
 
 
 
 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN  
 
 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010, h.5). 

Data berupa angka tersebut berasal dari pengukuran dengan menggunakan 

skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 
 

 Penelitian ini melibatkan dua variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Stres Akademik 

2. Variabel bebas : Ketahanan Psikologis 
 
 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

Batasan operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
 

1.  Stres Akademik 
 

Stres akademik adalah tekanan yang berasal dari beban 

akademik, yang dirasakan oleh individu yang sedang 

mengembangkan diri dengan belajar di perguruan tinggi. Stres 

akademik diungkap melalui skala, yang terdiri dari gejala stres 

akademik yang meliputi gejala fisik, emosional, intelektual, dan 

gejala interpersonal terhadap tugas mengarang, belajar dalam 

menghadapi ujian, membaca, dan menghadiri pertemuan. Semakin 
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tinggi skor menunjukkan bahwa subjek memiliki stres akademik 

yang semakin tinggi pula, demikian sebaliknya. 

 

 

2.  Ketahanan Psikologis 
 

Ketahanan psikologis adalah keadaan diri orang yang 

membuat orang itu memiliki ketabahan dan daya tahan yang ditandai 

dengan adanya komitmen, tantangan, dan pengendalian. Ketahanan 

psikologis diungkap melalui skala ketahanan psikologis yang 

disusun berdasarkan ciri-ciri ketahanan psikologis yang meliputi ciri 

pengendalian, keterlibatan (komitmen), dan tantangan. Semakin 

tinggi skor menunjukkan bahwa subjek memiliki ketahanan 

psikologis yang semakin tinggi pula, demikian sebaliknya. 

 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 
 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sampel adalah 

sebagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010, 

h.173-174). Cozby (2009, h.221) mengatakan bahwa populasi terdiri 

dari semua individu yang diminati oleh si peneliti. 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Arsitektur Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

 

2.  Teknik Pengambilan Sampel 
 

Supranto (2003, h.70) berpendapat tentang teknik 

pengambilan sampel atau sampling ialah suatu cara pengumpulan 
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data yang sifatnya tidak menyeluruh tetapi hanya sebagian dari 

populasi saja. 
 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam peneitian 

ini adalah teknik incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data (Azwar, 2010, h.87). 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data 
 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala. Arikunto 

(2010, h.105-106) mengatakan bahwa skala menunjuk pada sebuah 

instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok tetapi 

alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala 

banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek 

kejiwaan yang lain. 
 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok item (pernyataan), yaitu item favourable dan item 

unfavourable. Azwar (2010, h.26) 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. 
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Dalam pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan 

format skala dengan empat katagori respon, di mana subjek diminta 

untuk memilih salah satu di antara empat kemungkinan jawaban yang 

tersedia, meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 
 

Pernyataan yang favourable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Pernyataan yang 

unfavourable diberi skor sebagai berikut: Sangat Sesuai (SS) diberi 

skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) diberi skor 3, Sangat 

Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 
 

Adapun skala pertama yang dibuat dalam penelitian ini adalah 

skala untuk mengungkap stres akademik dan skala kedua adalah skala 

yang digunakan untuk mengungkap ketahanan psikologis. 
 

1.  Skala Stres Akademik 
 

Skala Stres Akademik terdiri dari gejala-gejala stres akademik 

yang meliputi gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala 

interpersonal terhadap tugas mengarang (meliputi asistensi dan 

praktikum yang berupa pembuatan makalah atau menulis laporan 

praktikum), belajar dalam menghadapi ujian (meliputi responsi, 

asistensi, dan praktikum yang berupa kuis-kuis atau tes), membaca 

(meliputi perkuliahan, responsi, asistensi, praktikum, dan kerja 

lapangan), dan menghadiri pertemuan (meliputi perkuliahan, 

asistensi, praktikum, dan kerja lapangan). 



30 
 
 

 

Berikut di bawah ini akan disajikan rancangan jumlah item 

skala stres akademik: 

 

 

Tabel 1  

Rancangan Jumlah Item Skala Stres Akademik 
 

Tugas 
Belajar Membaca 

Menghadari 
Gejala Stres Mengahadapi Buku 

Mengarang Pertemuan  
Ujian Penunjang    

Fisik 2 2 2 2 

Emosional 2 2 2 2 

Intelektual 2 2 2 2 

Interpersonal 2 2 2 2 

Total 8 8 8 8 
 

 

2.  Skala Ketahanan Psikologis 
 

Skala ketahanan psikologis ini diungkap melalui ciri 

ketahanan psikologis yang meliputi ciri pengendalian, keterlibatan 

(komitmen), dan tantangan. 
 

Berikut di bawah ini akan disajikan rancangan jumlah item 

skala ketahanan psikologis: 
 

Tabel 2 

Rancangan Jumlah Item Skala Ketahanan Psikologis  

Ciri-ciri Ketahanan Psikologis Favourable Unfavourable 
Pengendalian 3 3 
Keterlibatan (komitmen) 3 3 

Tantangan 3 3 
   

Total 9 9 
   

 

E. Uji Coba Alat Ukur 
 

1.  Uji Validitas Alat Ukur 
 

Azwar (2010, h.5) mengatakan bahwa validitas berasal dari 

kata validity, yang menggambarkan ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen 
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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 alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas 

item. Suryabrata (2005, h.41) mengartikan validitas item adalah 

derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal 

lain, ukuran validitas item adalah korelasi antara skor pada soal itu 

dengan skor pada perangkat soal (item total correlation). 
 

Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor 

pada masing-masing item dengan skor total adalah menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson. Upaya untuk 

menghindari over estimate (angka korelasi yang kelebihan bobot), 

rumus korelasi tersebut perlu di koreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer. 

 

 

2.  Uji Reliabilitas Alat Ukur 
 

Reliabilitas sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan 

(Azwar, 2010, h.83). Pengujian reliabilitas skala stres akademik dan 

skala ketahanan psikologis digunakan teknik Koefisien Alpha dari 

Cronbach. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu komputer. 



32 
 
 

 

F. Metode Analisis Data 
 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis statistik teknik korelasi Product Moment 

dari Pearson untuk mencari hubungan antara ketahanan psikologis 

dengan stres akademik. Perhitungan ini menggunakan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.00. 


