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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Identifikasi variabel merupakan langkahpenetapan variabel-variabel 

utama dalam penelitian serta menentukan masing-masing fungsinya 

(Azwar, 2013,h.61). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (X1)  : Kecerdasan emosi 

Variabel bebas (X2) : Status KerjaIbu 

2. Variabel tergantung (Y) : Stres Ibu yang Memiliki Anak Pertama Usia  

       Balita 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 

dapat diamati (Azwar, 2013,h.74). Definisi operasional dari variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Stres pada Ibu  

 Stres pada ibu yang memiliki anak pertama usia balita adalah respon 

individu terhadap tuntutan beban berkaitan dengan  perawatan, dan 

pengasuhan, sehingga mempengaruhi emosi dan mengganggu 

kehidupan seseorang. Stres diungkap melalui Skala Stres yang disusun 
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berdasarkan gejala stress, yaitu gejala emosional. Gejala intelektual, 

gejala fisik, dan gejala interpersonal. Semakin tinggi skor berarti stres 

semakin tinggi juga. 

2. Kecerdasan Emosi 

 Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain serta 

membina hubungan. Kecerdasan emosional diungkap melalui Skala 

Kecerdasan Emosi yang disusun berdasarkan lima wilayah kecerdasan 

emosi yaitu, mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri 

sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Semakin 

tinggi skor berarti semakin tinggi pula kecerdasan emosinya. 

3. Status Kerja Ibu 

 Status kerja ibu dalam keluarga dibedakan menjadi dua yaitu ibu 

yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja atau disebut sebagai ibu rumah 

tangga. Ibu bekerja diartikan sebagai ibu yang bekerja diluar rumah 

sesuai jam kerja yaitu kurang lebih delapan jam. Status kerja ibu dapat 

diketahui dari identitas diri yang harus ditulis pada saat mengisi skala. 

Dari identitas diri yang disebutkan dapat diketahui status ibu bekerja dan 

ibu yang tidak bekerjadalam memberikan jawaban atas pertanyaan- 

pertanyaan yang harus dijawab sesuai kondisinya. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah seluruh subyek penelitian yang dimaksudkan untuk 

diteliti  (Arikunto, 2014,h.173). Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu-

ibu warga Kelurahan Pedurungan Lor Semarang dengan karakteristik: 

a) Ibu-ibu yang memiliki anak pertama dengan usia satu sampai 

dengan lima tahun 

b) Ibu bekerja  

c) Ibu rumah tangga  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi sehingga harus memiliki ciri-ciri 

yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2013,h.79). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalahaccidental sampling, merupakan 

teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti, pada tempat, 

waktu, dan cara yang telah ditentukan dan sesuai kriteria sebagai 

sumber data (Sukardi, 2010, h.63) 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala psikologi. Variabel stress akan diungkap melalui skala stress. Variabel 

kecerdasan emosi akan diungkap melalui skala kecerdasan emosi.  
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Pengukuran yang akan dilakukan menggunakan model skala likert yang 

telah dimodifikasi menjadi empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), 

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

skala berisi aitem berupa pernyataan yang terdiri dari dua kategori 

favourable dan unfavourable. Aitem favourable adalah aitem yang isinya 

mendukung dan menggambarkan ciri adanya atribut yang diukur, 

sedangkan aitem unfavourable adalah aitem yang isinya tidak mendukung 

atau tidak menunjukkan ciri atribut yang diukur (Azwar, 2013,h.98).  

Pemberian skor untuk aitem favorable bergerak dari empat sampai satu, 

yaitu skor 4 untuk jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban 

Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), dan skor 1 untuk 

jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Pemberian skor untuk aitem 

unfavourable dilakukan dengan urutan terbalik dari aitem favourable, yaitu 

skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 3 untuk jawaban 

Tidak Sesuai (TS), skor 2 untuk jawaban Sesuai(S), dan skor 1 untuk 

jawaban Sangat Sesuai (SS).  

1. Skala Stres Ibu yang Memiliki Anak Pertama Usia Balita 

 Skala stres terdiri dari 32 aitem, terdiri dari 16 aitem favorable dan 

16 aitemunfavorable yang disusun berdasarkan gejala- gejala stres 

yaitu gejala emosional, gejala intelektual, gejala fisik dan gejala 

interpersonal, yang dikaitkan dengan faktor- faktor penyebab stres. 

Adapun aspek dan indikator stress dalam penelitian ini ditunjukan pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 Blue PrintSkala Stress 

Gejala Stress Jumlah Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Gejala Emosional 4  4  8 

Gejala Intelektual 4  4  8 

Gejala Fisik 4  4  8 

Gejala Interpersonal 4  4  8 

Total 16 16 32 

 

2. Skala Kecerdasan Emosi 

 Skala kecerdasan emosi terdiri dari 30aitem, dimana 15 aitem 

favorable dan 15 aitem unfavorable yang disusun berdasarkan pada 

lima wilayah kecerdasan emosional yaitu mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain 

dan membina hubungan. Adapun aspek dan indikator skala kecerdasan 

emosional dalam penelitian ini ditunjukan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 Blue PrintSkala Kecerdasan Emosional 
 

Kecerdasan 
Emosional 

Jumlah Pernyataan Total 

 Favourable Unfavourable  

Mengenali Emosi 
Diri 

3  3  6 

Mengelola Emosi 3  3  6 
Motivasi Diri 3  3  6 
Mengenali Emosi 
Orang lain 

3  3  6 

Membina Hubungan 3  3  6 

Jumlah 15 15 30 

 

3. Status Kerja Ibu 



35 
 

   
 

Status ibu dapat dilihat dari identitas yang dituliskan oleh responden, 

sehingga dari pengisian identitas itu dapat terlihat status ibu apakah 

sebagai ibu bekerja atau ibu tidak bekerja.  

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

 Validitas alat ukur yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas 

aitem dengan cara mengkorelasikan antara skor aitem dengan skor total 

dari semua aitem yang ada.Tujuan dari validitas ini adalah menunjukkan 

sejauh mana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan ukur isi 

objek yang hendak diukur dan sejauh mana isi tes mencerminkan ciri 

kelengkapan yang akan diukur.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011,h.47). 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama 

adalah dengan menggunakan teknik analisis korelasi product moment, 

sedangkan untuk mengetahui perbedaan stres  antara ibu yang bekerja dan 
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ibu yang tidak bekerja menggunakan uji t, Analisis data dibantu dengan 

menggunakan alat bantu program komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


