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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2015, h.8) adalah 

metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang 

digunakan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian kuantitatif/statistik. Metode 

kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode kuantitatif berupa angka-angka yang berasal dari 

pengukuran dengan menggunakan skala terhadap variabel-variabel 

yang ada dalam penelitian. 

Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan penelitian 

komparatif. Pendekatan penelitian komparatif menurut Sugiyono 

(2015, h.36) adalah metode rumusan masalah penelitian yang 

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih, dan pada dua 

atau lebih sampel yang berbeda. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel menurut Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2015, h. 38) adalah atribut 

atau obyek yang memiliki variasi antara satu sama lainnya. Identifikasi 

variabel dalam penelitian ini digunakan untuk membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknis 



37 
 

 
 

analisis data yang digunakan. Penelitian ini melibatkan variabel 

tergantung dan variabel bebas sebagai berikut: 

a. Variabel tergantung  : Coping Stress 

b. Variabel bebas  : Status Kerja Ibu Rumah Tangga. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono 

(2015, h.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau 

kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk 

menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian 

ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut : 

1. Coping Stress 

Coping stress adalah upaya kognitif dan perilaku 

(behavioral) dalam mengatasi dan mengelola atau 

menghilangkan stress terhadap ketidaksesuaian tuntutan dan 

sumber daya yang dimiliki yang dianggap sebagai ancaman 

oleh individu. Secara umum coping stress meliputi dua aspek, 

yaitu problem focused coping dan emotional focused coping. 

Alat ukur coping stress dalam penelitian ini nantinya akan 

menggunakan revised Ways of Coping dari Lazarus dan 

Folkman, dimana semakin tinggi skor coping stress maka 

semakin efektif coping stress yang digunakan. 
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2. Status Kerja Ibu Rumah Tangga 

Status kerja ibu rumah tangga dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Ibu Rumah Tangga Bekerja 

Ibu rumah tangga bekerja adalah wanita yang tidak 

hanya memiliki kegiatan untuk mengurusi rumah tangga 

saja, tetapi juga bekerja dalam suatu instansi, baik negeri 

maupun swasta, dengan tujuan untuk memperoleh lebih. 

b. Ibu Rumah Tangga Tidak Bekerja 

Ibu rumah tangga tidak bekerja adalah seorang 

wanita yang memiliki tugas untuk mengurus urusan rumah 

tangga dengan skala waktu yang rutin dan terus-menerus. 

 

Untuk menentukan status kerja ibu rumah tangga pada subyek 

penelitian ini menggunakan keterangan yang akan subyek isi 

pada form data diri yang disediakan. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi didefiniskan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti yang 

kemudian akan dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015, h. 80). Populasi pada penelitian ini terdiri dari dua 

populasi, yaitu ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah tangga 
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tidak bekerja. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah ibu rumah tangga yang bekerja dan tidak bekerja di 

perumahan Graha Taman Bunga dan Graha Taman Pelangi, 

BSB, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari seluruh karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015, h. 81). 

Mengingat populasi dalam penelitian ini sangat luas maka perlu 

adanya pembatasan sampel, adapun pembatasan yang dilakukan 

dengan menggunakan sampel menggunakan teknik incidental 

sampling yaitu teknik penentuan sampel yang berdasarkan 

kebetulan (Sugiyono, 2015, h.85). yang dimaksudkan dalam 

kebetulan adalah anggota sampel yang siapa saja ditemui secara 

tidak sengaja atau kebetulan dijumpai bila orang tersebut 

tersebut cocok dijadikan sebagai responden. 

Sampel yang akan digunakan adalah ibu rumah tangga 

yang bekerja dan tidak bekerja yang berada di perumahan Graha 

Taman Bunga dan Graha Taman Pelangi, BSB, Mijen, 

Semarang, Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Data Sampel Perumahan Graha Taman Bunga dan  

Graha Taman Pelangi 

BSB - Mijen, Semarang, Jawa Tengah 

 

Perumahan 
Status Bekerja Ibu Rumah 

Tangga 

 Bekerja Tidak Bekerja 

Graha Taman 

Bunga 
26 25 

Graha Taman 

Pelangi 
9 10 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

skala yang digunakan sebagai acuan panjang-pendeknya suatu 

interval pada alat akur agar dapat menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2015, 92). Penelitian ini akan menggunakan satu macam 

alat ukur yaitu skala coping stress. 

Skala coping stress cukup beragam, namun peneliti akan 

menggunakan Ways of Coping yang dikembangkan oleh Lazarus dan 

Folkman di tahun 1980 yang pada tahun 1985 terdapat perubahan 

atau revisi pada alat ukur coping stress tersebut yang dikenal sebagai 

revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ). Alat ukur coping 

stress ini digunakan sebagai ilustrasi stretegi untuk menghadapi 

stress dalam kehidupan sehari-hari maupun stress dalam kerja. Alat 

ukur ini berlandaskan dari teori Lazarus dan Folkman sendiri yang 

terbagi menjadi dua metode coping stress, yaitu problem-focused 

coping dan emotional-focused coping (Rumeser dan Tambuwun, 

2011, h.221). 
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Revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) tersusun dalam 

66 item atau pernyataan yang berupa self-report beserta sub-

aspeknya masing-masing. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengadaptasikan dan memodifikasi alat ukur revised Ways of 

Coping Questionnaire (WCQ) untuk disesuaikan kedalam bahasa 

Indonesia. Penterjemahan alat ukur revised Ways of Coping 

Questionnaire (WCQ) menggunakan teknik penerjemahan 

sederhana, yaitu menterjemahkan alat ukur yang asli kedalam bahasa 

Indonesia yang dibantu oleh ahli bahasa (Suharsono dan Istiqomah, 

2014, h.148). 

Tujuan peneliti menggunakan metode penterjemahan ini 

adalah untuk menghindari adanya kesalahan arti atau perubahan 

makna dari isi tiap item alat ukur tersebut serta melakukan pengujian 

validitas isi melalui dosen pembimbing. Berikut adalah keterangan 

mengenai aspek pada alat ukur revised Ways of Coping 

Questionnaire (WCQ) : 
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Tabel 2 

Blueprint 

 Skala revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 

 

Aspek Sub-Aspek Jumlah 

Problem-Focused Coping 

Planful Problem-

Solving 
8 

Confrontative 6 

Emotional-Focused 

Coping 

 

Seeking Social Support 6 

Distancing 11 

Escape-Avoidance 13 

Self-Control 11 

Accepting 

Responsibility 
4 

Positive Appraisal 11 

Total  66 

 

Bentuk skala yang akan digunakan dalam alat ukur pada 

penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (dalam Sugiyono, 2015, h. 92). Skala 

dalam alat ukur ini akan menggunakan empat alternatif jawaban 

(reaksi) karena untuk menghindari responden menjawab pertanyaan 

yang netral. Setiap jawaban akan diberi skor tergantung dengan 

pernyataan. Adapun contoh pernyataan alat ukur revised Ways of 

Coping Questionnaire (WCQ) sebagai berikut : 

“ Saya telah berubah atau tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik ” 
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Pada pernyataan tersebut, akan disediakan tabel reaksi yang akan 

diisi oleh subjek sesuai dengan mereka. Tabel reaksi tersebut terdiri 

dari empat skor, yaitu 4 untuk sangat sering, 3 sering, 2 untuk 

kadang-kadang, dan 1 untuk tidak pernah. Skor didapat dengan cara 

menjumlahkan seluruh nilai dari setiap itemnya. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah salah satu yang utama yang harus dimiliki 

oleh setiap alat ukur. Dalam pengertian umum validitias 

diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan instrumen dalam 

menjalankan fungsi ukurnya (Azwar, 2016, h.10). Artinya bahwa 

validitas dapat menunjukkan sejauh mana skala mampu 

mengungkapkan dengan akurat dan teliti pada data yang 

diperoleh mengenai atribut yang sudah dirancang untuk 

mengukurnya. Skala yang hanya dapat mengukur sebagian dari 

atribut yang sudah ditentukan, dikatakan sebagai skala yang 

fungsinya tidak valid. 

Validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan ukur, oleh 

sebab itu skala hanya dapat menghasilkan data yang valid untuk 

satu tujuan ukur yang spesifik pula. Validitas ini dilakukan 

dengan tujuan agar tidak ada overestimate (angka korelasi yang 

kelebihan bobot). Teknik rumus dalam validitas penelitian ini 

menggunakan rumus product moment oleh Karl Pearson yang 
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nantinya dibantu dengan program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) release 20.0 for Windows. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah suatu alat ukur yang mengacu pada 

kepercayaan dan konsistensi hasil ukur, yang mengandung makna 

mengenai seberapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 2016, 

h.111). Pada penelitian ini, uji reabilitas akan diuji menggunakan 

cronbach’s Alpha yang dibantu dengan program komputer 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) release 20.0 for 

Windows. 

 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya, maka selanjutnya data akan dianalisis. Metode 

analisis data mrupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2015, h. 243). 

Analisis data coping stress berdasarkan status ibu rumah ini nantinya 

akan disesuaikan melalui pendekatan penelitian komparatif yang 

membanding dua varian kelompok, maka dari itu teknik analisis 

yang digunakan adalah uji-t atau independent t-test yang dibantu 

dengan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) release 20.0 for Windows. 


