
 

 

29 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berujud 

bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan 

prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang 

lain (Alsa, 2004, h. 13). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum metode pengumpulan data ditentukan, sebaiknya 

melakukan identifikasi variabel penelitian terlebih dahulu. Variabel 

penelitian terbagi menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat), sedangkan variabel tergantung adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2012, h. 39). Adapun variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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Variabel Tergantung  : Stres kerja 

Variabel Bebas  : Strategi koping:  

a) Problem focused coping 

b) Emotion focused coping 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stres kerja pada anggota Reskrim Polrestabes Semarang 

Stres kerja adalah pengalaman stres yang berhubungan 

dengan pekerjaan dengan gejala emosi yang tidak stabil, perasaan 

tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang 

berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah 

meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. 

Stres kerja diungkapkan dengan menggunakan alat ukur 

berupa skala yang disusun berdasarkan gejala-gejala stres kerja 

meliputi gejala fisik, gejala emosional, gejala sosial, gejala 

psikologis dan gejala perilaku. Semakin tinggi skor skala stres 

kerja pada anggota reskrim maka akan semakin tinggi pula stres 

kerja pada anggota reskrim, dan sebaliknya. 

 

2. Problem focused coping 

Problem focused coping adalah upaya memecahkan 

masalah yang dilakukan seseorang yang mengalami situasi 

spesifik yang merugikan, mengancam atau menentang dengan 

mempelajari cara-cara atau keterampilan baru. Problem focused 

coping diungkapkan dengan menggunakan alat ukur berupa skala 

yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk problem focused coping 
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meliputi confrontative coping, planful problem solving, exercise 

caution, instrumental action dan negotiation. Semakin tinggi skor 

skala problem focused coping maka akan semakin tinggi pula 

penggunaan problem focused coping pada anggota reskrim 

Polrestabes Semarang, dan sebaliknya. 

 

3. Emotion focused coping 

Emotion focus coping merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi berbagai reaksi emosional negatif terhadap 

stres jika individu tidak mampu mengubah kondisi „stresful‟ 

dengan mencoba mengelola reaksi-reaksi emosi. Emotion focused 

coping diungkapkan dengan menggunakan alat ukur berupa skala 

yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk emotion focused coping 

meliputi Strategi perilaku, strategi kognitif, strategi perenungan, 

strategi pengalihan, dan strategi penghindaran negatif. Semakin 

tinggi skor skala emotion focused coping maka akan semakin 

tinggi pula penggunaan emotion focused coping pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang, dan sebaliknya. 

 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, h:81). Populasinya 

adalah seluruh anggota Reskrim Polrestabes Semarang. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012, h:81). 

Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik sampling 

insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012, h:85). Oleh karena 

itu peneliti mengambil sampel anggota reskrim yang sedang 

berada di kantor reskrim Polrestabes Semarang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data, yaitu skala. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga skala yaitu 

skala stres kerja, skala problem focused coping, dan skala emotion 

focused coping. 

Masing-masing skala ini direncanakan terdiri dari 30 item 

dengan bentuk favourable dan unfavourable. Penilaian item 

favourable, subjek akan memperoleh skor empat (4) untuk jawaban 

sangat sesuai; skor tiga (3) untuk jawaban sesuai; skor dua (2) untuk 

jawaban tidak sesuai; skor satu (1) untuk jawaban sangat tidak sesuai. 
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Pada item unfavourable subjek akan memperoleh skor empat (4) 

untuk jawaban sangat tidak sesuai; skor tiga (3) untuk jawaban tidak 

sesuai; skor dua (2) untuk jawaban sesuai; skor satu (1) untuk 

jawaban sangat sesuai 

1. Skala Stres Kerja 

Skala ini digunakan untuk mengukur stres kerja anggota 

reskrim yang disusun berdasarkan gejala-gejala stres kerja yaitu: 

a. Gejala fisik 

b. Gejala emosional 

c. Gejala sosial 

d. Gejala psikologis 

e. Gejala perilaku 

Tabel 1. Blue Print Skala Stres Kerja 

Gejala-gejala 

stres kerja 

Pernyataan 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Gejala fisik 3 3 6 

Gejala emosional 3 3 6 

Gejala sosial 3 3 6 

Gejala psikologis 3 3 6 

Gejala perilaku 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

2. Skala Problem Focused Coping 

Skala ini digunakan untuk mengukur problem focused coping 

yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk problem focused coping 

yaitu:  

d) Confrontative coping 

e) Planful problem solving 
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f) Exercise caution 

g) Instrumental action 

h) Negotiation 

Tabel 2. Blue Print Skala Problem Focused Coping 

Bentuk-bentuk 

problem focused 

coping 

Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Confrontative 

coping 

3 3 6 

Planful problem 

solving 

3 3 6 

Exercise caution 3 3 6 

Instrumental 

action 

3 3 6 

Negotiation 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

3. Skala Emotion Focused Coping 

Skala ini digunakan untuk mengukur emotion focused 

coping yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk emotion focused 

coping yaitu: 

a. Strategi perilaku 

b. Strategi kognitif 

c. Strategi perenungan 

d. Strategi pengalihan 

e. Strategi penghindaran negative 
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Tabel 3. Blue Print Skala Emotion Focused Coping. 

Bentuk-bentuk emotion 

focused coping 

Pernyataan 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Strategi perilaku 3 3 6 

Strategi kognitif 3 3 6 

Strategi perenungan 3 3 6 

Strategi pengalihan 3 3 6 

Strategi penghindaran 

negative 

3 3 6 

Total 15 15 30 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setiap penelitian selalu diharapkan hasil yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2012, 

h:121). Dengan demikian dalam setiap penelitian diperlukan suatu 

alat ukurnya itu ujivaliditas dan realibilitas alat ukur. 

1. Validitas 

Menurut Arikunto (dalam Riduwan, 2013, h.109) menjelaskan 

bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan 

keandalan dan kesahihan suatu alat ukur. Untuk menguji validitas 

alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-

bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang 

merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus pearson product 
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moment. Upaya untuk menghindari over estimate terhadap 

korelasi sebenarnya sehingga perlu dilakukan koreksi dengan 

menggunakan rumus Part Whole. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauhmana hasil 

pengukuran tersebut dapat dipercaya dan sebagai keajegan suatu 

alat ukur. Reliabilitas mempunyai nama lain seperti 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, 

dan sebagainya (Azwar, 2011, h.4). Pengujian reliabilitas skala 

yang digunakan penelitian adalah dengan menggunakan rumus 

Alpha Croncbach. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis statistik yang dipergunakan untuk mengolah data 

yang dikumpulkan dari penelitian ini sekaligus melakukan pengujian 

terhadap hipotesis penelitian ini adalah teknik korelasi  Spearman’s 

rho. Teknik korelasi  Spearman’s rho merupakan teknik analisis 

korelasi non parametrik yang tidak memperhatikan normalitas data.  

 




