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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagaimana yang 

dikemukakan Azwar (2010 a, h.5), yaitu datanya berupa numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika. 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel tergantung : Stres Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi 

2. Variabel bebas : Self-efficacy 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Perlu ditegaskan terlebih dahulu definisi operasional variabel 

penelitian agar dapat disusun alat ukur yang tepat (Suryabrata, 2005, 

h.29). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan 

di bawah: 

1. Stres Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi 

Stres mahasiswa dalam menyusun skripsi adalah keadaan 

tertekan atau tegangan yang bersifat fisik maupun psikologis sebagai 

respons individu yang sedang mengembangkan diri dengan belajar di 

perguruan tinggi, terhadap tugas akhir ilmiah yang diwajibkan 

kepadanya sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan S1. Stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi diungkap melalui skala, yang 

terdiri dari gejala fisiologis (fisik atau badan), gejala psikologis 

(emosional dan intelektual), dan gejala sosial (interpersonal). 
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Semakin tinggi skor skala menunjukkan semakin tinggi stres 

mahasiswa dalam menyusun skripsi, demikian pula sebaliknya. 

 

2. Self-efficacy 

Self-efficacy adalah kepercayaan atau keyakinan individu 

akan kemampuan dalam mengerjakan suatu tugas dengan berhasil. 

Self-efficacy diungkap melalui skala self-efficacy yang disusun 

berdasarkan dimensi self-efficacy yaitu dimensi tingkat (level), 

generalisasi (generality), dan dimensi kekuatan (strenght). Semakin 

tinggi skor skala menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy 

subjek, demikian pula sebaliknya. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Pada penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. 

Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari 

kelompok subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya 

sebagai ciri lokasi akan tetapi dapat terdiri dari karakteristik-

karakteristik individu (Azwar, 2010 b, h.77). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, yang sedang menyusun skripsi 

lebih dari dua semester akan tetapi belum juga menyelesaikannya. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik accidental sampling, yaitu teknik penarikan sampel 
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didasarkan pada kemudahan. Sampel dapat terpilih karena berada 

pada waktu, situasi, dan tempat yang tepat (Prasetyo dan Jannah, 

2011, h.135). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode skala. Menurut Arikunto (2010, h.105-

106), skala menunjuk pada sebuah instrumen pengumpul data yang 

bentuknya seperti daftar cocok dan alternatif yang disediakan 

merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak digunakan untuk 

mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiwaan yang lain. 

Skala yang akan disusun tersebut itemnya dibedakan menjadi 

dua kelompok item (pernyataan), yaitu item favourable dan item 

unfavourable. Azwar (2010 a, h.26-27) mengatakan bahwa item 

favourable adalah item yang isinya mendukung, memihak atau 

menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item yang 

unfavourable adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Skala yang akan disusun dalam penelitian ini ada dua skala 

sebagai berikut: 

1. Skala Stres Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi 

Skala stres mahasiswa dalam menyusun skripsi terdiri dari 

gejala-gejala stres yang meliputi gejala fisiologis (fisik atau badan), 

gejala psikologis (emosional dan intelektual), dan gejala sosial 

(interpersonal). 

Sistem penilaian atau skoring skala dalam penelitian ini 

menggunakan format jawaban dengan empat kategori respon. Subjek 

diminta untuk memilih salah satu di antara empat jawaban yang 

disediakan. Sistem penilaian mulai dari 1, 2, 3 dan 4, sedangkan 
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alternatif jawaban tersebut meliputi Sangat Sering (SS), Sering (S), 

Kadang-kadang (K), dan Tidak Pernah (TP). 

Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab Sangat Sering (SS), nilai 3 jika 

menjawab Sering (S), nilai 2 jika menjawab Kadang-kadang (K), dan 

nilai 1 jika menjawab Tidak Pernah (TP). Pernyataan yang tergolong 

unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab Tidak 

Pernah (TP), nilai 3 jika menjawab Kadang-kadang (K), nilai 2 jika 

menjawab Sering (S), dan nilai 1 jika menjawab Sangat Sering (SS). 

Tabel di bawah akan menyajikan rancangan jumlah item skala 

stres mahasiswa dalam menyusun skripsi. 
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Tabel 1. Rancangan Jumlah Item Skala Stres Mahasiswa dalam 

Menyusun Skripsi 

Gejala Stres Mahasiswa 

dalam Menyusun 

Skripsi 

Favourable Unfavourable Total 

Fisiologis (fisik atau 

badan) 
3 3 6 

Psikologis (emosional 

dan intelektual) 
3 3 6 

Sosial (interpersonal) 3 3 6 

Total 9 9 18 

 

2. Skala Self-efficacy 

Skala self-efficacy pada penelitian ini diungkap melalui 

dimensi self-efficacy yang terdiri dari dimensi tingkat (level), 

generalisasi (generality), dan dimensi kekuatan (strenght). 

Sistem penilaian atau skoring skala dalam penelitian ini 

menggunakan format jawaban dengan empat kategori respon. Subjek 

diminta untuk memilih salah satu di antara empat jawaban yang 

disediakan. Sistem penilaian mulai dari 1, 2, 3 dan 4, sedangkan 

alternatif jawaban tersebut meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab Sangat Sesuai (SS), nilai 3 jika 

menjawab Sesuai (S), nilai 2 jika menjawab Tidak Sesuai (TS), dan 

nilai 1 jika menjawab Sangat Tidak Sesuai (STS). Pernyataan yang 

tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab Tidak 
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Sesuai (TS), nilai 2 jika menjawab Sesuai (S), dan nilai 1 jika 

menjawab Sangat Sesuai (SS). 

Tabel di bawah akan menyajikan rancangan jumlah item skala 

self-efficacy. 

Tabel 2. Rancangan Jumlah Item Skala Self-efficacy 

Dimensi Self-efficacy Favourable Unfavourable Total 

Tingkat (level) 3 3 6 

Generalisasi (generality) 3 3 6 

Kekuatan (strenght) 3 3 6 

Total 9 9 18 

 

E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur  

Validitas didefinisikan Azwar (2010 c, h.5) sebagai ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud 

dilakukannya pengukuran tersebut. 

Validitas yang akan dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan validitas soal. Validitas soal menurut Suryabrata 

(2005, h.41), adalah tingkat kesesuaian antara masing-masing soal 

dengan total keseluruhan soal. Ukuran validitas soal ini adalah 

korelasi antara skor pada soal itu (masing-masing soal) dengan skor 

pada perangkat soal atau total keseluruhan soal (item total 

correlation). 

Perhitungan validitas ini digunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson. Pada perhitungan ini masih terdapat angka 
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korelasi yang kelebihan bobot (over estimate), sehingga perlu 

dikoreksi menggunakan teknik koreksi part whole. Perhitungan ini 

menggunakan alat bantuan komputer. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini 

ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh 

oleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur 

dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda (Suryabrata, 

2005, h.29). 

Pengujian reliabilitas skala stres mahasiswa dalam menyusun 

skripsi dan skala self-efficacy digunakan teknik Koefisien Alpha dari 

Cronbach. Perhitungan ini menggunakan alat bantuan komputer. 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan 

antara self-efficacy dengan stres mahasiswa dalam menyusun skripsi 

digunakan teknik analisis korelasi Product Moment dari Pearson. 

Perhitungan ini menggunakan alat bantuan komputer. Pengujian 

Product Moment dari Pearson dilakukan dengan syarat self-efficacy dan 

stres mahasiswa dalam menyusun skripsi punya jenis data interval atau 

rasio.


