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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif lebih menekankan 

analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode 

statistika (Azwar, 2011, h.5). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep mengenai atribut atau sifat yang 

terdapat pada subjek penelitian yang dapat bervariasi secara kuantitatif 

maupun kualitatif (Azwar, 2011, h.39). Variabel terbagi menjadi dua 

macam, yaitu variabel bebas atau dependent variable (x) dan variabel 

terikat atau dependent variable (y). Variabel tergantung adalah variabel 

penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh 

variabel lain sedangkan variabel bebas adalah suatu variabel yang 

variasinya mempengaruhi variabel lain (Azwar, 2013, h.62). Variabel 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

Variabel bebas/independent (x)  : hardiness 

Variable tergantung/dependent (y)   : work-study conflict 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 
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yang dapat diamati (Azwar, 2011, h.74). Pada penelitian ini, definisi 

operasional variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Work-study conflict 

Work study conflict merupakan konflik yang terjadi pada 

mahasiswa dan pekerja yang menganggu keterlibatannya pada 

pekerjaan dan tugas akademik. Aspek work study conflict adalah time 

based conflict yaitu konflik yang terjadi karena waktu yang digunakan 

untuk satu peran dan mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan 

lain. Strain based conflict merupakan tekanan salah satu peran yang 

mempengaruhi kinerja peran lain.  Behavior based conflict merupakan 

kesulitan perpindahan antar peran. 

2. Hardiness 

Hardiness adalah karakteristik kepribadian penyangga stres 

serta penahan dan pelawan peristiwa yang penuh tekanan. Komitmen 

merupakan keyakinan bahwa individu mampu melibatkan diri dalam 

setiap peran. Kontrol merupakan keyakinan bahwa individu dapat 

mengendalikan dan mempengaruhi kejadian yang dialami. Tantangan 

adalah bahwa individu cenderung menganggap bahwa perubahan 

dihidupnya adalah hal yang wajar. 

Untuk mengetahui gambaran hardiness pada subjek, peneliti 

menggunakan skala hardiness yang akan disusun dengan berpedoman 

pada aspek hardiness yaitu komitmen, kontrol dan tantangan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi hardiness 

yang dimiliki demikian pula sebaliknya.  
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Untuk mengetahui gambaran work-study conflict pada subjek, 

peneliti menggunakan skala work-study conflict yang akan disusun 

sendiri dengan mengacu pada aspek work-study conflict yaitu time 

based conflict, strain based conflict dan behavior based conflict. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi work-study 

conflict yang dialami berlaku sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang memberikan data 

berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket. 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2011, h.77). Populasi 

dalam penelitian ini memiliki kriteria mahasiswa berstatus aktif strata 

satu yang bekerja part time minimal 15 jam/minggu pada pihak lain 

dan belum mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir di Kota 

Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan snowball sampling. 

Istijanto (2005, h.119) menyebutkan Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, 

lama-lama menjadi besar. Anggota populasi pertama akan menarik 

anggota populasi lainnya hingga sampel terkumpul. Hal ini dilakukan 

karena jumlah sumber data yang sedikit tersebut mampu memenuhi 
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data yang diharapkan, sehingga menarik anggota lain sebagai sumber 

data. Selain itu, Snowball sampling merupakan non probality 

sampling dimana semua subjek tidak mendapatkan kesempatan yang 

sama dikarenakan tidak diketahui jumlah populasi secara pasti. 

Kekurangan dari metode ini adalah memerlukan waktu dan tenaga 

yang lebih banyak. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan angket dengan Skala 

Likert. Skala Likert merupakan skala sikap yang berisi pernyataan-

pernyataan untuk mengungkapkan sikap setuju atau tidak setuju 

mengenai suatu objek (Azwar, 2011, h.97). Skala ini terdiri dari 

beberapa item, pada setiap item disediakan empat alternatif jawaban 

atau dengan skor 1 sampai 4. Subjek memilih satu alternatif jawaban 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah 

disediakan.  

Soal pada item favorable, nilai 4 diberikan pada jawaban 

“sangat sesuai”, nilai 3 pada jawaban “sesuai”, nilai 2 pada jawaban 

“tidak sesuai” dan nilai 1 pada jawaban “sangat tidak sesuai”. Soal 

pada item unfavorable, nilai 4 diberikan pada jawaban “sangat tidak 

sesuai”, nilai 3 diberikan pada jawaban “tidak sesuai”, nilai 2 pada  

jawaban “sesuai” dan nilai 1 pada jawaban “sangat sesuai. 

 

 

 



31 
 

 
 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Work-study Conflict 

Skala work-study conflict disusun berdasarkan aspek-

aspek berdasarkan teori konflik peran dari Greenhaus dan Beutell 

yaitu Time-based conflict, Strain-based conflict dan behavior-

based conflict. Blueprint skala work-study conflict dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

       Tabel 1. Blue print Skala Work-Study Conflict 

Dimensi Indikator Nomor item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Time-

Based 

Conflict 

Ketersedian waktu 

yang tidak 

seimbang 

1, 7, 13, 

19, 25 

4, 10, 16, 22, 

28 10 

Strain-

Based 

Conflict 

Lebih fokus 

terhadap satu peran 

5, 11, 17, 

23, 29 

2, 8, 14, 20, 

26 10 

Behavior-

Based 

Conflict 

Kesulitan 

perpindahan antar 

peran 

3, 9, 15, 

21, 27 

6, 12, 18, 24, 

30 10 

TOTAL 15 15 30 

 

b. Skala Hardiness 

Skala hardiness disusun berdasarkan aspek-aspek hardiness 

menurut Kobasa yaitu komitmen, kontrol dan tantangan. Blueprint 

skala hardiness dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 



32 
 

 
 

    Tabel 2. Blue print skala hardiness 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas alat ukur 

Validitas adalah sifat suatu alat ukur untuk menghasilkan data 

akurat sesuai dengan tujuan ukurnya (Azwar, 2004, h.89). Validitas 

digunakan untuk menguji konsistensi dan keakuratan skala yang 

digunakan. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi product 

momen dari Pearson menggunakan program SPSS versi 16. 

2. Uji reliabilitas alat ukur 

 Reliabilitas merupakan taraf konsistensi atau kepercayaan pada 

hasil ukur skala (Azwar, 2004, h.86). Reliabilitas digunakan untuk 

menguji kestabilan alat ukur. Pada penelitian ini digunakan teknik 

Aspek Indikator Nomor item Jumlah  

Favorable Unfavorable 

Komitmen Percaya diri 1, 17 9 

10 

Memiliki 

rencana dan 

tujuan 

10 2, 18 

Aktif 3, 19 11, 26 

Kontrol Mengendalikan 

dan 

mempengaruhi 

kejadian 

12, 25, 27 4, 20, 30 

10 

Optimis 5, 21 13, 28 

Tantangan 

 

Keinginan kuat 14 6, 22 

10 

Dinamis 7, 23 15 

Mampu 

mengelola 

kesulitan 

16, 29 8, 24 

Total 15 15 30 
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perhitungan reabilitas koefisien Alpha Cronbach, dengan 

menggunakan program SPSS versi 16. 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini mengambil work-study conflict sebagai variabel 

tergantung sedangkan hardiness sebagai variabel bebas. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis penelitian ini, dilakukan uji kuantitatif 

dengan menggunakan metode analisis dan statistik. Pengolahan data 

menggunakan korelasi product moment untuk membuktikan hubungan 

antara hardiness dengan work-study conflict. Perhitungan product 

moment dari Pearson menggunakan program SPSS versi 16. 
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