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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pengajuan hipotesis yang 

spesifik yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan data empiris melalui 

analisis statistik. Rancangan korelasional dipilih untuk menelaah tingkat 

keterkaitan atau hubungan antara dua variabel atau lebih pada suatu 

kelompok individu tanpa melakukan intervensi dan menunjukkan suatu 

variabel dapat memprediksi variabel yang lain (Nasution, 2014; Creswell, 

2015). 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel adalah ciri khusus atau atribut seseorang atau organisasi 

yang dapat diukur atau diamati oleh peneliti dan bervariasi di antara 

individu atau organisasi yang diteliti (Creswell, 2015, p. 233). Variable 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung (Y)     : Prestasi akademik 

2. Variabel bebas (X1)      : Stres akulturasi 

3. Variabel moderasi / moderating (X2) : Hardiness 
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional pada variable tergantung dan variable bebas 

dalam penelitian ini mengacu pada penjelasan variable-variable yang 

telah dibahas pada bab 2 yaitu:  

 
1. Prestasi Akademik  

Prestasi akademik adalah keberhasilan mencapai tujuan instruksional 

yang dihasilkan dari kegiatan belajar di perguruan tinggi. Bentuk 

keberhasilan ini dituang kedalam bentuk angka atau huruf yang diberikan 

oleh dosen kepada mahasiswa setelah menyelesaikan program 

pembelajaran dalam suatu periode tertentu dan dinyatakan dengan indeks 

prestasi kumulatif (IPK). IPK mahasiswa pendatang di peroleh dari Biro 

Administrasi Akademik Universitas. IPK (kumulatif IPS 1 dan IPS 2) yang 

tinggi menunjukkan prestasi akademik yang tinggi pada mahasiswa 

pendatang, demikian sebaliknya. 

 
2. Stres Akulturasi 

Stres akulturasi adalah hasil interaksi antara faktor eksternal yaitu 

lingkungan dengan faktor internal yaitu diri sendiri. Individu yang tidak 

mengenal kebiasan-kebiasaan atau hal-hal yang ada di sekitar berdampak 

pada kondisi psikologis, perilaku dan kesehatan fisik individu. Stres 

akulturasi pada diri mahasiswa pendatang diukur melalui skala stres 

akulturasi yang didasarkan pada gejala psikologis, gejala sosial, dan 

gejala fisik. Semakin tinggi skor skala stres akulturasi yang diperoleh, 
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maka semakin tinggi stres akulturasi yang dialami oleh mahasiswa 

pendatang, begitu pula sebaliknya. 

 

3. Hardiness 

Hardiness adalah suatu kepribadian ketahanan yang didalamnya 

terdapat kontrol, komitmen, dan tantangan yang berguna dalam 

menghadapi berbagai peristiwa hidup yang menimbulkan tekanan atau 

stres. Skala hardiness digunakan untuk mengukur hardiness yang dimiliki 

oleh mahasiswa pendatang. Skala tersebut disusun berdasarkan dimensi 

kontrol, komitmen, dan tantangan. Skor skala yang tinggi berarti 

mahasiswa pendatang memiliki hardiness yang kuat pada dirinya, dan 

sebaliknya. 

 
C. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

 Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta kriteria 

yang telah ditetapkan (Nasir, 2013, p. 271). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa pendatang dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Semua mahasiswa strata satu di Universitas Katolik 

Soegijapranata angkatan 2016 yang berasal dari luar pulau Jawa. 

b. Mahasiswa pendatang yang bukan bersuku Jawa. 

c. Mahasiswa pendatang yang mulai berada di Semarang saat 

proses pendaftaran kuliah. 
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d. Mahasiswa yang belum memiliki pengalaman merantau di pulau 

Jawa. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah suatu cara untuk memperoleh 

sampel yang dapat mewakili populasi penelitian (Winarsunu, 2002, p. 13). 

Teknik sampling yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik sampling 

snowball yaitu suatu pemilihan responden yang dimulai dari beberapa 

responden yang memiliki kesamaan kriteria dengan subyek penelitian. 

Kemudian peneliti meminta responden tersebut untuk menunjukkan atau 

memperkenalkan individu yang juga memiliki kriteria yang sesuai dengan 

subyek penelitian, begitu seterusnya sehingga jumlah subyek semakin 

banyak terkumpul (Nasution, 2014). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan (Nasir, 2013, p. 174). Instrument 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 

dan dokumen. Skala psikologi merupakan alat penggumpulan data yang 

stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur. Skala psikologis direspon 

dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan 

keadaan dirinya (Azwar, 2000).  
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sebuah skala 

untuk masing-masing mengukur stres akulturasi dan hardiness. Dokumen 

nilai IPK (Semester I dan semester II) digunakan sebagai Instrument untuk 

menggumpulkan data prestasi akademik. 

 
1. Prestasi Akademik 

 Nilai indeks prestasi kumulatif pada semester I dan II yang dinyatakan 

dalam bentuk angka dilihat dari dokumen prestasi akademik yang 

diperoleh dari Biro Administrasi Akademik Unika Soegijapranata. Semakin 

tinggi nilai IPK maka semakin tinggi pula prestasi akademik, begitu juga 

sebaliknya. Predikat prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa 

didasarkan pada buku panduan Unika Soegijapranata tahun 2016 (dapat 

dilihat pada halaman 3).  

 

2. Skala Stres Akulturasi 

Penyusunan skala stres akulturasi didasarkan atas gejala psikologis, 

sosial, dan fisik yang muncul pada diri mahasiswa pendatang. Gejala 

psikologis adalah gejala yang terkait dengan suasana hati atau emosi 

yang dirasakan oleh individu pendatang. Gejala sosial merujuk pada sikap 

dan perilaku individu pendatang terhadap masyarakat lokal dan begitu 

pula sebaliknya yang memengaruhi hubungan relasi sosial diantaranya. 

Gejala fisik merupakan gejala yang meliputi penurunan kondisi kesehatan 

pada bagian-bagian tubuh individu pendatang. Blue Print pada skala stres 

akulturasi ada pada berikut: 
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Tabel 2. Blue Print Skala Stres Akulturasi 

No.     Gejala Jumlah Item 

1. Psikologis 8 

2. Sosial 8 

3. Fisik 8 

      Total 24 

 

Skor pilihan respon pada setiap item gejala stres akulturasi adalah 

Sangat Sering (SS)= 4, Sering (S)= 3, Jarang (J)= 2, dan Tidak Pernah 

(TP)= 1. Skor yang tinggi menandakan stres akulturasi yang tinggi, 

demikian sebaliknya.  

 

3. Skala Hardiness 

 Skala hardiness disusun berdasarkan dimensi kontrol, komitmen, dan 

tantangan. Dimensi kontrol merupakan keyakinan individu untuk 

mengendalikan dan mengatur diri dan lingkungannya dengan 

menggunakan pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kekuatan 

yang dimilikinya. Individu juga mampu memilih satu pemecahan masalah 

yang terbaik diantara berbagai pemecahan masalah yang ada. Dimensi 

komitmen adalah keterlibatan individu dalam berbagai aktifitas hidup dan 

dengan orang lain. Individu juga memiliki tujuan-tujuan dalam melakukan 

berbagai kegiatan. Dimensi tantangan ialah keadaan atau peristiwa hidup 

yang dialami dilihat sebagai sarana untuk pertumbuhan dan 

pengembangan pribadi. Individu juga memandang secara positif setiap 

perubahan yang terjadi. Tabel dibawah ini merupakan blue print skala 

hardiness. 
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Tabel 3. Blue Print Skala Hardiness 

No.     Dimensi 
Item Jumlah 

Favorable Unfavorable Item  

1.   Kontrol 8 8 16 

2.   Komitmen 8 8 16 

3.   Tantangan 8 8 16 

Total 24 24 48 

  
 Skor pada setiap alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS)= 4, 

Sesuai (S)= 3, Tidak Sesuai (TS)= 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS)= 1 

untuk item-item favorable. Skor untuk item-item unfavorable yaitu Sangat 

Sesuai (SS)= 1, Sesuai (S)= 2, Tidak Sesuai (TS)= 3, dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS)= 4. Perolehan skor yang tinggi menunjukkan hardiness yang 

tinggi, dan sebaliknya. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

 Validitas dan reliabilitas alat ukur pada penelitian ini ditujukan pada 

skala stres akulturasi dan hardiness.  

1. Validitas 

Validitas merupakan alat ukur yang dapat mengukur sebuah 

karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan pengukuran sehingga 

memberikan hasil pengukuran yang tepat pada subyek penelitian 

(Sukardi, 2008; Nasution, 2014). Validitas isi alat ukur harus diuji 

kelayakannya sebelum pengukuran dilakukan. Validitas isi yakni 

menyusun item-item yang representatif dari karakteristik yang akan diukur 

(Nasution, 2014, p. 75). Uji validitas isi melalui pertimbangan para ahli 

(professional judgment). Para ahli akan mengoreksi semua item yang 
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telah disusun apakah sudah mencakup karakteristik yang akan diukur 

(Sukardi, 2008, p. 123). Professional judgment dalam penelitian ini yaitu 

kedua dosen pembimbing peneliti. 

Selanjutnya validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan teknik 

product moment. Product moment dipakai untuk mengkorelasikan setiap 

skor item dengan skor total dari keseluruhan item. Perhitungan ini dapat 

menimbulkan over estimate oleh karena itu part whole digunakan untuk 

mengoreksi hasil korelasi. 

 

2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat ukur yang dapat menunjukan hasil yang 

konsisten pada suatu gejala jika diukur pada dua waktu yang berbeda 

(Nasution, 2014, p. 77) sehingga dapat mengungkap data yang dapat 

dipercaya (Arikunto, 1998, p. 171). Reliabilitas suatu alat ukur dinyatakan 

dalam bentuk numerik dalam bentuk koefisien. Teknik untuk menghitung 

reliabilitas pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan Alpha 

Cronbach. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan instrument yang dapat digunakan 

untuk menganalisis data penelitian sehingga data-data yang diperoleh 

bermanfaat untuk menguji hipotesis (Nasir, 2013, p. 346). Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Uji Hipotesis Mayor 

 Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah menguji dua variabel 

bebas (prediktor) yaitu stres akulturasi dan hardiness dengan satu 

variabel terikat (kriterium) yaitu pretasi akademik. Moderating Regression 

Analysis (MRA) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antara dua variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, MRA juga 

merupakan teknik analisis untuk menentukan hardiness sebagai variabel 

moderasi antara stres akulturasi dengan prestasi akademik atau tidak. 

 

2. Uji Hipotesis Minor 

 Pengujian pada hipotesis minor memakai instrument analisis data 

Pearson Correlation untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

(coefficient correlation). Selain itu, arah hubungan antara masing-masing 

variabel-variabel bebas dengan variabel tergantung: stres akulturasi 

dengan prestasi akademik, dan hardiness dengan prestasi akademik juga 

dapat diketahui dari analisis Pearson Correlation.   
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