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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui ada tidaknya hubungan

antara attachment (X) dengan cinta pada individu dewasa yang telah menikah (Y),

maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang

bersifat korelasional.

Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau beberapa variabel,

yaitu variabel bebas (attachment) dengan variabel terikat (cinta pada individu

dewasa yang telah menikah). Tujuan penelitian korelasional menurut Suryabrata

(2008) adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih

faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.

Untuk lebih jelasnya maka hubungan antara dua variabel di atas

digambarkan dengan bagan dibawah ini :

Secure Attachment

Cinta
Avoidant Attachment

Attachment

Ambivalent Attachment
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B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai dua atau lebih nilai

sifat yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi kedua

variabel adalah :

1. Variabel bebas (X) : Tipe Attachment

2. Variabel terikat (Y) : Cinta

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh data yang relevan dengan hipotesis penelitian, maka

variabel-variabel yang ada harus di definisikan secara operasional, sehingga dapat

ditetapkan langkah-langkah pelaksanaan dan ukuran konsep variabel yang akan

diukur. Definisi operasional dari masing-masing variabel yang ada dalam

penelitian ini sebagai berikut :

1. Attachment adalah ikatan emosional yang dimiliki individu dengan figur orang

terdekat berdasarkan pengalaman pada masa anak-anak terhadap ibu ataupun

pengasuhnya yang memiliki pengaruh terhadap hubungan dengan individu

lainnya yang memberikan potensi rasa aman.

2. Cinta merupakan seperangkat keadaan emosional dan mental yang kompleks

yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan dan tingkah laku seseorang.
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D. Populasi dan Sampel penelitian

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,

2010). Populasi penelitian ini adalah seluruh dewasa muda yang berdomisili di

perumahan Bumi Sari Asri kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru. Jumlah

populasi dalam penelitian ini adalah 120 orang.

2. Sampel  penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,

2010). Agar hasil dari penelitian dapat digenerelisasi kepada populasi, maka

sampel diambil  secara respresentatif, artinya sampel haruslah mencerminkan dan

bersifat mewakili populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 orang.

Adapun yang menjadi kriteria dalam pengambilan sampel ini adalah:

a. Individu dewasa muda

b. Individu yang telah menikah selama lebih dari lima tahun

c. Individu yang memiliki pasangan (tidak janda/duda)

Kriteria tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Cuber dan Harof

(1965) yang mengungkapkan bahwa pernikahan yang paling banyak terjadi adalah

pernikahan yang pada awalnya romantis, namun lama kelamaan keromantisan

tersebut memudar.
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3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini Purposive Sampling,

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada

penelitian ini pertimbangan yang digunakan oleh peneliti adalah karakteristik khas

subjek yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu, subjek adalah individu dewasa

muda yang telah menikah minimal selama lima tahun, hal ini sesuai dengan

penelitian Cuber dan Harof (1965) yang mengungkapkan bahwa pernikahan yang

paling banyak terjadi adalah pernikahan yang pada awalnya romantis, namun lama

kelamaan keromantisan tersebut memudar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data (Arikunto, 2002) merupakan cara-cara yang

dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan

data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai

variabel yang diteliti. Tujuan haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau

cara-cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010). Pengumpulan data didapatkan

dari instrument penelitian yang digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam

mengumpulkan data penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini

diperoleh dengan menggunakan skala terhadap masing-masing variabel penelitian

yang disusun berdasarkan skala likert dengan membuat dua alat ukur, yaitu

attachment dan cinta pada pasangan individu dewasa yang telah menikah selama

minimal 5 tahun. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan variabel yang
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diteliti, maka dibuat skala psikologi yang dikembangkan dari definisi operasional

tentang variabel yang menjadi fokus penelitian.

a. Skala Attachment

Alat ukur attachment yang digunakan dalam penelitian ini disusun

berdasarkan model skala adult attachment dari Hazan dan Shaver (Miikulincer

dan Shaver, 2007) yang mencakup komponen-komponen aman (Secure),

Menghindar (Avoidant) dan juga cemas (Ambivalent). Model skala ini disusun

dengan model skala likert yang dimodifikasi dalam bentuk empat pilihan alternatif

jawaban.

Penilaian aitem berkisar antara 1 (satu) sampai 4 (empat) dengan ketentuan

Pada penelitian ini bersifat favorable memiliki nilai 1 untuk sangat tidak sesuai

sampai dengan 4 untuk sangat sesuai. Dan nilai kebalikannya untuk aitem yang

bersifat unfavorable. Skoring yang digunakan untuk kategori attachment pada

penelitian ini untuk setiap aitem adalah berdasarkan norma pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1
Blue Print Skala attachment
Sebelum Try Out
No Aspek-

Apek
Indikator Aitem

F
Aitem

UF
JML

1. Aman/
Secure

a. Memiliki dorongan diri untuk
dekat dengan pasangan

b. Merasa nyaman jika bergantung
dengan pasangan

c. Mencari dan memberikan
dukungan pada pasangan

d. Nyaman berbagi pikiran dan
perasaan dengan pasangan

e. Merasa pasangan sebagai orang
yang layak diberi perhatian dan
dia juga merasa diperhatikan oleh
pasangan.

2

3

5

7

9,10

1

4

6

8

11,12

2

2

2

2

6

2. Menghindar
/ Avoidant

a. Kurang nyaman mengalami
hubungan yang terlalu akrab/
intim

b. Enggan untuk percaya dan
bergantung pada pasangan

c. Menjaga agar hubungan tidak
terlalu akrab / intim

d. Melibatkan sedikit emosi dalam
menjalin hubungan

e. Tidak ingin berbagi perasaan dan
pikiran dengan pasangan

13

15

17

20,  21

23

14

16

18

19,  22

24

2

2

2

4

2

3. Cemas/
Ambivalent

a. Meleburkan diri dengan pasangan
b. Tidak sanggup berdiri sendiri

tanpa pasangan
c. Khawatir pasangan tidak

mencintainya
d. Menjadi putus asa ketika

hubungan romantisme berakhir
e. Merasa cemas

25, 26
27

28

33

36

29, 30

31, 32

34

35

2
3

3

2

2

Jumlah 18 18 36

b. Skala Cinta

Alat ukur Cinta yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan

menggunakan skala modifikasi dari the Stenberg’s Triangular love scale milik
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Robert J. Stenberg (1988) yang memiliki aspek dan komponen cinta  keintiman

(Intimacy), gairah (Passion) dan juga Komitmen (Commitment). Model skala ini

disusun dengan model skala likert yang dimodifikasi dengan range nilai 1-4, yaitu

terdiri dari sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai

(STS). Pada penelitian ini bersifat favorable memiliki nilai 1 untuk sangat tidak

sesuai sampai dengan 4 : sangat sesuai. Skoring yang digunakan untuk kategori

cinta pada penelitian ini untuk setiap aitem adalah berdasarkan norma pada tabel

3.2.

Tabel 3.2
Blue Print Skala Cinta
Sebelum Try Out
No Aspek-

aspek
Indikator No Aitem Jml

1.

2.

Keintiman/
Intimacy

Gairah/
Passion

a. Selalu memberi
perhatian

b. Selalu ingin dekat
c. Memiliki

komunikasi yang
baik

d. Membentuk ikatan
dengan orang
yang dicintai

a. Adanya romansa
b. Memiliki

ketertarikan fisik
c. Mendapatkan

kepuasan seksual

1, 3, 4

2, 10, 11
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

5, 9

17, 18, 20, 23, 25, 27
,21, 22, 26

19, 29

16, 24, 28, 30

3

3
7

2
9

2

4

3. Komitmen /
Comitment

a. Keputusan untuk
mencintai

b. Aspek
mempertahankan
hubungan

31, 37, 40, 42, 43

32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 44

5

9

Jumlah 44
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F. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian, maka alat ukur yang

akan digunakan harus diujicobakan terlebih dahulu dengan melakukan uji coba

(try out). Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan

kekonsistenan (reliabilitas) guna mendapatkan aitem-aitem yang layak sebagai

alat ukur. Uji coba dilakukan pada tanggal 24 April 2015. Adapun subjek uji coba

adalah individu deawasa yang telah menikah selama lima tahun atau lebih yang

tinggal dikawasan perumahan Melur Permai RT III Kelurahan Sidomulyo Timur.

Peneliti mengambil semua warga yang tercatat sebagai warga RT III pada

perumahan Melur Permai karena jumlah KK yang ada pada RT III berjumlah 30

KK.

1. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu

tes atau instrument instrument pengukur (tes) dapat dikatakan mempunyai

validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran

tersebut (Azwar, 2009). Untuk mengetahui apakah skala yang dibuat sesuai

dengan tujuan pengukuran perlu dilakukan uji validitas, dan uji validitas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi merupakan

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional

atau lewat professional judgment (Azwar, 2009). Pendapat professional dalam
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mengkaji validitas isi skala penelitian ini adalah pembimbing skripsi dan

narasumber.

2. Uji Daya Beda Aitem

Salah satu cara yang sederhana untuk melihat apakah validitas isi telah

terpenuhi adalah memeriksa apakah masing-masing butir telah sesuai dengan

indikator perilaku yang akan diungkapkan. Analisis rasional ini juga dilakukan

oleh pihak yang berkompeten untuk menganalisis skala tersebut. Langkah

selanjutnya setelah melakukan pengujian validitas isi adalah melakukan validitas

konstrak, yaitu dengan cara melakukan uji daya beda aitem.

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang

diukur. Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator keselarasan atau

konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang

dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2010).

Untuk mengetahui tingkat validitas alat ukur dianalisis dengan cara

menggunakan korelasi Product Moment Pearson (dalam Azwar, 2010) dengan

bantuan program SPSS 17.0 For Windows, dengan cara menghubungkan skor tiap

butir dengan skor totalnya. Adapun rumus dari Product Moment Pearson adalah

sebagai berikut:

rxy=
])(.[])(.[

)()(.
2222 YYNXXN

YXXYN
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Keterangan:
rxy : Koefisien korelasi skor aitem dan total aitem
N : Jumlah subjek penelitian
X : Skor butir tiap aitem
Y : Skor total aitem setiap subjek
X2 : Jumlah kuadrat skor setiap aitem
Y2 : Jumlah kuadrat skor total aitem
xy : Jumlah hasil perkalian skor tiap aitem

Menurut Azwar (2010), apabila aitem yang memiliki daya diskriminasi

sama dengan atau lebih besar dari 0,30 jumlahnya melebihi aitem yang

direncanakan untuk dijadikan skala, maka peneliti dapat memilih aitem-aitem

yang memiliki indeks daya diskriminasi yang tertinggi. Sebaliknya, apabila

jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang diinginkan,

peneliti dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria dari

0,30 menjadi 0,25, sehingga jumlah yang diinginkan dapat tercapai.

Untuk skala attachment dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

batasan 0,30. Adapun jumlah skala attachment yaitu 36 aitem, dan dari jumlah

tersebut terdapat 32 aitem yang valid dan 4 aitem yang tidak valid. Koofisien

korelasi aitem totalnya berkisar antara 0,347 sampai 0,735. Rincian aitem-aitem

yang valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 berikut.
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Tabel 3.3
Blue Print attachment yang Valid

No Aspek-
Apek

Indikator Aitem
F

Aitem
UF

JML

1. Aman/
Secure

a. Memiliki dorongan diri untuk
dekat dengan pasangan

b. Merasa nyaman jika bergantung
dengan pasangan

c. Mencari dan memberikan
dukungan pada pasangan

d. Nyaman berbagi pikiran dan
perasaan dengan pasangan

e. Merasa pasangan sebagai orang
yang layak diberi perhatian dan
dia juga merasa diperhatikan oleh
pasangan

2

3

5

7

9,10

1

4

6

8

11,12

2

2

2

2

4

2. Menghindar
/ Avoidant

a. Kurang nyaman mengalami
hubungan yang terlalu akrab/
intim

b. Enggan untuk percaya dan
bergantung pada pasangan

c. Menjaga agar hubungan tidak
terlalu akrab / intim

d. Melibatkan sedikit emosi dalam
menjalin hubungan

e. Tidak ingin berbagi perasaan dan
pikiran dengan pasangan

13

15

17

20,  21

23

14

16

18

19,  22

24

2

2

2

4

2

3. Cemas/
Ambivalent

a. Meleburkan diri dengan
pasangan

b. Tidak sanggup berdiri sendiri
tanpa pasangan

c. Khawatir pasangan tidak
mencintainya

d. Menjadi putus asa ketika
hubungan romantisme berakhir

e. Merasa cemas

25, 26

27

28

36

29, 30

34

2

3

1

1

1
Jumlah 17 15 32
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Tabel 3.4
Blue Print attachment yang tidak Valid

No Aspek-
Apek

Indikator Aitem
F

Aitem
UF

Jml

1. Aman/
Secure

a. Memiliki dorongan diri untuk
dekat dengan pasangan

b. Merasa nyaman jika bergantung
dengan pasangan

c. Mencari dan memberikan
dukungan pada pasangan

d. Nyaman berbagi pikiran dan
perasaan dengan pasangan

e. Merasa pasangan sebagai orang
yang layak diberi perhatian dan
dia juga merasa diperhatikan oleh
pasangan

2. Menghindar
/ Avoidant

a. Kurang nyaman mengalami
hubungan yang terlalu akrab/
intim

b. Enggan untuk percaya dan
bergantung pada pasangan

c. Menjaga agar hubungan tidak
terlalu akrab / intim

d. Melibatkan sedikit emosi dalam
menjalin hubungan

e. Tidak ingin berbagi perasaan dan
pikiran dengan pasangan

3. Cemas/
Ambivalent

a. Meleburkan diri dengan pasangan
b. Tidak sanggup berdiri sendiri

tanpa pasangan
c. Khawatir pasangan tidak

mencintainya
d. Menjadi putus asa ketika

hubungan romantisme berakhir
e. Merasa cemas

33
31, 32

35

2
1

1

Jumlah 1 3 4

Untuk skala Cinta dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan batasan

0,30. Adapun jumlah aitem pada variabel Cinta terdapat 44 aitem yang telah diuji

validitasnya terdapat 34 yang valid dan 10 aitem yang tidak valid dengan
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koefisien  korelasi berkisar antara 3,09  sampai 0,758. Adapun rincian aitem yang

valid dapat dilihat pada tabel 3.5 Dan aitem yang tidak valid pada tabel 3.6

dibawah ini.

Tabel 3.5
Blue Print Skala Cinta
Yang Valid

No Aspek-
aspek

Indikator No Aitem Jml

1 Keintiman/
Intimacy

a. Selalu memberi
perhatian

b. Selalu ingin dekat
c. Memiliki

komunikasi yang
baik

d. Membentuk ikatan
dengan orang yang
dicintai

3, 4

2, 11
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

5

2

2
7

1

2 Gairah/
Passion

a. Adanya romansa

b. Memiliki
ketertarikan fisik

c. Mendapatkan
kepuasan seksual

18, 23, 25,
21, 22, 26

19, 29

28, 30

6

2

2

3 Komitmen /
Comitment

a. Keputusan untuk
mencintai

b. Aspek
mempertahankan
hubungan

31,40, 42, 43

32, 33, 34, 35, 36, 38,
41, 44

4

8

Jumlah 34
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Tabel 3.6
Blue Print Skala Cinta
Yang tidak Valid

No Aspek-
aspek

Indikator No Aitem Jml

1 Keintiman/
Intimacy

a. Selalu memberi
perhatian

b. Selalu ingin dekat
c. Memiliki

komunikasi yang
baik

d. Membentuk ikatan
dengan orang
yang dicintai

1

10

9

1

1

1

2 Gairah/
Passion

a. Adanya romansa
b. Memiliki

ketertarikan fisik
c. Mendapatkan

kepuasan seksual

17, 20, 27

16, 24

3

2

3 Komitmen /
Comitment

a. Keputusan untuk
mencintai

b. Aspek
mempertahankan
hubungan

37

39

1

1

Jumlah 10

3. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat

dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pengukuran

terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama

aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2010).

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini

maka peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach (dalam Azwar, 2010).

Adapun rumus Alpha Cronbach tersebut adalah:
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Keterangan :
: Koefisien reliabilitas alpha1 dan 2 : Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2
: Varians skor skala

Dalam perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus program SPSS

17.0 for windows. Dalam aplikasinya, reliabilitas dinyatakan oleh koefisien

reabilitas (rxy) yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Apabila

koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 1,00. Apabila koefisien reabilitas

semakin mendekati angka 1,00 maka semakin reliabilitas semakin tinggi.

Sebaliknya, jika koefisien reliabilitas semakin mendekati angka 0, maka semakin

rendah tingkat reliabilitasnya (Azwar, 2010).

Berdasarkan uji realibilitas terhadap aitem yang valid pada skala

attachment diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,947, sedangkan pada aitem

skala Cinta yang valid diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,895. Dengan

demikian tingkat reliabilitas kedua variabel berada pada kategori tinggi.
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Tabel 3.7
Blue Print Skala Attachment
Untuk Penelitian

No Aspek-
Apek

Indikator Aitem
F

Aitem
UF

JML

1. Aman/
Secure

a. Memiliki dorongan diri untuk
dekat dengan pasangan

b. Merasa nyaman jika bergantung
dengan pasangan

c. Mencari dan memberikan
dukungan pada pasangan

d. Nyaman berbagi pikiran dan
perasaan dengan pasangan

e. Merasa pasangan sebagai orang
yang layak diberi perhatian dan
dia juga merasa diperhatikan
oleh pasangan

2

3

5

7

9,10

1

4

6

8

11,12

2

2

2

2

6

2. Menghindar
/ Avoidant

a. Kurang nyaman mengalami
hubungan yang terlalu akrab/
intim

b. Enggan untuk percaya dan
bergantung pada pasangan

c. Menjaga agar hubungan tidak
terlalu akrab / intim

d. Melibatkan sedikit emosi dalam
menjalin hubungan

e. Tidak ingin berbagi perasaan
dan pikiran dengan pasangan

13

15

17

20,  21

23

14

16

18

19,  22

24

2

2

2

4

2

3. Cemas/
Ambivalent

a. Meleburkan diri dengan
pasangan

b. Tidak sanggup berdiri sendiri
tanpa pasangan

c. Khawatir pasangan tidak
mencintainya

d. Menjadi putus asa ketika
hubungan romantisme berakhir

e. Merasa cemas

25, 26

27

28

32

29, 30

31

2

3

1

1

1
Jumlah 17 15 32
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Tabel 3.8
Blue Print Skala Cinta
Untuk Penelitian

No Aspek-
aspek

Indikator No Aitem Jml

1 Keintiman/
Intimacy

a. Selalu memberi
perhatian

b. Selalu ingin dekat
c. Memiliki

komunikasi yang
baik

d. Membentuk ikatan
dengan orang
yang dicintai

2, 3

1, 8
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

4

2

2
7

1

2 Gairah/
Passion

a. Adanya romansa

b. Memiliki
ketertarikan fisik

c. Mendapatkan
kepuasan seksual

13, 17,15, 16,18,
19

14, 21

20, 22

6

2

2

3 Komitmen /
Comitment

a. Keputusan untuk
mencintai

b. Aspek
mempertahankan
hubungan

23,30, 32, 33

24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 34

4

8

Jumlah 34

G. Teknik Analisa Data

Untuk mengkaji hipotesa maka data yang diperoleh selanjutnya akan

dianalisa. Dalam menganalisa data penelitian ini, digunakan teknik regresi linear

ganda, yaitu teknik parametrik untuk mencari korelasi dua variabel, dengan level

signifikan lebih kecil dari 0.05. Teknik analisis statistik parametrik yang

digunakan untuk uji analisis data dilakukan dengan bantuan program (SPSS) 17.0

For Windows.


