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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

 Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu memahami 

kancah penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan agar kegiatan penelitian berjalan dengan lancar. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan coping stress 

berdasarkan status kerja ibu rumah tangga, dimana status kerja ibu 

rumah tangga dibagi menjadi dua kategori yaitu ibu rumah tangga  

bekerja dan ibu rumah tangga tidak bekerja. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan di perumahan Graha Taman Bunga dan Graha Taman 

Pelangi. Graha Taman Bunga dan Graha Taman Pelangi berada di 

permukiman Bukit Semarang Baru atau BSB City yang terletak di 

Kecamatan Mijen Kota Semarang, Jawa Tengah.  

BSB City sebagai kota satelit (suburb) terbesar di Semarang, 

kini lebih mudah dijangkau dari semua akses, dengan memiliki 

berbagai macam perumahan dan fasilitas bagi penghuninya. Konsep 

hunian di tiap kawasan bervariatif, kawasan Graha Taman Bunga 

dan Graha Taman Pelangi dikhususkan untuk masyarakat menengah 

ke atas. Adapun beberapa pertimbangan mendasari perumahan 

Graha Taman Bunga Graha dan Taman Pelangi menjadi tempat 

penelitian ini, antara lain : 
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1. Berdasarkan observasi, ditemukan beberapa ibu rumah 

tangga tidak bekerja mengalami rasa stress sedangkan ibu 

rumah tangga sedikit yang mengalami rasa stress, sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di perumahan 

Graha Taman Bunga Graha dan Taman Pelangi. 

2. Di tempat penelitian ini belum pernah diadakan penelitian 

dengan judul yang sama.  

3. Kesediaan perumahan Graha Taman Bunga Graha dan 

Taman Pelangi untuk menjadi tempat penelitian. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan penelitian ini dilakukan dengan persiapan 

permohonan ijin penelitian dan penyusunan alat ukur. 

1. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mangajukan perijinan untuk melaksanakan penelitian kepada 

pihak-pihak yang terkait melalui surat. Adapun tahap perijinan 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Meminta surat pengantar ijin penelitian dari Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

Surat pengantar ijin penelitian tersebut bernomor 

1599/B.7.3/FP/XII/2016 dan 1600/B.7.3/FP/XII/2016 

tertanggal 14 Desember 2016.  

b. Mengajukan surat pengantar ijin penelitian tersebut 

kepada ketua RW setempat. 
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c. Ketua Rw memberikan ijin penelitian denga 

mengeluarkan surat yang bernomor 140/II/01/20167 

tertanggal 2 Januari 2017. 

 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan satu macam alat ukur yaitu 

skala coping stress yang diadaptasi dari teori Lazurus & 

Folkman yang menggunkan indikator aspek-aspek dari coping 

stress. Peneliti juga modifikasi kembali skala coping stress 

tersebut dengan menggunakan teknik penerjemahan yang 

dibantu oleh seorang ahli bahasa untuk diterjemahkan dan 

disesuaikan kedalam bahasa Indonesia yang selanjutnya 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

Peneliti juga membagikan alat ukur kepada tiga ibu rumah 

tangga untuk mengetahui pemahaman ibu rumah tangga tehadap 

kuesioner coping stress yang akan disebar nanti. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menegtahui apakah ibu rumah 

tangga sudah mengerti isi pada item-item pernyataan dan juga 

untuk menghindari adanya perubahan makna dari isi item-item  

tersebut. Skala coping stressyang digunakan terdiri dari 66 item 

dengan distribusi sebaran item adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Distribusi Sebaran Item 

Skala revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 

 

Aspek Sub-Aspek Pernyataan Jumlah 

Problem-

Focused 

Coping 

Planful Problem 

Solving 

1, 2, 26, 39, 48, 49, 

52, 61 
8 

Confrontative 6, 7, 17, 28, 34, 46 6 

Emotional-

Focused 

Coping 

 

Seeking Social 

Support 

8, 18, 22, 31, 42, 

45 
6 

Distancing 
4, 5, 12, 13, 15, 21, 

24, 27, 41, 44, 53 
11 

Escape Avoidance 

3, 11, 16, 32, 33, 

40, 47, 50, 55, 57, 

58, 59, 66 

13 

Self Control 

10, 14, 19, 35, 37, 

43, 54, 62, 63, 64, 

65 

11 

Accepting 

Responsibility 
9, 25, 29, 51 4 

Positive Appraisal 
20, 23, 30, 36, 38, 

56, 60 
11 

Total   66 

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini mendapatkan data dengan model try out 

terpakai, yaitu pengambilan data yang hanya dilakukan sekali 

dan kemudian data tersebut sekaligus digunakan untuk uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi, dan analisis data. Hal 

tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan jumlah subjek 

serta keterbatasan waktu peneliti dalam menemui subjek 

penelitian. Analisis perhitungan validitas dan reliabilitas skala 

coping stress dalam penelitian ini dibantu menggunakan 

program komputer SPSS dengan memasukkan skor tiap butir 
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itemnya. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

didapat adalah sebagai berikut : 

b. Uji Validitas Skala Coping Stress 

Pada uji validitas skala coping stress, dilakukan 

dengan menggunakan teknik rumus Product Moment oleh 

Karl Pearson.  Hasil perhitungan validitas skala coping 

stress seluruh item yang terdiri dari 66 item dinyatakan 

valid dan tidak ada item yang gugur. Dari 66 item, 

ditemukan angka koefisien sebesar 0,927 sampai 0,930. 

Hasil uji validitas selengkapnya terdapat pada lampiran C. 

c. Reliabilitas Skala Coping Stress 

Hasil uji reliabilitas skala coping stress dalam 

penelitian ini menggunakan teknik cronbach’s Alpha dan 

diperoleh nilai reliabilitas cronbach’s Alpha sebesar 0,929 

sehingga skala coping stress dikatakan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji reliabilitas 

selengkapnya terdapat pada lampiran C. 

 

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh item sudah 

teruji validitas dan reliabilitasnya, sehingga telah memenuhi 

syarat sebagai instrument yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. 
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4. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Setelah melakukan berbagai persiapan, maka skala coping 

stress disebarkan sesuai dengan responden penelitian dengan 

menggunakan teknik random sampling untuk pengambilan 

sampel. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 

perumahan Graha Taman Bunga dan Graha Taman Pelangi di 

BSB, di daerah Mjen, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian untuk 

penyebaran data dan pengumpulan data dilaksanakan pada 

tanggal 14 Desember 2016 sampai 23 Desember 2016. Sebelum 

responden mengisi kuesioner, peneliti memberikan instruksi cara 

mengerjakan kuesioner tersebut. Sampel yang digunakan untuk 

penelitian ini berjumlah 70 ibu rumah tangga yang dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu 35 yang bekerja dan 35 yang tidak 

bekerja. 

Alasan peneliti menggunakan 70 subjek karena semula 

peneliti menyebarkan 78 angket dan dikarenakan ada beberapa 

yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam 

penelitian maka 8 angket tidak terpakai. Peneliti juga sengaja 

mengambil subjek ibu rumah tangga bekerja dan ibu rumah 

tangga tidak bekerja dengan jumlah yang sama agar saat proses 

analisis data tidak ada bobot yang berlebih antara satu sama lain. 

Kemudian dari angket yang telah memenuhi syarat akan diskor 

dan dianalisis untuk menguji hipotesis secara langsung.


