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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah 

pendekatan penilitian dengan analasis data numerik atau angka dan selanjutnya 

data diolah dengan satistika (Azwar, 2013). Metode ini dapat memperoleh 

signifikansi korelasi atau hubungan antara dukungan sosial ayah dengan stress 

pengasuhan ibu yang memiliki anak usia pra sekolah. 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung. Identifikasi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Variabel tergantung : Stres pengasuhan ibu yang memiliki anak usia pra-

sekolah 

Variabel bebas : Dukungan sosial ayah 

 

3.03. Definisi Operasional 

3.03.01. Stres Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak Usia Pra-Sekolah 

Stres pengasuhan ibu yang memiliki anak pra-sekolah adalah perasaan 

negatif seperti kecemasan dan kekuatiran berlebih serta kondisi psikologis yang 

tidak disukai oleh ibu yang memiliki anak berumur dua sampai enam tahun dalam 

menjalankan perannya sebagai orang tua. Data stres pengasuhan ibu dapat 

diambil dengan skala yang disusun berdasarkan aspek-aspek stress 

pengasuhan yaitu the parent distress, the difficult child, dan the parent-child 
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dysfunctional interaction. Semakin tinggi skor stress pengasuhan ibu, maka 

semakin tinggi tingkat stress yang dimiliki ibu, dan sebaliknya.   

3.03.02. Dukungan Sosial Ayah  

Dukungan sosial adalah persepsi seorang ibu ketika dirinya merasa dicintai, 

diperhatikan, diberi nasihat secara verbal maupun non-verbal, dipedulikan dan 

diberi bantuan nyata oleh ayah yang merupakan mitra ibu dalam mengasuh 

anak. Data dukungan sosial suami diperoleh dari skala yang disusun 

berdasarkan bentuk dukungan sosial. Bentuk dukungan sosial suami berupa 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan 

dukungan informasi. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi 

tingkat dukungan sosial ayah yang dirasakan ibu, dan sebaliknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi  

 Menurut Azwar (2013), populasi adalah sekelompok subyek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian karena memiliki karakteristik yang sama. 

Populasi yang hendak dijadikan subyek dalam penelitian ini memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Ibu yang memiliki anak berusia tiga sampai enam tahun (tahap 

perkembangan pra-sekolah) 

2. Ibu yang anaknya bersekolah di PG/TK Kristen Beta Surakarta 
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3.04.02. Sampling   

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk penelitian 

dan memiliki karakteristik dari populasinya (Azwar, 2013). Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel. 

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sample dalam penelitian ini 

adalah Incidental Sampling. Incidental Sampling adalah teknik sampling yang 

menjadikan anggota sampel dengan mengambil apa atau siapa saja yang 

dijumpai yang sesuai dengan karakteristik populasi. 

 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

3.05.01. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu skala. Terdapat 

dua skala dalam penelitian ini, skala yang digunakan untuk mengukur variabel 

tergantung yaitu stres pengasuhan ibu yang memiliki anak usia pra-sekolah dan 

skala yang digunakan untuk mengukur variabel bebas yaitu dukungan sosial 

ayah. Skala stres pengasuhan ibu yang memiliki anak usia pra-sekolah 

diadaptasi berdasarkan aspek stres pengasuhan menurut Abidin (1990) yaitu the 

parent distress, the difficult child, dan the parent-child dysfunctional interaction. 

Sedangkan skala dukungan sosial ayah disusun berdasarkan bentuk duungan 

sosial menurut House yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi dan dukungan instrumental.  

Setiap pernyataan dalam skala diberikan empat pilihan jawaban, yaitu : 

SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai), STS (Sangat Tidak Sesuai). 

Item skala berbentuk favorabel dan unfavorabel. Pada pernyataan favorabel, 

pilihan jawaban SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2 dan STS diberi 
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skor 1. Pada pernyataab unfavorabel, pilihan jawaban SS diberi skor 1, S diberi 

skor 2, TS diberi skor 3 dan STS diberi skor 4. 

3.05.02. Blueprint Skala 

1. Skala Stres Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak Pra-sekolah disusun 

berdasarkan aspek-aspek stres pengasuhan yaitu : The Parent Distress, 

The Difficult Child, dan The Parent-Child Dysfunctional Interaction. 

Tabel 3.01 Blueprint Skala Stres Pengasuhan Ibu yang Memiliki Anak 

Pra-sekolah. 

Aspek Stres 

Pengasuhan 

Jumlah item Jumlah 
Favorabel  Unfavorabel  

The Parent Distress 4 4 8 

The Difficult Child 4 4 8 

The Parent-Child 

Dysfunctional 

Interaction 

4 4 8 

Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Dukungan Sosial Ayah disusun berdasarkan bentuk dukungan 

sosial ayah, yaitu : dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental dan dukungan informasi 

Tabel 3.02 Blueprint Skala Dukungan Sosial Ayah 

Bentuk dukungan 

sosial ayah 

Jumlah item Jumlah 
Favorabel  Unfavorabel  

Dukungan emosional 3 3 6 

Dukungan 

penghargaan 
3 3 6 

Dukungan 

instrumental 
3 3 6 

Dukungan informasi 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur yaitu sejauh mana suatu alat ukur melakukan fungsinya 

dengan tepat dan cermat (Azwar, 1997). Suatu alat ukur dapat dinyatakan valid 

apabila alat ukur tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dengan tepat. 

Tidak hanya dengan tepat, namun alat ukur tersebut juga harus mampu 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data yang diambil. Cara menguji 

validitas adalah dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh pada setiap 

pernyataan dengan skor total. Teknik korelasi digunakan dengan teknik Product 

Moment Pearson. 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas pengukuran dapat disebut sebagai keterandalan, kestabilan, 

konsistensi sebuah alat ukur dan sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 1997). Pengujian reliabilitas dapat menggunakan teknik Alpha 

Cronbach 

 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis uji kuantitatif ini adalah 

dengan  metode analisis dan statistik. Data diolah dengan teknik korelasi Product 

Moment untuk mencari hubungan antara stres pengasuhan ibu yang memiliki 

anak pra-sekolah dengan dukungan sosial ayah. 




