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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan beberapa aspek terkait metodologi dalam 

penelitian, diantaranya desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

variabel beserta definisi operasional penelitian yakni kesepian, dukungan 

keluarga dan dorongan menikah instrumen penelitian, prosedur penelitan, dan 

analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian. 

 

A. Desain Penelitian 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan 

untuk meneliti populasi Kota Bandung dengan mengumpulkan data 

menggunakan instrumen kesepian, dorongan menikah dan dukungan 

keluarga dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2017). Penelitian ini terdiri dari variabel kesepian (X1) dan 

dukungan keluarga (X2) yang berperan sebagai variabel bebas terhadap 

dorongan menikah (Y) yang berperan sebagai variabel terikat.   

B. Partisipan 

Partisipan dalam Penelitian ini adalah janda di Kota Bandung. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama 

bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017).  
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Teknik nonprobability sampling yang digunakan adalah snowball 

sampling hal ini dilakukan karena subjek penelitian ini tergolong jarang dan 

sensitif. Snowball sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel 

sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu 

memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat 

digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, 

implementasi snowball sampling dilakukan dengan cara memilih responden 

yang direkomendasikan oleh responden yang didapatkan sebelumnya 

maupun dari orang-orang yang memiliki kerabat seorang janda. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah janda yang berdomisili di Kota 

Bandung yang pada tahun 2018 berjumlah 9.993 orang, dimana 7.989 

janda berstatus cerai hidup dan 2.004 cerai mati dan mayoritas berusia 

17-40 tahun (http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-penduduk-

berdasarkan-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan diakses tanggal 25 

Desember 2019).  

2. Sampel 

a. Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability 

sampling melalui snowball sampling dengan syarat jumlah sampel 

lebih dari 50 subjek untuk penelitian regresi (Voorhis dan Morgan, 

2007). Hal ini didasari karena subjek penelitian termasuk sensitif 

untuk diteliti, tidak semua wanita mengungkapkan identitasnya 

sebagai janda dan beberapa individu malu dengan status tersebut. 

Proses pemilihan responden peneliti dapatkan dengan cara 

pencarian informasi mengenai janda melalui informan kunci. 

Informan kunci dalam penelitian ini diantaranya ialah janda yang 

mengetahui identitas janda lainnya, individu yang memiliki kerabat 

janda, lembaga bantuan hukum, dan komunitas-komunitas yang 

menaungi para janda. 

 

http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan
http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan
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b. Karakteristik sampel 

Karakteristik sampel yang dipertimbangkan untuk 

mengetahui perbedaan dalam setiap demografis dalam penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Gender  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah janda hal ini 

didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Davidson (2002), 

Stevens (2002), Gierveld (2004), Kalmijn (2007), Lamidi & 

Cruz (2014), dan Kovert, dkk. (2017) yang menunjukan bahwa 

janda memiliki keinginan dorongan menikah kembali yang 

lebih rendah dibandingkan duda. 

2) Usia 

Seluruh sampel penelitian ini yang diklasifikasikan berdasarkan 

usia tahap perkembangan yakni dewasa awal (18 tahun – 40 

tahun), dewasa madya (41 tahun – 60 tahun), dan usia lanjut 

(lebih dari 60 tahun).  

Terdapat perbedaan dorongan menikah berdasarkan usia. Dalam 

bukunya, Hurlock (1980) menjelaskan bahwa janda dewasa 

awal terutama yang berusia 20 – 30 tahun memiliki dorongan 

menikah yang tinggi dan dorongan menikah tersebut cenderung 

menurun setelah berusia 35 tahun. Hal ini disebabkan karena 

janda pada masa dewasa awal hanya berinteraksi dengan anak 

dan keluarga sehingga merasa tersisih dengan kelompok wanita 

seusianya yang mayoritas memiliki pasangan (Hurlock, 1980, 

dkk. 2009). Sedangkan janda pada masa dewasa madya dan usia 

lanjut memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan 

lawan jenis atau pria baru dan lebih memilih untuk aktif dalam 

kegiatan sosial juga bergabung dengan kelompok pertemanan 

yang lebih luas (Hurlock, 1980).  

Pendapat mengenai perbedaan dorongan menikah berdasarkan 

usia didukung oleh penelitian Cruz (2012) yang menunjukan 

bahwa dari seluruh pasangan yang menikah kembali di U.S pada 
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tahun 2010, 60% berusia 18-45 tahun, 34% berusia 46-64, dan 

6% menikah kembali di usia lebih dari 65 tahun. 

3) Status Cerai  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sweeney (2010), 

Parker & Creese (2016), Mahy, dkk. (2016), dan Kovert (2017) 

penyebab perceraian dapat memengaruhi dorongan menikah 

pada individu. Perceraian yang diakibatkan oleh kematian 

pasangan menyebabkan dorongan menikah yang lebih rendah 

dibandingkan cerai gugat.  

Penyebab dorongan menikah yang rendah pada janda berstatus 

cerai mati dikarenakan kematian pasangan bukanlah sesuatu 

yang direncanakan, sehingga janda ditinggalkan dalam keadaan 

yang belum siap untuk menerima orang baru dalam 

kehidupannya (Mahy, dkk. 2016). Oleh karena itu, penelitian ini 

akan melihat perbedaan dorongan menikah antara janda yang 

berstatus cerai hidup dengan janda yang berstatus cerai mati. 

4) Usia Pernikahan  

Usia pernikahan menjadi salah satu karakteristik dalam sampel 

penelitian ini. Semakin singkat usia perceraian maka dorongan 

menikah pada individu cenderung lebih tinggi, usia pernikahan 

yang cukup lama menyebabkan individu cenderung terbiasa 

dengan pasangan pada pernikahan sebelumnya (Hurlock, 1980).  

5) Usia Perceraian  

Dorongan menikah pada janda juga dipengaruhi oleh lamanya 

usia perceraian. Rata-rata keinginan untuk menikah kembali 

hadir setelah 22 bulan bercerai (Payne & Gibbs, 2011). 

Sedangkan Hurlock (1980) dan Utz (2011) mengatakan 

keinginan menikah kembali muncul selama 5 tahun awal 

perceraian. Rata-rata dorongan menikah muncul pada janda 

setelah 3,5 tahun perceraian dan cenderung menurun seiring 

terbiasa dengan kesendirian yang dirasakan (Hurlock, 1980). 
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6) Pendidikan 

Pendidikan akan ditinjau dalam penelitian ini karena perempuan 

dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memilih untuk 

tidak menikah lagi (Schmiege, dkk. 2001; McGoldrick & 

Carter, 2013). 

7) Ekonomi 

Kesulitan dan perubahan ekonomi yang menurun setelah 

bercerai menjadi salah satu faktor utama yang mendorong janda 

untuk menikah lagi (Hurlock, 1980). Menikah kembali 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi (Praptiningsih, 2016). Pendapat tersebut didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh McGoldrick & Carter 

(2013) bahwa perempuan dengan penghasilan yang tinggi 

cenderung memilih untuk tidak menikah lagi. Maka dari itu, 

faktor ekonomi menjadi salah satu faktor demografis dalam 

penelitian ini. 

8) Anak  

Berbeda dengan lajang, keberadaan anak memengaruhi 

dorongan menikah pada janda dan duda. Dukungan anak kepada 

orangtua untuk menikah lagi pun memengaruhi dorongan 

menikah pada janda (Abela & Casha, 2015). Dorongan menikah 

pada janda dapat dipengaruhi keinginan anak untuk memiliki 

keluarga lengkap disertai figur ayah kandung di mata anak 

(Kavas, 2010). Anak yang terbiasa memperoleh kasih sayang 

dan perhatian orangtua, memiliki kemungkinan lebih tinggi 

untuk tidak menghendaki pernikahan orangtuanya (Hurlock, 

1980). Terdapat perbedaan dukungan untuk menikah kembali 

antara anak perempuan danak laki-laki, anak perempuan 

cenderung menentang orantuanya untuk menikah lagi (Shrifter, 

2007). Terutama saat anak perempuan tersebut berusia 10 - 15 

tahun (Wallerstein & Lewis, 2004). Melalui penelitian-
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penelitian tersebut, maka keberadaan anak serta usia dan jenis 

kelamin akan dipertimbangkan dalam penelitian ini. 

9) Tinggal bersama keluarga 

Keluarga yang hadir dan dekat keberadaannya dengan individu 

merupakan faktor instrumental atau struktural dari dukungan 

keluarga (Russo, dkk. 2015). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Momtaz, dkk. (2011) terdapat perbedaan antara 

individu yang tinggal bersama keluarga dan individu yang tidak 

tinggal bersama keluarga. Namun, tidak selamanya tinggal 

bersama keluarga memengaruhi individu karena dukungan 

keluarga tidak selalu berhubungan dengan kuantitas pertemuan 

akan tetapi berdasarkan kualitas hubungan dan persepsi adanya 

keluarga yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk memberi 

dukungan jika sewaktu-waktu diperlukan (Astuti, dkk. 2000). 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tentang tinggal 

bersama keluarga, maka tinggal bersama keluarga menjadi 

karakteristik sampel dalam penelitian ini.  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Terdapat tiga variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu 

variabel kesepian, dukungan keluarga dan dorongan menikah.  

a. Variabel bebas  : Kesepian dan dukungan keluarga. 

b. Variabel Terikat  : Dorongan menikah. 

2. Definisi Konseptual dan Operasional 

a. Kesepian 

Secara konseptual kesepian merupakan reaksi emosional 

individu terhadap sedikitnya hubungan sosial yang dimiliki individu 

(Peplau & Perlman, 1982).  

Secara operasional, kesepian pada penelitian ini dilihat dari 

reaksi emosional janda terhadap seberapa banyak intensitas interaksi 

sosial yang dilakukan janda dengan sekitar, seberapa besar 
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kedekatan janda dengan keluarga dan membandingkan antara 

kebutuhan afeksi yang diharapkan dengan kenyataan yang dirasakan 

oleh janda. Aspek kesepian yang diukur dalam penelitian ini adalah 

family loneliness, social loneliness, dan romantic loneliness. 

b. Dukungan Keluarga 

Secara konseptual definisi dukungan keluarga adalah 

kenyamanan secara fisik dan psikologis yang diberikan oleh anggota 

keluarga (Baron & Byrne, 2005) yang terbagi dalam tiga dimensi 

yakni support, feedback dan informasi (Procidano, 1983).  

Secara operasional, dukungan keluarga ialah dukungan yang 

didapatkan dan dirasakan oleh janda baik secara moral dan 

emosional yang bersumber dari keluarga baik itu anak maupun 

anggota keluarga besar lainnya. Dukungan keluarga yang dirasakan 

berupa keeratan dengan keluarga, memiliki keluarga sebagai teman 

bertukar pikiran, dan adanya kehadiran keluarga yang dapat 

dikunjungi ketika memiliki masalah. 

c. Dorongan Menikah 

Definisi konseptual dorongan menikah ialah keinginan untuk 

menjalin hubungan melalui ikatan pernikahan (Blakemore, dkk. 

2005).  

Secara operasional dorongan menikah pada penelitian ini 

yaitu minat untuk menikah kembali yang dirasakan oleh janda yang 

ditandai dengan seberapa besar kemungkinan untuk menikah, dan 

pemikiran janda mengenai manfaat dan keuntungan memiliki 

pasangan. 

E. Instrumen Penelitian 

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan sebelumnya, 

berikut penjelasan mengenai instrumen-instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian. Instrumen yang akan digunakan telah diterjemahkan dari 

Bahasa Inggris kepada Bahasa Indonesia dengan cara double translate 

untuk menghindari bias dari penerjemah dan menjaga isi dari skala. 
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1. Instrumen Kesepian 

a. Spesifikasi Instrumen 

Instrumen yang akan digunakan untuk kesepian diadaptasi 

dari Social-Emotional Scale for Adult – Short Version (SELSA-S) 

yang akan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Instrumen ini 

dikembangkan oleh DiTomasso, dkk (2004) yang merujuk pada 

teori kesepian yang dijelaskan oleh Peplau & Perlman (1982). 

Instrumen ini mengukur family loneliness, romantic loneliness dan 

social loneliness yang terdiri dari 15 item pertanyaan dengan 

reliabilitas cronbach’s alpha sebesar 0.88. 

b. Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner SELSA-S menggunakan alternatif 

jawaban checklist dengan menggunakan skala likert yang terdiri 

dari empat poin jawaban yaitu sangat tidak sesuai, tidak sesuai, 

sesuai, dan sangat sesuai. 

c. Penyekoran 

Terdapat rentang skor 1 – 4 berdasarkan jawaban kuisioner 

SELSA-S yang dipilih oleh responden. Berikut tabel rincian 

penyekoran kuisioner SELSA-S: 

Tabel 3.1 Penyekoran Instrumen Kesepian 

Jenis 

Pernyataan 

1 2 3 4 

Favorable Sangat 

tidak  

sesuai 

Tidak 

sesuai 

Sesuai Sangat 

sesuai 

Unfavorable Sangat 

sesuai 

Sesuai Tidak 

sesuai 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

Pada tabel penyekoran instrumen penelitian di atas dapat 

dijelaskan bahwa, pada item favorable dengan nilai item “sangat 

tidak sesuai” memiliki skor 1, nilai item “tidak sesuai” memiliki 
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skor 2, nilai item “sesuai” memiliki skor 3, nilai item “sangat 

sesuai” memiliki skor 4, dan berlaku sebaliknya pada item 

unfavorable. Pernyataan-pernyataan hasil jawaban responden 

selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total pada 

masingmasing dimensi, berdasarkan skor total yang diperoleh 

kemudian ditentukan rata-rata dan standar deviasi untuk 

menentukan kategorisasi skala. 

d. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen SELSA-S terdiri dari tiga faktor yaitu 

family loneliness, romantic loneliness dan social loneliness. 

Berikut rinciannya: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Kesepian Sebelum Try Out 

Aspek kesepian Nomor item jumlah 

family loneliness 1, 4, 9*, 12*, 13* 5 

romantic loneliness 3*, 7*, 11, 15*, 16 5 

social loneliness 2*, 5*, 6*, 8, 10*, 

14 

6 

    *Unfavorable Item 

e. Kategori Skala 

Setelah peneliti melakukan penyekoran dan memperoleh 

skor total dari partisipan, selanjutnya peneliti membuat 

kategorisasi skala. Kategorisasi skala dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. Untuk membuat 

kategorisasi, skor yang didapatkan dari responden ditransformasi 

ke dalam skor Z dan skor T, selanjutnya dikonversikan ke dalam 

rumus dua level (Azwar, 2015). Kategori skala dapat ditentukan 

berdasarkan tabel berikut: 
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Tabel 3.3 Kategori Skala Kesepian 

Kategori Rumus Interpretasi 

Tinggi  X ≥ µ (Rata-Rata 

Populasi) 

Skor T ≥ 50 

Rendah X < µ (Rata-Rata 

Populasi) 

Skor T < 50 

X = Jumlah nilai SELSA-S  

µ = Rata-rata skor total nilai SELSA-S 

 

f. Kriteria Interpretasi Kategori Skor 

Skor yang diperoleh sampel dikategorikan atau 

dikelompokkan berdasarkan kesepian yang dirasakan. Terdapat 

dua kategori kesepian yang dirasakan yaitu kategori tinggi dan 

kategori rendah. Interpretasi skor tinggi jika janda merasakan 

kesepian dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

Interspretasi skor rendah jika janda tidak merasakan kesepian dan 

banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. 

2. Instrumen Dukungan keluarga 

a. Spesifikasi Instrumen 

Instrumen untuk mengukur dukungan keluarga akan 

diadaptasi dari instrumen yang dikembangkan oleh Procidano 

(1983) yaitu Perceived Social Support from Family (PSS-Fa) yang 

akan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Instrumen ini terdiri dari 

20 item dengan reliabilitas cronbach’s alpha sebesar 0.90. 

b. Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner PSS-Fa menggunakan alternatif 

jawaban checklist pada skala likert yang terdiri empat poin jawaban 

yaitu sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. 
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c. Penyekoran 

Skor dalam kuisioner PSS-Fa dimulai dari nilai 1 untuk 

jawaban sangat tidak sesuai hingga 4 untuk jawaban sangat sesuai. 

Berikut tabel rincian penyekoran kuisioner PSS-Fa: 

Tabel 3.4 Penyekoran Instrumen Dukungan Keluarga 

Jenis 

Pernyataan 

1 2 3 4 

Favorable Sangat 

tidak  

sesuai 

Tidak 

sesuai 

Sesuai Sangat 

sesuai 

Unfavorable Sangat 

sesuai 

Sesuai Tidak 

sesuai 

Sangat 

tidak 

sesuai 

 

Pada tabel penyekoran instrumen penelitian di atas dapat 

dijelaskan bahwa, pada item favorable dengan nilai item “sangat 

tidak sesuai” memiliki skor 1, nilai item “tidak sesuai” memiliki 

skor 2, nilai item “sesuai” memiliki skor 3, nilai item “sangat 

sesuai” memiliki skor 4, dan berlaku sebaliknya pada item 

unfavorable. Pernyataan-pernyataan hasil jawaban responden 

selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total pada 

masingmasing dimensi, berdasarkan skor total yang diperoleh 

kemudian ditentukan rata-rata dan standar deviasi untuk 

menentukan kategorisasi skala. 

d. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen PSS-Fa terdiri dari tiga faktor yaitu 

support, feedback, dan information. Berikut rinciannya: 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Dukungan Keluarga Sebelum 

Try Out 

Aspek kesepian Nomor item jumlah 

Support 1, 3*, 8, 11, 12, 

19*, 20* 

7 

Feedback  4*, 5, 7, 9, 13, 14, 

16*, 18 

8 

Information  2, 6, 10, 15, 17 5 

    *Unfavorable Item 

e. Kategori Skala 

3. Setelah peneliti melakukan penyekoran dan memperoleh skor total 

dari partisipan, selanjutnya peneliti membuat kategorisasi skala. 

Kategorisasi skala dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori tinggi 

dan kategori rendah. Untuk membuat kategorisasi, skor yang 

didapatkan dari responden ditransformasi ke dalam skor Z dan skor 

T, selanjutnya dikonversikan ke dalam rumus dua level (Azwar, 

2015). Kategori skala dapat ditentukan berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 3.6 Kategori Skala Dukungan Keluarga 

Kategori Rumus Interpretasi 

Tinggi  X ≥ µ (Rata-Rata 

Populasi) 

Skor T ≥ 50 

Rendah X < µ (Rata-Rata 

Populasi) 

Skor T < 50 

X = Jumlah nilai PSS-Fa  

µ = Rata-rata skor total nilai PSS-Fa 

a. Kriteria Interpretasi Kategori Skor 

Skor yang diperoleh sampel dikategorikan atau 

dikelompokkan berdasarkan dukungan keluarga yang dirasakan 

oleh janda. Terdapat dua kategori dukungan keluarga yang 

dirasakan yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. Interpretasi 
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skor tinggi ketika janda merasakan mendapatkan banyak dukungan 

dari keluarga baik itu secara moral dan emosional. Interpretasi skor 

rendah ketika janda merasa kurang mendapatkan dukungan dari 

keluarga baik itu secara moral dan emosional. 

4. Instrumen Dorongan menikah 

a. Spesifikasi Instrumen 

Instrumen untuk mengukur dorongan menikah akan 

diadaptasi dari Drive To Marry Scale (DTM) yang akan 

diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh peneliti. Instrumen 

ini dikembangkan oleh Blakemore dan kawan-kawan (2005) yang 

terdiri dari 5 item pertanyaan. Reliabilitas pada instrumen ini 

sebesar 0.86. 

b. Pengisian Kuesioner 

Alternatif jawaban drive to marry scale adalah checklist 

menggunakan skala likert yang terdiri dari 4 poin skala yaitu sangat 

setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

c. Penyekoran 

Skor dalam kuisioner DTM memiliki rentang nilai 1 – 4 

dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berikut tabel 

rincian penyekoran kuisioner DTM: 
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Tabel 3.7 Penyekoran Instrumen Dorongan Menikah 

Jenis Pernyataan 1 2 3 4 

Favorable Sangat 

tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju 

Unfavorable Sangat 

setuju 

Setuju Tidak setuju Sangat 

tidak 

setuju 

 

Pada tabel penyekoran instrumen penelitian di atas dapat 

dijelaskan bahwa, pada item favorable dengan nilai item “sangat 

tidak sesuai” memiliki skor 1, nilai item “tidak sesuai” memiliki 

skor 2, nilai item “sesuai” memiliki skor 3, nilai item “sangat 

sesuai” memiliki skor 4, dan berlaku sebaliknya pada item 

unfavorable. Pernyataan-pernyataan hasil jawaban responden 

selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan skor total pada 

masingmasing dimensi, berdasarkan skor total yang diperoleh 

kemudian ditentukan rata-rata dan standar deviasi untuk 

menentukan kategorisasi skala. 

d. Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen DTM terdiri dari lima item pertanyaan 

dengan item unfavorable pada pertanyaan nomor lima. 

a. Kategori Skala 

Setelah peneliti melakukan penyekoran dan memperoleh 

skor total dari partisipan, selanjutnya peneliti membuat 

kategorisasi skala. Kategorisasi skala dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. Untuk membuat 

kategorisasi, skor yang didapatkan dari responden ditransformasi 

ke dalam skor Z dan skor T, selanjutnya dikonversikan ke dalam 

rumus dua level (Azwar, 2015). Kategori skala dapat ditentukan 

berdasarkan tabel berikut: 



 

 
Ratu Gina Azkiya, 2019 
PENGARUH KESEPIAN DAN DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP DORONGAN  
MENIKAH JANDA DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.8 Kategori Skala Dorongan Menikah 

Kategori Rumus Interpretasi 

Tinggi  X ≥ µ (Rata-Rata Populasi) Skor T ≥ 50 

Rendah X < µ (Rata-Rata Populasi) Skor T < 50 

X = Jumlah nilai DTM  

µ = Rata-rata skor total nilai DTM 

b. Kriteria Interpretasi Kategori Skor 

Skor yang diperoleh sampel dikategorikan atau 

dikelompokkan berdasarkan seberapa besar keinginan janda untuk 

menikah. Terdapat dua kategori dorongan menikah pada janda 

yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. Interpretasi skor tinggi 

ketika janda memiliki keinginan atau dorongan menikah yang kuat 

dan intrpretasi rendah ketika dorongan menikah pada janda lemah. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

pemberian kuesioner berisikan form identitas diri, pertanyaan-pertanyaan 

mengenai kesepian, dorongan menikah dan dukungan keluarga. Sebelum 

mengumpulkan data, penulis akan memastikan bahwa subjek benar-benar 

bersedia mengisi kuesioner melalui sebuah lembar persetujuan. 

G. Proses Pengembangan Instrumen 

Peneliti melakukan pengembangan instrumen pada penelitian ini. 

Terdapat tiga alat ukur yang digunakan yaitu Instrumen SELSA-S untuk 

mengukur kesepian, instrumen PSS-Fa untuk mengukur dukungan keluarga 

dan instrumen DTM untuk mengukur dorongan menikah. Tahapan 

pengembangan yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Validitas Instrumen 

Peneliti melakukan uji validitas konten dalam penelitian ini. 

Validitas konten ialah kesesuaian item dalam intrumen yang mencakup 

tujuan alat ukur yang sesuai dengan teori. Peneliti melakukan validitas 

konten atau yang lebih dikenal dengan istilah expert judgement kepada 
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dua professional judgement yaitu Ibu Dr. Herlina, M.Pd., Psi dan Ibu 

Anastasia Wulandari, M.Psi.  

Validitas konten yang dilakukan mencakup instrumen kesepian, 

dukungan keluarga, dan dorongan menikah.  Instrumen yang digunakan 

merupakan instrumen Bahasa Inggris yang selanjutnya dialih 

bahasakan sebanyak dua kali (double translation) dari Bahasa Inggris 

ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. 

Double translations dilakukan oleh ahli yaitu Ratu Nadhirah Elsarah, 

S.Hum. Selanjutnya peneliti melakukan uji keterbacaan awal bulan Mei 

2018 pada 3 orang janda, hal ini bertujuan agar instrumen dapat 

dipahami oleh responden. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana konsistensi hasil pengukuran 

yang digunakan berkali-kali (Sumintono & Widhiarso, 2013). Peneliti 

menggunakan koefisien reliabilitas dari hasil analisis data pemodelan 

Rasch dengan software Winsteps. Kategorisasi koefisien reliabilitas 

dalam analisis data menggunakan Rasch model dan koefisien 

reliabilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach: < 0.5 = Sangat 

Jelek, 0.5-0.6 = Jelek, 0.6-0.7 = Cukup, 0.7-0.8 = Bagus, > 0.8 = Sangat 

Bagus (Sumintono & Widhiarso, 2013).  

Berdasarkan nilai tersebut hasil koefisien reliabilitas dari 153 

responden untuk instrumen kesepian ialah sebesar 0.767 yang berarti 

instrumen ini bersifat bagus. Kemudian hasil koefisien reliabilitas 

instrumen dukungan keluarga ialah sebesar 0.853 yang berarti 

instrumen ini bersifat sangat bagus dan hasil koefisien reliabilitas 

instrumen dorongan menikah ialah sebesar 0.878 yang berarti 

instrumen ini bersifat sangat bagus. 

3. Pemilihan Item Layak 

Peneliti melakukan analisis item dengan menggunakan aplikasi 

SPSS 21.0 for windows untuk memilih item yang layak digunakan. Item 

yang layak digunakan ialah item yang memiliki corrected item-total 
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correlation yang tinggi atau lebih besar dari 0.30 (Ihsan, 2013). Namun, 

jika nilai Cronbach’s Alpha if item Deleted tidak menunjukkan 

perbedaan angka yang signifikan dan penghapusan item akan merubah 

konstruk yang ada, maka peneliti memutuskan untuk mempertahankan 

setiap item sesuai dengan alat ukur aslinya.  

Sesuai dengan pernyataan Azwar (2015) penggunaan item-item 

dapat dikembalikan lagi ada keperluan penelitian. Berikut pemilihan 

item yang layak untuk ketiga instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 

Tabel 3.9 Pemilihan Item Layak Seluruh Instrumen 

No Nama 

Instrumen 

Dimensi Sebelum TO Sesudah TO 

No Item Jumlah No Item Jumlah 

1 SELSA-S 

 

 

Family 

Loneliness 

1, 4, 9, 

12, 13 

5 4, 9, 12, 

13 

4 

Romantic 

Loneliness 

3, 7, 11, 

15, 16 

5 3, 7, 15, 

16 

4 

Social 

Loneliness 

2, 5, 6, 8, 

10, 14 

6 5, 6, 8, 14 4 

2 PSS-Fa Support 1, 3, 8, 

11, 12, 

19, 20 

7 1, 3, 11, 

12, 19, 20 

6 

Feedback 4, 5, 7, 9, 

13, 14, 

16, 18 

8 4, 5, 9, 

13, 14, 16 

6 

Information 2, 6, 10, 

15, 17 

5 2, 6, 10, 

15, 17 

5 

3 DTM  1, 2, 3, 4, 

5 

5 1, 2, 3, 4, 

5 

5 
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H. Prosedur Penelitian 

Secara umum, prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dalam empat 

tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan 

data, serta tahap pembahasan. Adapun langkah-langkah yang akan 

dilakukan peneliti dalam setiap tahapnya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a.  Merumuskan masalah penelitian. 

b. Menentukan variabel psikologis yang akan diukur dalam penelitian. 

c. Melakukan studi literatur terkait variabel yang akan diukur dalam 

penelitian. 

d. Menyusun alat ukur. 

e. Menetapkan populasi dan sampel penelitian. 

f. Membuat surat perizinan penelitian. 

g. Melakukan perizinan ke pihak tempat dilakukannya penelitian 

2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Melakukan uji coba untuk menguji validitas dan reliabilitas alat 

ukur yang telah disusun yakni kesepian, dukungan keluarga, dan 

dorongan menikah. Jika terdapat item yang tidak valid, maka item 

tersebut dibuang kemudian instrumen penelitian direvisi sesuai 

kebutuhan. 

b. Memohon kesediaan partisipan. 

c. Memberikan informasi tentang kerahasiaan data partisipan. 

d. Menyebarkan kuesioner penelitian dengan memberi petunjuk 

terlebih dahulu mengenai pengisian kuesioner kepada partisipan. 

e. Melaksanakan pengambilan data. 

f. Memberikan tanda terimakasih kepada partisipan. 

3. Tahap Pengolahan Data 

a. Melakukan skoring pada data yang telah dikumpulkan. 

b. Menghitung dan membuat analisa data dengan menggunakan 

statistik untuk menguji hipotesis penelitian. 
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4. Tahap Pembahasan 

a. Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah diolah. 

b. Menjelaskan penemuan dari penelitian. 

c. Menjelaskan apakah penemuan dari penelitian yang diperoleh 

mendukung atau menolak teori yang telah dijelaskan di BAB II. 

d. Menginterpretasi data yang diolah. 

 

I. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

regresi linear dan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 

21.0 yang sebelumnya akan dilakukan transformasi data ordinal ke data 

rasio melalui Rasch Model dengan bantuan aplikasi Winsteps. Teknik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Uji statistik dengan regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh 

kesepian (X1) terhadap dorongan menikah (Y); dan 

2. Uji statistik dengan regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh 

dukungan keluarga (X2) terhadap dorongan menikah (Y); dan uji 

statistik dengan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kesepian 

(X1) dan dukungan keluarga (X2) secara bersama-sama terhadap 

dorongan menikah (Y). 

 


