitem  

Total 
Favo Unfavo 

1 Secure  a. Menunjukkan adanya 

kedekatan secara 

emosional  

1,2,7 - 3 

b. Adanya rasa saling 

percaya antara anak 

dan ayah 

 

5,35,36,38 
- 

 

4 

2 Dismissing a. Mampu berjauhan 

dengan ayah 

(Mandiri) 

12,13,14,15,16, 

18,19,20,21,22,27 

- 11 

3 Fearful  a. Adanya perasaan 

tidak percaya pada 

ayah  

23,25,26,41 - 4 

b. Adanya perasaan 

menghindar jika 

berada di dekat ayah 

8,11,24 - 3 

4 Pre-Occupied  a. Adanya perasaan 

kurang nyaman jika 

berjauhan dengan 

ayah   

3,6,33,34 9 5 

b. Adanya perasaan 

khawatir jika tidak 

seperti ayah  

30,31,32 39 4 

Jumlah 32 2 34 

Selanjutnya, pada skala pengambilan keputusan menikah, dari 42 aitem 

yang digunakan dalam skala, ada 16 aitem yang dinyatakan tidak valid, yaitu 

2,7,10,14,15,18,19,22,24,28,29,37,38,40,41,42 dengan ketentuan bahwa setiap 
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aitem memiliki koefisien korelasi aitem      . Lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 3.6  

Blue Print Pengambilan Keputusan Menikah Try Out 

No Sub-Unit Jumlah aitem Aitem Valid  
Aitem Tidak 

Valid  

1 Rational  12 1,3,4,31,32,33,34,35 2,7,10,18 

2 Intuitive  10 6,8,9,11,12,13,36 40,41,42 

3 Dependent  10 16,20,21,23 14,19,22,24,37,38 

4 Indecisiveness  10 5,17,25,26,27,30,39 15,28,29 

Total 42 26 16 

Dari tabel di atas diketahui bahwa ada 26 aitem yang valid dan dapat 

digunakan dalam penelitian dengan standar korelasi      , kisaran koefisien 

korelasi sub-unit pengambilan keputusan menikah dimulai dari rational dengan 

koefisien korelasi dari 0,327 sampai 0,667 intuitive dengan koefisien korelasi dari 

0,301 sampai 0,595, dependent dengan koefisien korelasi 0,282 sampai 0,438, dan 

indecisiveness dengan koefisien korelasi dari 0,258 sampai 0,443, sementara 

sebanyak  aitem gugur. Adapun gambaran aitem yang diterima dapat dilihat 

melalui tabel blue print sebagai berikut. 

Tabel 3.7  

Blue Print Skala Pengambilan Keputusan Menikah Setelah Try Out 

No Sub-Unit Favo Unfavo Total 

1 Rational  1,3,4,31,32,33,34,35 - 8 

2 Intuitive  6,8,9,11,12,13,36 - 7 

3 Dependent  16,20,21,23 - 4 

4 Indecisiveness  5,17,25,26,27,30 39 7 

Total 25 1 26 
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3. Reliabilitas  

Uji reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 

seberapa jauh skala dapat memberikan hasil ajeg (konstan) dalam suatu 

pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran suatu alat 

ukur. Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien reliabilitas yang mendekati angka 

1,00 menunjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin tinggi. Sebaliknya, alat ukur 

yang rendah reliabilitasnya ditandai dengan koefisien reliabilitas yang mendekati 

angka 0,00 (Azwar, 2010: 112). Uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan 

proses komputerisasi yaitu program SPSS 18.0 for Windows. Berdasarkan hasil 

pengujian reliabilitas terhadap aitem pada skala pola attachment dari masing-

masing pola dimulai dari pola attachment secure memperoleh koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0,860, pola attachment dismissing koefisien reliabilitas (α) 

sebesar 0,704, pola attachment fearful koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,763, dan 

pola attachment pre-occupied koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,833. Sedangkan 

hasil pengujian reliabilitas terhadap aitem pada skala pengambilan keputusan 

menikah dari masing-masing aspek dimulai dari rational memperoleh koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0,772, intuitive koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,733, 

dependent koefisien reliabilitas (α) sebesar 0,590, dan indecisiveness koefisien 

reliabilitas (α) sebesar 0,636. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koefisien 

reliabilitas dari masing-masing pola dari kedua skala dalam penelitian ini 

tergolong tinggi.  
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik parametrik melalui 

koefisien korelasi Spearman’s Rho, yang menghubungkan antara masing-masing 

dari pola attachment yaitu pola attachment secure, dismissing, fearful, dan pre 

occupied dengan pengambilan keputusan menikah pada laki-laki dewasa 25 

sampai 29 tahun di Pekanbaru. 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis Regresi Linear 

Berganda adalah regresi linear yang mana melibatkan lebih dari dua variabel, satu 

variabel terikat (Y) dan dua atau lebih variabel bebas (X1, X2, X3, .... Xn). Uji 

statistik regresi linear berganda digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien regresinya (Hasan, 2004: 45). 

Untuk regresi linear berganda, peneliti menghubungkan pola attachment terhadap 

ayah dengan sub-unit dari pengambilan keputusan menikah. Analisis dalam 

penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan komputerisasi Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) 18 for Windows.  


