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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif merupakan suatu metode yang diolah menggunakan 

metode statistika. Penggunaan metode kuantitatif ini nantinya akan 

memperoleh hasil signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2012, h.5). Metode 

penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang terstruktur, 

sistematis dan banyak menggunakan hitungan angka. 

Berdasarkan pendapat Creswell (Alsa, 2010, hal.13), 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut hitungan 

angka dan data yang dihasilkan akan berwujud bilangan (seperti skor 

/ nilai, peringkat atau frekuensi). Untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang bersifat spesifik dan untuk menentukan 

prediksi bahwa variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain 

biasanya dianalisa dengan menggunakan statistik. Hal terpenting 

ketika meneliti dengan metode kualitatif adalah kemampuan 

generalisasi dari hasil penelitian, seberapa jauh hasil penelitian 

digeneralisasikan pada populasi yang ada. 
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B. Identifikasi Variabel 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Tergantung : Coping stress 

Variabel Bebas : Self efficacy 

 

C. Definisi Operasional 

Menurut Azwar (2012, h. 74) definisi operasional adalah 

suatu definisi variabel disimpulkan berdasarkan karakteristik yang 

dimiliki oleh variabel yang dapat diamati. Definisi operasional dari 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Coping Stress 

Coping stress adalah tindakan yang dilakukan oleh guru untuk 

menguasai situasi dan kemampuan untuk mengelola respon 

ketika menghadapi permasalahan. Coping stress dapat diungkap 

melalui skala yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk dari coping 

stress yaitu problem focused coping (assistance seeking, direct 

action, information seeking, planfull problem solving) dan 

emotional focused coping (avoidance, denial, self-critism, 

positive reappraisal). Semakin tinggi skor yang dihasilkan dalam 

skala ini, semakin tinggi coping stress yang digunakan, semakin 

rendah skor yang didapat maka semakin rendah coping stress 

yang digunakan. 
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2. Self efficacy 

Self efficacy adalah penilaian diri apakah dapat atau tidak dapat 

mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Self efficacy 

diukur dengan menggunakan skala yang dibuat berdasarkan 

aspek-aspek self efficacy yaitu level / magnitude, strength / 

kekuatan,  dan generality / keadaan umum. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dalam skala ini, maka semakin tinggi strength / 

kekuatan,  dan generality / keadaan umum. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh dalam skala ini, maka semakin tinggi pula self 

efficacy guru. Semakin rendah skor yang dihasilkan, maka 

semakin rendah self efficacy. 

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi adalah suatu kelompok subjek yang nantinya 

akan dikenai generalisasi oleh hasil penelitian (Azwar, 2012, 

h.77). Populasi ialah semua hasil yang baik yang didapat dari 

perhitungan ataupun pengukuran, secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif, karakteristik yang berisikan tentang sekelompok 

objek jelas dan juga lengkap (Setyorini dan Wibhowo, 2008, 

h.18). 

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi dari hasil 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP 

Terang Bangsa Semarang. Ciri-ciri yang digunakan dalam 
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populasi ini adalah guru yang berdomisili di Jawa Tengah 

dengan statusnya sebagai guru tetap di SMP Terang Bangsa. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa 

cara yang dapat diambil dalam metode penelitian seperti angket, 

wawancara, melalui pengamatan, ujian atau tes serta dokumentasi 

(Arikunto, 1998. h.134). Tujuan dari metode penelitian itu sendiri 

adalah untuk mengungkap fakta dari variabel yang sedang diteliti 

(Azwar, 2012, h.91). 

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan skala 

Likert. Skala ini merupakan suatu pernyataan mengenai objek sikap  

(Azwar, 2012, h.97). Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu 

pernyataan favourable (mendukung atau memihak pada objek sikap) 

dan pernyataan yang unfavourable (tidak mendukung objek sikap). 

Skala dibuat dalam bentuk skala Likert dengan empat 

kategori respon, yaitu STS (sangat tidak sesuai), TS (tidak sesuai), S 

(sesuai), SS (sangat sesuai). Terdapat dua macam skala yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Skala Coping Stress dan Skala 

Self Efficacy. Masing-masing terdiri dari dua item yaitu item 

favorable dan item unfavorable. Pada pernyataan favorable, jawaban 

Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) bernilai 3, Tidak Sesuai 

(TS) bernilai 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1. 

Sebaliknya, pada pernyataan unfavorable, jawaban Sangat Sesuai 
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(SS) bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) bernilai 3, 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 4. Penggunaan empat 

alternative jawaban bertujuan agar lebih mudah dalam menentukan 

kriteria jawaban yang ragu-ragu. 

Skala yang digunakan dalam pengambilan data adalah: 

1. Skala Coping Stress ini terdiri dari 32 item yang terdiri dari 16 item 

favourable dan 16 item unfavourable. 

Berikut ini adalah blue-print skala coping stres : 

Tabel 1 

Tabel Blue Print skala coping stress 

 

Bentuk-bentuk coping stress 
Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

1. Problem Focused Coping    

Playful Problem Solving 2 2 4 

Direct Action 2 2 4 

Assistance Seeking 2 2 4 

Information Seeking 2 2 4 

2. Emotional Focused Coping    

Avoidance 2 2 4 

Denial 2 2 4 

Self-Critism 2 2 4 

Positive Reappraisal 2 2 4 

Jumlah 16 16 32 

 

2. Skala Self Efficacy dibuat berdasarkan aspek-aspek self efficacy 

menurut Bandura yaitu, level/magnitude, strength/kekuatan, dan 

generality/keadaan umum. Item-item dalam skala ini berisi item 

favourable dan unfavourable. Skala ini terdiri dari 24 item yang 

terdiri dari 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Adapun 

blue print skala self efficay dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Tabel Blue Print Skala Self Efficacy 

 

Aspek-aspek Self 

Efficacy 

Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Level/magnitude 4 4 8 

Strength/kekuatan 4 4 8 

Generality/keadaan umum 4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes 

mengukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas suatu 

tes tidak begitu saja melekat pada tes itu sendiri, tetapi tergantung 

penggunaan dan subyeknya (Sukadji, 2000, h.30). 

Dalam penelitian ini, supaya skala yang digunakan valid, 

maka skala tersebut akan diuji validitasnya, dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Koefisien 

korelasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, masih perlu 

dikoreksi mengingat adanya kelebihan bobot (over estimate) pada 

koefisiensi korelasi tersebut. Kelebihan bobot ini terjadi karena 

skor butir item yang dikorelasikan dengan skor total masih ikut 

sebagai komponen skor total, sehingga mengakibatkan koefisien 

menjadi besar, untuk korelasi koefisien yang kelebihan bobot 

tersebut digunakan teknik korelasi Part-Whole.  
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Sukadji (2000, h.33) mendefinisikan reliabilitas sebagai 

kekonsistenan sasaran yang diukur. Reliabilitas ini dinyatakan 

dalam bentuk angka dan merupakan suatu koefisien (jika 

koefisien tersebut tinggi maka memiliki arti bahwa reliabilitas 

yang dimiliki juga tinggi). 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Alpha 

Cronbach yaitu dengan membelah item-item sebanyak dua atau 

tiga bagian sehingga setiap belahan berisi item dengan jumlah 

yang sama banyak. 

 

G. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis 

data dengan korelasi Product Moment dari Pearson. Alasan 

penggunaan Product Moment dari Pearson ini adalah karena teknik 

ini dapat digunakan sebagai alat pengetesan hipotesis tentang 

hubungan antara dua variabel yaitu variabel self efficacy terhadap 

coping stress pada guru SMP Terang Bangsa. 
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