
 
 
 
 

 

41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses dalam menghasilkan 

sebuah pengetahuan dengan menggunakan  data berupa angka yang 

dapat digunakan sebagai keterangan dalam hal-hal yang ingin diketahui 

Margono (dalam Darmawan, 2016). Sejalan dengan pendapat Creswell 

(dalam Alsa, 2004) yang menyatakan bahwa penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang dilakukan dalam bentuk angka, data yang 

digunakan berwujud bilangan, untuk menjawab hipotesis dan 

pertanyaan dapat dianalisis dengan data statistik, dan  penelitian yang 

dilakukan adalah dengan mencari pengaruh sebuah variable dengan 

variable tertentu lainnya.  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah  penelitian komparatif. Nazir (2014) mengatakan bahwa 

penelitian komparatif adalah sejenis dengan penelitian deskriptif, 

dimana penelitian ini ingin mencari sebuah jawaban mendasar tentang 

sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang 

membuat fenomena tersebut muncul. Penelitian komparatif adalah 
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bidang studi yang membandingkan persamaan atau perbedaan 

berdasarkan sebuah fakta dan sifat objek yang akan di teliti berdasarkan 

kerangka pemikiran. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu  “Perbandingan 

Strategi Coping Pada Transgender”,  peneliti kan memberikan batasan 

pada beberapa variabel dalam judul peneliti. 

1. Variabel tergantung :  Strategi coping 

   - Problem Focus Coping 

   - Emotion Focused Coping 

2. Variabel Bebas  : Transgender 

- Transman  

- Transwoman 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Coping  

Coping adalah sebuah tindakan yang digunakan seseorang untuk 

membantu menekan atau mengurangi tekanan yang sedang dihadapi 

agar seseorang dapat beradaptasi atau menerima permasalahan tersebut. 
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Coping memiliki dua jenis yaitu emotion focused coping dan problem 

focused coping. 

a. Problem focused coping adalah sebuah cara seseorang untuk 

mengubah sebuah stres atau sumber stres. Problem focused coping 

memiliki bentuk coping sebagai berikut Confrontative Coping, 

Seeking Social Support, Planful Problem Solving, menyusun sebuah 

strategi dalam menyelesaikan permasalahan, dan negosiasi. Problem 

focused coping dapat diukur menggunakan skala problem focused 

coping  yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk strategi problem 

focused coping. 

b. Emotion focused coping adalah cara seseorang dalam menghadapi 

permasalahannya dengan mengatur emosinya atau mengubah 

perasaan mereka. Pada emotion focused, strategi coping berbentuk 

Self Control, Distancing, Possitive Reapprasial, Accepting 

Responsibility, Escape,  Seeking Social Emotional Support, 

menyalahkan diri sendiri, religious focused coping, Impersistive, 

Impunitive, Intropersistive. Emotion focused coping dapat diukur 

menggunakan skala emotion focused coping  yang disusun 

berdasarkan bentuk-bentuk strategi emotion focused coping. 
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Semakin tinggi skor dalam dua jenis strategi coping, maka 

semakin sering strategi coping tersebut digunakan. 

 

2. Transgender 

Transgender adalah keadaan seseorang dimana, ia merasakan 

adanya ketidaksesuaian antara anatomi jenis kelamin yang telah 

ditetapkan sejak lahir dengan identitas gender yang dirasakan. 

Transgender dibagi menjadi dua jenis transman dan transwoman. 

a. Transman adalah seorang wanita yang merasa bahwa identitas 

diri mereka sebagai laki-laki. Subjek transman yang peneliti 

gunakan adalah anggota Rumah Pelangi.  

b. Transwoman adalah seorang laki-laki yang merasa bahwa 

identitas diri mereka sebagai wanita. Subjek transwoman yang 

peneliti gunakan adalah anggota PERWARIS.  

 

D. Subjek Penelitian 

Populasi adalah sejumlah sumber data tertentu (banyak dan luas 

(Darmawan, 2016). Populasi merujuk pada subjek yang akan menjadi 

sumber dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan jumlah subjek 

yang akan digunakan.  
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Karakteristik populasi dalam penelitian  yang peneliti gunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Laki-laki atau perempuan yang terdiagnosa sebagai 

transgender. 

2. Berusia 20-30 tahun. 

3. Anggota PERWARIS (transwoman) dan Rumah Pelangi 

(transman) yang tinggal di kota Semarang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek sebanyak 

20 orang anggota PERWARIS (transwoman) dan 10 orang angota 

Rumah Pelangi (transman). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini dengan menggunakan skala. Skala adalah sebuah pernyataan 

yang digunakan untuk mengungkap sesuatu hal melalui respon pada 

pernyataan tersebut (Azwar, 2017). Peneliti menggunakan skala 

coping stress, yang berisi dari item-item bentuk strategi problem 

focused coping dan emotion focused coping. Tiap item skala 
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memiliki empat alternatif jawaban yang dibagi menjadi favorable 

dan unfavorable sebagai berikut,  

Tabel 1 

Penilaian Skala Coping Stres 

Alternatif Jawaban        Favorable     

Unfavorable 

 

Tidak Pernah                     0                     3 

Jarang                                1                     2 

Sering                                2                     1 

Selalu                                 3                    0 

 

 

2. Blue Print  

  Tabel 2 

 Blueprint Skala Coping Stres 

a. Problem focused coping 

Bentuk Favorable Unfavorable Total 

    

Confrontative coping 2 2 4 

Seeking social support 2 2 4 

Planful problem solving 2 2 4 

Menyusun Strategi 2 2 4 

Negosiasi 2 2 4 

 Total      20 

 

 



47 
 
 
 

 

 
 

b. Emotional focused coping 

Bentuk Favorable Unfavorabl

e 

Total 

Self Control 2 2 4 

Distancing 2 2 4 

Positive Reappraisal 2 2 4 

Accepting Responbility 2 2 4 

Escape 2 2 4 

Seeking Social Emotion 

Support 

2 2 4 

Menyalahkan Diri Sendiri 2 2 4 

Impersistive 2 2 4 

Impunitive 2 2 4 

Intropersistive 2 2 4 

Religious Belief 2 2 4 

Religious  Behavior 2 2 4 

 Total  48 

    

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas adalah sebuah pengujian pada indikator guna melihat 

ketepatan untuk mengetahui penjelasan dari konsep yang akan diteliti 

(Priyono, 2008). Alat ukur yang dikatakan valid dapat memberikan 

gambaran yang tepat  tentang hasil data yang akan digunakan. Jenis 

validitas yang akan digunakan adalah content validity yaitu dengan 

professional judgements. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah U-Mann 

Whitney. U-Mann Whitney adalah merupakan pengujian untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua polulasi 

yang distribusinya sama, melalui dua sampel independen yang 

diambil dari kedua populasi. 

 

  


