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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

korelasional yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana 

variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih 

variabel lain berdasarkan korelasi (Azwar, 1997: 9). Tujuan digunakannya 

metode tersebut untuk mengetahui hubungan antara intimacy dengan 

kecemburuan (jealousy) pada mahasiswa dewasa awal FPBS UPI. 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari 

(Sugiyono, 2008: 38). Variabel pada penlitian ini terdiri dari dua variabel 

yaitu intimacy sebagai variabel bebas dan kecemburuan (jealousy) sebagai 

variabel terikat. 

3.2.1 Intimacy 

Definisi operasional intimacy, yaitu kemampuan untuk mengalami 

relasi yang terbuka, suppotif, dan penuh kasih pada pacar, yang dapat diukur 

melalui sembilan aspek (Orlofsky, 1993), yaitu: 

a. Komitmen yang memiliki ciri-ciri seperti memiliki kesepakatan 

bersama mengenai kelanjutan hubungan pacaran dan berusaha 

memelihara serta merencanakan pada hubungan yang lebih 

serius.



 

 

 

b. Komunikasi, yaitu memiliki keterbukaan, kejujuran dan 

kenyamanan dalam berkomunikasi terhadap pasangan. 

c. Kepedulian dan afeksi, yaitu memiliki rasa peduli dan 

mengasihi pasangan yang diwujudkan dalam tingkah laku 

memperhatikan, membantu dan menghargai perasaan 

pasangannya. 

d. Pemahaman sifat pasangan yaitu mengetahui atau berusaha 

mencari tahu, memahami, dan menerima sifat-sifat pasangan 

baik yang positif maupun negatif. 

e. Perspective talking, yaitu memahami atau berusaha memahami 

apa yang dibicarakan dan apa yang dirasakan pasangan saat 

berkomunikasi, serta tidak memaksakan sudut pandang dan 

pemikiran sendiri. 

f. Wewenang dan pengambilan keputusan yaitu menghormati 

keputusan bersama serta menghargai sikap pasangan tentang 

suatu keputusan. 

g. Mempertahankan minat pribadi yaitu menghormati kebebasan 

pribadi dan pasangan untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang 

terpisah 

h. Penghormatan terhadap integritas individu yaitu menghormati 

integritas pasangan dalam segala hal seperti pandangan hidup, 

relasi sosial, dan kegiatan-kegiatan individual. 



 

 

i. Kemandirian yaitu memberikan ruang untuk kemandirian dan 

perbedaan antara dirinya dan pasangan. 

3.2.2 Kecemburuan (jealousy) 

Definisi operasional dari kecemburuan yaitu ketakutan kehilangan rasa 

kasih sayang pacar dengan ditunjukkan oleh 3 aspek seperti kecurigaan dan 

kekhawatiran pada pasangan (cognitif), rasa marah pada situasi yang dapat 

memancing perasaan cemburu (emotional), dan tingkah laku menyelidiki 

pasangan, melihat informasi pasangan (behavioural). 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nontesting yaitu dengan menggunakan angket atau yang sering disebut dengan 

kuesioner. Dalam penelitian ini dibutuhkan dua jenis data, yaitu tingkat intimacy 

dan kecemburuan (jealousy). 

Untuk mengungkap intimacy (intimacy status) digunakan angket skala 

intimacy yang disusun berdasarkan jenis-jenis intimacy dari Orlofsky (Marcia & 

Orlofsky, 1993). Sedangkan untuk mengukur sikap kecemburuan  digunakan 

angket skala kecemburuan yang  disusun berdasarkan adaptasi dari 

Multidimensional Jealousy Scale (MJS) yang dikembangkan oleh Pfeiffer & 

Wong. 

3.3.1 Instrumen Intimacy status 

Instrumen intimacy status ini berfungsi untuk mengukur status 

intimacy pada setiap pasangan. Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti 

merupakan adaptasi dari interview rating scales yang dibuat oleh Orlofsky. 



 

 

Interview rating scales Orlofsky terdiri dari 9 dimensi yaitu, komitmen, 

komunikasi, kepedulian dan afeksi, pemahaman sifat pasangan, perspective 

talking, wewenang dan pengambilan keputusan, mempertahankan minat 

pribadi, penghormatan terhadap integritas individu, dan kemandirian. 

Instrumen ini sekaligus melokasikan letak intimacy status individu pada 7 

intimacy status yang dikemukakan oleh Olrlofsky yang terdiri dari 4 status 

utama yaitu Intimate, Merger (commited), Stereotype, dan Isolate. Serta 

kategori tambahan seperti Preintimate (sub divisi dari intimate), Merger 

(uncommitted) sub divisi dari  Merger (commited), dan Pseudointimate sub 

divisi dari Stereotype.  

Sebelum membuat angket, kisi-kisi instrumen dibuat dengan 

menurunkan dimensi berdasarkan teori kedalam indikator yang dibuat oleh 

peneliti. Selanjutnya kisi-kisi instrumen tersebut dikonsultasikan kepada 3 

orang ahli yaitu pada Sri Relawati, Psi., Tina Hayati Dahlan, Psi., dan pada Dr. 

Mubiar Agustin, M.Pd. Berikut kisi-kisi instrumen intimacy: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 
Blue print Instrumen Intimacy 

 

Dimensi Indikator No Item Jumlah 
+ - 

1. Komitmen • Pembicaraan mengenai masa 
depan hubungan 

• Berusaha memelihara hubungan 

27, 42 
 
1 

8, 39 
 
35 

6 

2. Komunikasi � Kejujuran dalam berkomunikasi 
� Kenyamanan dalam berkomunikasi 
� Berbagi masalah pribadi 

19 
40 
34, 37 

48, 41 
16 
11 

8 

3. Kepedulian dan 
afeksi 

� Memperhatikan pasangan 
� Saling membantu 
� Saling menghargai 

3, 50 
9, 33 
4 

 
17, 21 
25 

8 

4. Pemahaman sifat  
         pasangan 

� Memahami sifat pasangan 
� Menerima sifat pasangan 

30, 36, 46 
29 

 
10 

5 

5. Perspective Talking 
 
 

� Memahami perasaan pasangan 
� Tidak memaksakan pemikiran 

sendiri 
� Memahami pikiran pasangan 

20 
2, 26 
 
44 

31 
 
 
49 

6 

6. Wewenang dan 
pengambilan 
keputusan 

� Menghormati dan menghargai 
keputuan bersama 

� Proses pengambilan keputusan 
bersama 

22 
 
45, 24 

32 
 
18 

5 

7. Mempertahankan 
minat pribadi 

� Aktifitas terpisah 
 

5 6, 15, 38 4 

8. Penghormatan 
terhadap integritas 

� Menghormati relasi sosial yang 
dibangun oleh pasangan 

� Kebebasan dalam beraktivitas 

47 
 
13 

43 
 
7 

4 

9. Kemandirian 
 

� Kemandirian terhadap pasangan 
 

14, 23, 28 12 4 

Jumlah 50 
Item 

 

Instrumen penelitian menggunakan skala likert yang diukur melalui 

penilaian terhadap lima jawaban alternatif pernyataan yang tersedia yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan 

sangat tidak setuju (STS). Masing-masing jawaban memiliki nilai yang 

berbeda, sekor angket intimacy diperoleh dengan menjumlahkan sekor dari 



 

 

setiap item. Tiap alternatif jawaban diberi sekor berdasarkan pola penyekoran 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2  
Sekor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Sekor 

Item (+) Item (-) 

Sangat setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Kurang setuju 3 3 

Tidak setuju       2      4 

Sangat tidak setuju 1 5 

 

Semakin tinggi sekor (4 atau 5) diasumsikan maka semakin positif 

sikap responden terhadap pernyataan yang diberikan, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah sekor diasumsikan semakin negatif sikap 

responden terhadap pernyataan yang yang diberikan. 

3.3.2 Instrumen Kecemburuan 

Instrumen yang akan digunakan peneliti merupakan buatan dari Susan 

M, Pfeiffer dan Paul T.P. Wong yang diberi nama Multidimensional Jealousy 

Scale (MJS). MJS ini selain dapat mengukur kecemburuan yang normal, alat 

ukur ini dapat mengukur kecemburuan yang mengindikasikan pada 

kecemburuan yang bersifat patologis. MJS ini merupakan tujuh rating scale 

yang  terdiri dari tiga subskala yaitu kognitif (cognitif), emosi (emotional), dan 

tingkah laku (behavioural). Masing-masing subskala ini terdiri dari delapan 



 

 

item. Peneliti menggunakan instrumen ini dengan mengalih bahasa instrumen 

tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Berikut kisi-kisi instrumen kecemburuan 

Preiffer & Wong: 

Tabel 3.3 
Blue Print Instrumen Kecemburuan 

 
Dimensi Indikator No. Item 

1. Kognitif 
(cogntive) 

� Curiga terhadap pasangan 
� Khawatir terhadap pasangan 

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

2. Emosi 
(emotional)  

� Marah melihat pasangan dengan orang lain 
� Marah melihat pasangan tertarik dengan orang 

lain 

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

3. Tingkah laku 
(behavioural) 

� Tindakan memata-matai (protektif)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

 

Jika sekor yang didapat pada subskala rendah, hal tersebut meng-

indikasikan kecemburuan yang normal (normal jealousy), sedangkan bila 

sekor yang diperoleh tinggi hal tersebut dapat mengindikasikan 

kecemburuan yang bersifat patologis. 

3.4 Uji Coba Instrumen 

Sebelum angket digunakan sebagai alat pengumpulan data, angket tersebut 

perlu diuji kelayakannya. Untuk menguji kelayakan instrumen tersebut di-

lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen dengan cara mengujicobakan 

kedua instrumen tersebut terhadap 60 responden yang memiliki karakteristik 

populasi yang sama. Hal tersebut dijadikan dasar untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen. 

Uji validitas  merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau ketepatan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono 



 

 

(2008: 121) “valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur”.  Pengujian validitas dilakukan melalui analisis 

faktor terhadap instrumen intimacy dan instrumen kecemburuan (jealousy) 

dibantu dengan menggunakan software SPSS for windows versi 17, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.4.1 Pemilihan variabel yang layak 

Metode statistik yang digunakan untuk mengukur kelayakan sebuah 

variabel untuk dianalisis faktor adalah KMO MSA (Keiser Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) dan Bartlets Test, dan Anti Image 

Correlation.  

Dalam analisis KMO MSA dan Bartlet’s Test, akan diputuskan apakah 

variabel-variabel yang akan dianalisis faktor secara umum layak dianalisis. 

KMO MSA menggunakan hipotesis sebagai berikut untuk menentukan apakah 

instrumen layak dianalisis: 

H0 = instrumen belum layak untuk dianalisis faktor 

H1 = instrumen layak untuk dianalisis faktor 

Jika angka signifikansi <0.5, maka item-item tersebut layak untuk 

dianalisis faktor. Sedangkan  jika angka signifikansi > 0.5, maka instrumen 

belum layak untuk dianalisis faktor. Selanjutnya menginterpretasikan nilai 

KMO berdasarkan tabel dibawah ini: 

 

 

 



 

 

 
Tabel 3.4 

Kategorisasi Nilai KMO 
 

Nilai KMO Derajat varian umum 

0,90 sampai 1,00 Bagus sekali 
0,80 sampai 0,89 Bagus 
0,70 sampai 0,79 Cukup sekali 
0,60 sampai 0,69 Cukup 
0,50 sampai 0,59 Jelek 
0,00 sampai 0,49 Jangan difaktor 

(Ihsan, 2009:121) 

Kemudian untuk menentukan apakah setiap item yang akan dianalisis 

layak atau tidak bisa dilihat dari nilai matriks anti-image correlation. Item 

yang memiliki korelasi anti-image > 0,5 bisa dilanjutkan untuk dianalisis, 

sedangkan item yang memiliki korelasi <0,5 harus dibuang dan dilakukan uji 

KMO MSA kembali. 

3.4.2 Ekstraksi dan penentuan jumlah faktor 

Ekstraksi dilakukan untuk menentukan jumlah faktor. Metode 

ekstraksi yang digunakan pada analisis faktor ini adalah Principal Component 

Analysis. Metode ini digunakan untuk menghasilkan faktor yang memiliki 

varian spesifik (specific variance) dan varian eror (eror variance) paling kecil 

(Bilson, 2004: 109). Sedangkan untuk menentukan jumlah faktor dengan 

menggunakan kriteria eigenvalue > 1,00 (Kaiser dalam Ihsan, 2009).  

3.4.3 Rotasi dan penamaan faktor 

Menurut Floyd & Widaman (1995, dalam Ihsan, 2009) faktor-faktor 

yang bertahan dirotasi kedalam struktur sederhana agar lebih interpretabel. 

Rotasi yang dilakukan menggunakan metode varimax. Rotasi varimax ini 



 

 

merupakan metode ilmiah yang paling baik dalam mendiferensiasikan faktor 

loading (Bilson, 2004: 110). Setelah dirotasi, nilai factor loading yang 

paling besar merupakan anggota dari faktor tersebut, dan penamaan faktor 

dilakukan sesuai dengan isi dari item-item yang tergolong pada faktor. 

Setelah melakukan tahapan perhitungan analisis faktor tersebut dan 

semua item pernyataan yang dinyatakan valid, maka selanjutnya dapat 

dipergunakan untuk mencari angka reliabilitas.  

Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keajegan instrumen dalam 

mengukur apa yang diukurnya. Sebuah tes dikatakan reliabel atau dipercaya jika 

memberikan hasil yang sama dalam atribut diukur yang didapat dari 

pengukuran, peserta dan tes yang sama (Ihsan, 2009: 111). Untuk mendapatkan 

reabilitas ada beberapa teknik, salah satu teknik statistik yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik Alfa Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

 

r =  

 

Dimana :  ri  = reliabilitas instrumen 

  k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

      = Jumlah varians butir 

                         = varians total 

Rumus untuk varians total dan varians item: 

 

     =   -  



 

 

  

 

     =   

 

Dimana: 

 = jumlah kuadrat seluruh skor item 

 = jumlah kuadrat subyek 

Perhitungan untuk reliabilitas dibantu oleh software SPSS for windows 

versi 17 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan angket pada responden 

b. Mentabulasi data 

c. Menghitung skor tiap item dari jawaban responden 

d. Menghitung skor total  

e. Menguji reabilitas Menguji reliabilitas Alfa Cronbach dengan 

menggunakan SPSS for windows versi 17 

Setelah didapat nilai reliabilitas, maka nilai tersebut ditafsirkan tinggi 

rendahnya dengan menggunakan kriteria Guilford (Suryanto, 2006: 8) sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.5 
Kriteria Guilford mengenai Harga Reliabilitas 

SKOR KRITERIA 
0,00 – 0,20 Derajat reliabilitas hampir tidak ada, korelasi sangat lemah 

0,21 – 0,40 Derajat reliabilitas hampir rendah, korelasi rendah 

0,41 – 0,70 Derajat reliabilitas sedang, korelasi cukup berarti 

0,71 – 0,90 Derajat reliabilitas tinggi, korelasi tinggi 

0,91 – 1,00 Derajat reliabilitas tinggi sekali, korelasi sangat tinggi 

 

Semakin tinggi harga reliabilitas yang diperoleh menunjukkan bahwa alat 

ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai tingkat keterandalan 

dalam taraf yang tinggi. 

Dari item-item pernyataan yang dinyatakan valid dan dapat dipakai 

kemudian disusun kembali menjadi kuesioner intimacy yang siap dipergunakan 

sebagai alat untuk penelitian. 

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini akan digunakan populasi yang memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Individu Dewasa Awal 

Individu masuk dalam kategori masa dewasa awal. Masa dewasa awal 

biasanya dimulai pada akhir usia belasan atau permulaan 20-an sampai 

usia 30-an (Santrock, 2003: 26). 

 

 



 

 

b. Individu Berpacaran 

Individu yang berpacaran dengan lawan jenis merupakan karakteristik dari 

populasi penelitian ini. Pada penelitian ini yang diteliti adalah tingkah laku 

intim yang ditampilkan individu dalam hubungan berpacarannya. Peneliti 

tidak mempersoalkan apakah individu tersebut laki-laki atau perempuan. 

Teknik penarikan yang akan digunakan adalah simple random sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dimana teknik pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008: 82). Pada penelitian ini jumlah sampel yang 

diambil sebesar 96 orang.  

3.6 Pengumpulan data 

   Pengumpulan data mulai dilakukan pada bulan Juli. Pengumpulan data 

menggunakan angket skala intimacy dan kecemburuan diberikan secara langsung 

pada mahasiswa FPBS UPI. 

3.7 Pengolahan data 

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

3.7.1 Verifikasi data 

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah verifikasi data adalah: 

(1) Memeriksa kesesuaian antara pengadministrasian tes dengan 

petunjuk pelaksanaan. 

(2) Memeriksa kelengkapan identitas pada angket. 



 

 

(3) Memeriksa kelengkapan jawaban mahasiswa terhadap kedua 

angket tersebut. 

(4) Memeriksa kesesuaian penyekoran dengan pedoman penyekoran. 

3.7.2 Kategorisasi Data 

Kategorisasi data atau juga disebut dengan norma adalah 

pengelompokan sebuah kelompok pengambil tes atau skala ke dalam beberapa 

level. Pelevelan kelompok ini mengasumsikan bahwa kelompok ini 

terdistribusi normal, oleh karena itu pelevelan ini menggunakan skor z yang 

merupakan representasi deviasi distribusi normal (Ihsan, 2009:77). Pada 

penelitian ini peneliti melevelkan skala kedalam tiga level pada masing-

masing dimensi intimacy yaitu tinggi, sedang dan rendah dengan rumus 

sebagai berikut: 

σ
µ−= X

Z  

Keterangan :  

X = Skor mentah subyek 

µ = Rata-rata 

σ = Deviasi standar dari distribusi populasi 

Sehingga didapatkan persamaan kategorisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

a) Dimensi Komitmen 
 

Tinggi: X > µ  + 0.839 σ 
Sedang: µ -0.839σ < X < µ + 0.839 σ 
Rendah: X<µ -0.839σ 
 

b) Dimensi Komunikasi 
 

Tinggi: X > µ  + 0.585 σ 
Sedang: µ -0.585σ < X < µ + 0.585 σ 
Rendah: X<µ -0.585σ 

 
c) Dimensi Kepedulian dan Afeksi 

 
Tinggi: X > µ  + 0.854σ 
Sedang: µ -0.854σ < X < µ + 0.854 σ 
Rendah: X<µ -0.854σ 
 

d) Dimensi Pemahaman Sifat Pasangan 
Tinggi: X > µ  + 1.447σ 
Sedang: µ -1.447 σ < X < µ + 1.447 σ 
Rendah: X<µ -1.447σ 
 

e) Dimensi Perspective Talking 
 

Tinggi: X > µ  + 0.93 σ 
Sedang: µ -0.93σ < X < µ + 0.93 σ 
Rendah: X<µ -0.93σ 
 

f) Dimensi Mempertahankan Minat 
 

Tinggi: X > µ  + 1.30 σ 
Sedang: µ -1.30σ < X < µ + 1.30 σ 
Rendah: X<µ -1.30σ 

 
g) Dimensi Wewenang dan Pengambilan Keputusan 
 

Tinggi: X > µ  + 1.089 σ 
Sedang: µ -1.089σ < X < µ + 1.089 σ 
Rendah: X<µ -1.089σ 
 
 



 

 

h) Dimensi Penghormatan Integritas Individu 
 

Tinggi: X > µ  + 0.766 σ 
Sedang: µ -0.766< X < µ + 0.776σ 
Rendah: X<µ -0.766 σ 
 

i) Dimensi Kemandirian 
 

Tinggi: X > µ  + 3.25σ 
Sedang: µ -3.35σ < X < µ + 3.25σ 
Rendah: X<µ -3.35σ 

 
j) Dimensi Memelihara Hubungan 

 
Tinggi: X > µ  + 1.08σ 
Sedang: µ -1.08σ < X < µ + 1.08σ 
Rendah: X<µ -1.08σ 

 
Dari persamaan kategori tersebut maka didapakan hasil 

kategorisasi seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.6 
Kategorisasi pada dimensi tingkah laku intim (intimacy) 

Dimensi Rendah Sedang Tinggi 

Komitmen 3-8 9-12 13-15 

Komunikasi 7-26 27-30 31-35 

Kepedulian dan Afeksi 4-14 15-18 19-20 

Pemahaman sifat pasangan  3-7 8-11 12-15 

Perspective talking 5-14 15-19 20-25 

Wewenang dan pengambilan 
keputusan 

3-8 9-13 14-15 

Mempertahankan minat pribadi 2-5 6-9 10 

Penghormatan integritas individu 5-12 13-16 17-25 

Kemandirian 2-3 4-9 10 

Usaha memelihara hubungan 2-5 6-8 9-10 

 



 

 

 Disamping itu kategorisasi juga dilakukan untuk meng-

kategorisasikan kecemburuan kedalam 3 kategori yaitu tinggi, 

sedang dan rendah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 
Kategorisasi Kecemburuan (Jealousy) 

 Rendah Sedang Tinggi 

Kecemburuan 24-85 86-89 90-168 

 

3.7.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian ini 

menggunakan analisis statistik parametrik. Sebelum pengujian hipotesis 

dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji pra hipotesis berupa uji normalitas 

data. 

3.7.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorof-Smirnov dengan bantuan SPSS 17 for Windows. 

Apabila tingkat signifikansi ≥ 0.05 maka data berdistribusi normal 

(Nisfianoor, 2009: 273). 

3.7.3.2 Uji Korelasi 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi product 

moment, yaitu dengan mengkorelasikan antara hasil data/ skor intimacy 

dengan hasil data skor jealousy. 

 



 

 

Adapun rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut :   
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3.7.3.3 Uji Signifikansi 

Uji signifikansi dilakukan dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas < 0.05 maka hubungan kedua variabel signifikan. Namun 

apabila nilai probabilitas > 0.05 maka hubungan kedua variabel tidak 

signifikan (Sarwono, 2006: 87). 

3.7.3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui besarnya sumbangan atau peranan variabel 

intimacy terhadap kecemburuan, dapat dihitung dengan rumus 

koefisien determinasi sebagai berikut: 

 keterangan: 

KD = r2 x 100%   KD : koefisien determinasi 

 r     : indeks korelasi 

(Sarwono, 2006: 89) 

 

3.8 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan ada beberapa persiapan yang 

merupakan rangkaian dari penelitian ini sehingga proses pelaksanaan ini 

dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, 

tahap pengolahan data dan tahap pengambilan kesimpulan. 



 

 

3.8.1 Tahap persiapan 

Pada tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 

(1) Pembuatan proposal penelitian berdasarkan fenomena yang 

ditemukan dan kajian pustaka mengenai fenomena tersebut. 

(2) Pengkajian pustaka mengenai intimacy dan kecemburuan 

(jealousy). 

(3) Pembuatan kisi-kisi instrumen intimacy dan mengalih bahasa 

instrumen kecemburuan. 

(4) Pembuatan instrumen penelitian yang terdiri dari  dua alat ukur 

yang berupa angket intimacy dan angket kecemburuan 

berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

(5) Proses judgemen kepada tiga orang ahli yaitu bapak Mubiar 

Agustin, ibu Tina Dahlan, dan ibu Sri Relawati. Judgemen 

berupa kecocokan teori dengan kisi-kisi yang telah dibuat oleh 

peneliti dan uji keterbacaan. 

(6) Uji coba instrumen kepada 60 orang mahasiswa dengan 

karakteristtik yang sama dengan karakteristik populasi 

penelitian. 

(7) Menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan 

menggunakan analisis faktor dan reliabilitas Alfa Cronbach.  

 

 

 



 

 

3.8.2 Tahap pengumpulan data 

Setelah instrumen valid dan reliabel, maka instrumen siap 

untuk digunakan pada penelitian dan selanjutnya dilakukan tahap 

pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli. 

3.8.3 Tahap pengolahan data 

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan tahap 

pengolahan data. Tahap pengolahan data ini mencangkup pemberian  

sekor pada jawaban responden, verifikasi data, tabulasi data, dan 

analisis data. 

3.8.4 Tahap pengambilan kesimpulan 

Setelah tahap pengolahan data selesai, hasil data tersebut di 

interpretasikan dan ditarik kesimpulannya serta dihubungkan dengan 

kajian teori yang berhubungan.  

 


