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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, yaitu yang bearti metode yang menekan analisis pada data – 

data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 

2012, h. 5). Data yang berupa angka tersebut yaitu berasal dari variabel 

yang ada di dalam penelitian. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh 

hasil yang signifikan antara perbedaan kelompok atau signifikan antara 

variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian sampel besar (Azwar, 2012, h.5) 

Dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data didasarkan pada 

instrument yang sudah di tetapkan sebelum penelitian. Hasil data berupa 

bilangan, dan instrumen diberikan kepada sejumlah besar individu 

(Alsa, 2014, h. 16). 

 

B. Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel tergantung. Variabel–variabel tersebut didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. Variabel tergantung   : Stres pada penghuni rumah susun 

2. Variabel bebas           : Kesesakan  
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stres pada Penghuni Rumah Susun 

Stres pada penghuni rumah susun adalah respon individu 

yang tinggal di rumah susun atas hubungan antara dirinya dengan 

lingkungannya yang dievaluasinya sebagai situasi yang penuh 

tuntutan atau ketidakmampuan untuk menghadapi situasi yang 

memberikan dampak negatif bagi dirinya. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan Skala Stres pada Penghuni Rumah Susun yang 

disusun berdasarkan tanda atau gejala emosional, kognitif, perilaku 

sosial dan fisiologis. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi stres pada penghuni rumah susun, dan sebaliknya. 

 

2. Kesesakan 

Kesesakan adalah keadaan psikologis yang bersifat subjektif 

yang dialami individu yang didasari oleh perasaan akan terlalu 

sedikitnya ruang yang tersedia dan adanya gangguan dan hambatan 

tertentu dalam interaksi sosial atau dalam usaha mencapai suatu 

tujuan. Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Kesesakan 

yang disusun berdasarkan dimensi kesesakan ruang dan dimensi 

kesesakan sosial. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi kesesakan yang dirasakan oleh individu, dan sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi didefinisikan oleh (Azwar, 2012, h.77) yaitu sebagai 

kelompok subyek yang hendak dituju generalisasi hasil penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalahindividu-individu yang tinggal di 

rumah susun Bandarharjo Semarang dan berusia di atas 21 tahun, 

dan minimal telah tinggal di rumah susun selama 6 bulan. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampeladalah sebagian dari anggota populasi. Sampel pada 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampling 

insidental atauincidental sampling, menurut (Sugiyono, 2015, h.67) 

teknik ini dalam penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan skala, yaitu suatu 

instrumen untuk mengukur aktivitas yang merupakan perwujudan dari 

tingkah laku tersebut digambarkan sebagai himpunan lambang atau 

simbol atau angka (Azwar, 2012, h.105).Skala yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala model Likert, dengan dua bentuk 

penyataan yaitu favourable dan unfavourable.Favourable merupaan 

item yang isinya mendukung, memihak atau menggambarkan ciri 
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adanya atribut yang diukur, sedangkan item unfavourable adalah item 

yang isinya tidak mendukung atau tidak menunjukkan ciri atribut yang 

diukur (Azwar, 2012, h. 98).  

Alternatif jawaban terdiri dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS), dimana skor untuk 

masing-masing skala adalah: (1) pernyataan favourable: SS = 4, S = 3, 

TS = 2 dan STS = 1; dan (2) pernyataan unfavourable: SS = 1, S = 2, TS 

= 3 dan STS = 4. 

Skala penelitian terdiri dari Skala Stres pada Penghuni Rumah 

Susun dan Skala Kesesakan, dimana penjelasan keduanya sebagai 

berikut: 

1. Skala Stres pada Penghuni Rumah Susun 

Skala ini digunakan untuk mengukur stres pada penghuni 

rumah susun dan disusun berdasarkan tanda atau gejala Skala Stres 

pada Penghuni Rumah Susun yang disusun berdasarkan tanda atau 

gejala emosional, kognitif, perilaku sosial dan fisiologis. Skala 

direncanakan terdiri dari 32 item dengan rancangan sebagai berikut: 

Tabel 1. Rancangan Skala Stres pada Penghuni Rumah Susun 

 

No. Tanda/Gejala Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

1. Emosional 4 4 8 

2. Kognitif  4 4 8 

3. Perilaku sosial  4 4 8 

4. Fisiologis 4 4 8 

 Jumlah Item 16 16 32 
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2. Skala Kesesakan 

Skala ini digunakan untuk mengukur kesesakan yang 

dirasakan oleh individu yang tinggal di rumah susun dan disusun 

berdasarkan dimensi kesesakan ruang dan dimensi kesesakan sosial. 

Skala direncanakan terdiri dari 20 item dengan rancangan sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Rancangan Skala Kesesakan 

 

No. Dimensi Favourable Unfavourable Jumlah 

Item 

1. Kesesakan ruang 5 5 10 

2. Kesesakan sosial 5 5 10 

 Jumlah Item 10 10 20 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

apakah pertanyaan dalam alat ukur betul-betul dapat mengukur 

apa yang hendak diukur (Ghozali, 2016, h.52).Uji ini dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan total skor 

konstruk atau variabel. Komputasi koefisien korelasi antara item 

dengan skor total akan mengakibatkan over estimate terhadap 

korelasi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan 

menggunakan rumus Part-Whole.  

Berkaitan dengan uji korelasi yang dikoreksi dengan part-

whole, maka hasil uji validitas pada penelitian ini dilihat dari output 
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correlated item-total correlation(Ghozali, 2016, h.52). Kriteria untuk 

menetapkan item valid atau item gugur adalah dengan 

membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung < r 

tabel maka item dinyatakan gugur, dan sebaliknya apabila r hitung > 

r tabel maka item dinyatakan valid (Ghozali, 2016, h.53).  

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah suatu alat ukur merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk (Ghozali, 2016, h.47). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan Alpha Cronbach. Kriteria untuk menetapkan suatu 

alat ukur reliabel adalah nilai Alpha Cronbach> 0,700 (Nunnally 

dikutip Ghozali, 2016, h.48). 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu 

variabel bebas dengan satu variabel tergantung, serta jenis data 

bergejala interval. Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis korelasi product moment Pearson. Analisis data 

dilakukan dengan program komputer menggunakan software SPSS for 

windows versi 25.00. 


