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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

eksperimen kuasi, dengan pendekatan one group pre-post design. 

Desain eksperimen kuasi merupakan metode eksperimen dengan 

melakukan tes awal sehingga besarnya efek atau pengaruh suatu 

variabel dapat diketahui secara pasti (Latipun, 2002). 

A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

 1. Variabel Tergantung     : Stres Kerja 

 2. Variabel Bebas (Perlakuan)    :  Manajemen Emosi 

B. Definisi Operasional 

 1. Stres Kerja 

Stres kerja adalah suatu kondisi dari hasil penghayatan 

subjektif individu yang dapat berupa interaksi antara individu dan 

lingkungan kerja, yang dapat mengancam dan memberi tekanan 

baik secara psikologis, fisiologis maupun sikap individu.  

Pengukuran stres kerja dilakukan dengan menggunakan skala 

stres. Skala stres tersebut mengacu pada teori Beehr dan 

Newman (dalam Luthans, 2011) yang berdasarkan pada gejala 

stres, yaitu gejala fisik, psikologis dan perilaku. Semakin tinggi 

skor yang ditunjukkan, maka stres kerja perawat semakin tinggi, 
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sebaliknya semakin rendah skor yang ditunjukkan, semakin 

rendah pula stres kerja yang dialami perawat. 

2. Manajemen Emosi 

Manajemen emosi adalah ketrampilan individu dalam 

mengelola pikiran dan perasaan Maladaptive yang dialami, untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang lebih adaptive baik bagi diri 

sendiri maupun orang lain dengan melakukan pelatihan yang 

terdiri dari berbagai tahapan yaitu emotional identification, 

emotional managing, recognize and know others emotion dan self 

motivation.  

C. Rancangan Eksperimen 

Desain eksperimen yang digunakan adalah quasi eksperimen 

one group pretest-posttest design, Desain ini hanya melibatkan satu 

kelompok subjek, dengan menggunakan tes awal, sehingga 

besarnya pengaruh penggunaan suatu variabel dapat diketahui 

secara pasti. Pada metode ini, subjek diukur dengan menggunakan 

tes kemudian diberi perlakuan. Setelah itu, diukur kembali 

menggunakan tes yang sama, untuk melihat sejauh mana perlakuan 

yang diberikan berpengaruh pada subjek. Berdasarkan desain 

tersebut, efek dari suatu perlakuan terhadap variabel dependen akan 

diuji dengan cara membandingkan keadaan antara sebelum dan 

sesudah perlakuan.  Desain penelitian  one group pretest-posttest 

design dapat dilihat pada skema berikut:  
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Tabel. 3.1 Desain One Group Pretest-Posttest Design 

Kelompok Pretest Treatment (X) Posttest 

Eksperimen O1 Diberi Latihan 
Manajemen 

Emosi 

O2 

Keterangan: 
         O1: Pretest kelompok eksperimen 
          O2: Posttest kelompok eksperimen 
   

         (X): Perlakuan 

D. Subjek penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah universum atau keseluruhan kumpulan baik 

itu orang, benda wilayah yang menjadi objek penelitian yang 

memiliki karateristik sama (Supranto, 2000). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perawat rawat inap RSUD Undata kota palu. 

Karaktersitik populasi tersebut adalah perawat inap yang berstatus 

pegawai tetap, pendidikan minimal D3, masa kerja minimal tiga 

tahun dan memiliki penurunan kehadiran selama tiga bulan 

berturut-turut, tidak sedang melakukan latihan manajemen stres 

lain dan bersedia melakukan latihan selama penelitian eksperimen 

berlangsung.  

2.  Sampel 

Sampel adalah wakil dari populasi yang hendak diteliti (Myers, 

2012). Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik 

Convenience Sampling  yaitu teknik pengambilan sampling 

didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkan sampel tersebut. Sampel dipilih karena tersedia pada 
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waktu yang tepat saat dibutuhkan. Saat di lapangan peneliti 

mendapatkan sampel berdasarkan hasil skor stres pada tahap 

pengambilan data awal (Preliminier Research) menunjukkan bahwa 

terdapat dua puluh dua orang yang memiliki skor gejala stres kerja 

yang tinggi dicocokkan dengan data kinerja dari subjek tersebut. Hal 

ini ditafsirkan bahwa intervensi akan efektif ketika subjek memiliki 

tingkat stres yang tinggi.  

E. Metode Pengambilan Data 

1. Skala Stres Kerja 

Penelitian eksperimen ini menggunakan metode 

pengumpulan data berupa skala stres kerja yang dibuat sendiri 

oleh peneliti. Dengan skala ini diharapkan akan menghasilkan 

sebuah data kuantitatif. Skala stres kerja yang dibuat dalam 

penelitian ini berdasarkan pada gejala-gejala stres kerja oleh 

Beehr dan Newman (dalam Luthans 2011) yaitu gejala fisik, 

psikologis dan perilaku. Jumlah item skala stres terdiri dari 30 

item. Masing-masing gejala terdiri dari 5 item favorable dan 5 item 

unfavorable.  

Tiap item dibuat dengan memberikan jawaban yang terdiri 

dari sangat sering (SS), sering (S), Tidak sering/jarang (TS), 

Sangat Jarang(STS). Pilihan jawaban tersebut akan diberi nilai 

skala. Pada item favorable, SS memiliki nilai skala 4, S:3, TS: 2 
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dan STS:1. Sedangkan untuk item unfavorable nilai skala untuk 

SS:1, S:2, TS: 3, STS:4. 

2.Skala Aspek Sikap Manajemen Emosi 

Skala Aspek Sikap Manajemen Emosi terdiri dari 20 item. 

Terdiri dari 10 item favorable dan 10 item unfavorable. Tiap item 

dibuat dengan memberikan jawaban yang terdiri dari sangat 

sering (SS), sering (S), Tidak sering/jarang (TS), Sangat Tidak 

Sering (STS). Pilihan jawaban tersebut akan diberi nilai skala. 

Pada item favorable, SS memiliki nilai skala 4, S:3, TS: 2 dan 

STS:1. Sedangkan untuk item unfavorable nilai skala untuk SS:1, 

S:2, TS: 3, STS:4. Semakin tinggi skor, maka semakin mampu 

peserta dalam memanajemen emosi. Sebaliknya, semakin rendah 

skor yang dihasilkan, maka semakin kecil kemampuan peserta 

dalam melakukan manajemen emosi.  

3. Kuesioner Reaksi 

Kuesioner reaksi ini merupakan reaksi kepuasan peserta 

selama mengikuti pelatihan. Skor kuesioner memiliki 10 pilihan 

alternatif jawaban dari 1 sampai 10. Dengan kategori semakin 

besar angka atau semakin kekanan angka yang dilingkari  maka 

diasumsikan peserta semakin puas dengan pelaksanaan 

pelatihan. 
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4. Tes Aspek Pengetahuan 

 Tes pengetahuan tentang manajemen emosi yang berisi 20 

pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban terkait pengetahuan 

tentang manajemen emosi. Jawaban tes ini memiliki skor 1-0, 

jika peserta tidak menjawab atau menjawab namun salah, maka 

skor yang diperoleh 0. Sedangkan jika jawaban untuk tiap nomor 

benar, maka diperoleh nilai 1.  

F. Prosedur Pengukuran 

1. Pre test (O1)  

Dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan pelatihan untuk 

melihat hasil penyebaran skala stres kerja pada perawat. 

2. Perlakuan (X) 

Perlakuan yang diberikan adalah pelatihan manajemen emosi 

kepada perawat inap RSUD.Undata. Pelatihan ini diadakan 

selama dua hari dengan metode ceramah, diskusi, latihan dan 

games. Pelatihan diisi dengan kegiatan ceramah dan diskusi 

serta games untuk memudahkan peserta dalam memberikan 

pengetahuan tentang manajemen emosi. Selain itu, kegiatan 

games juga untuk membuat suasana tidak jenuh dan latihan 

yang diberikan agar peserta dapat mempraktekkan langsung 

cara mengelola emosi. Followup dilakukan selama satu bulan 

setelah pelatihan. Evaluasi pelatihan yang dilakukan adalah : 
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a. Reaksi pelatihan 

Evaluasi ini berfokus pada reaksi kepuasan peserta selama 

mengikuti pelatihan. Dilakukan diakhir sesi pelatihan dengan 

menggunakan kuesioner. 

 

b. Tes Pengetahuan 

Tes pengetahuan ini dilakukan sebelum dan sesudah sesi 

pelatihan, tujuannya untuk melihat sejauh mana 

pengetahuan yang dimiliki peserta tentang manajemen 

emosi. Tes ini disusun berdasarkan tahapan yang ada pada 

teknik manajemen emosi.  

3. Post-Test (O2) 

 Tahap Post-Test ini dilakukan selama satu bulan setelah 

pelatihan. Hal ini terkait kebijakan rumah sakit yang hanya 

memberikan waktu selama satu bulan, guna efisiensi jam kerja 

perawat. Post-test skala stres kerja perawat dilihat setelah satu 

bulan setelah pelatihan, dan selama masa satu bulan tersebut 

dilakukan followup terhadap pelatihan. Followup yang dilakukan 

berupa pemberian skala stres kerja seminggu sekali selama 

satu bulan disertai proses diskusi.  

 Pelatihan dikatakan berhasil jika pengetahuan ketrampilan 

dan sikap yang dipelajari dapat dikuasai oleh karyawan dan 
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diaplikasikan secara nyata dalam keseharian pekerjaannya 

(Hindiarto, 2011). 

G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2017). Uji 

validitas menggunakan validitas isi dimana peneliti melakukan 

analisis validitas untuk melihat sejauh mana item-item dalam skala 

mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes 

tersebut (Azwar, 2017). 

Skala stres kerja yang berjumlah 35 item sebelum digunakan 

akan diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan uji 

coba kepada subjek dengan karakteristik sama. Blue print dari 

skala stres kerja adalah sebagai berikut: 

Tabel. 3.2 Blue Print Skala Stres Kerja 

Gejala Stres Kerja 
Nomor Item 

Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Fisik 1, 2, 17, 30, 32 13, 21, 25, 35, 33 10 

Psikologis 5, 6, 7, 8, 11, 18, 
29 

4, 24, 26, 27, 28, 
31 

13 

Perilaku 3, 10, 19, 20, 22, 
34 

9, 12, 14, 15,16, 23 12 

Total Item 18   17 35 

Berdasarkan tabel di atas, total jumlah item sebanyak 35 item. 
 

Reliabilitas adalah adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya (Azwar,2012). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk 

mengukur tingkat keajegan alat ukur dimana alat ukur tersebut 
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dapat memberikan hasil yang realtif sama bila dilakukan 

pengukuran ulang pada subjek yang sama (Azwar, 2012).  

Pada penelitian ini menggunakan uji reliabilitas Alpha, melalui 

program komputer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

Ver.16,00 for windows, dengan nilai taraf signifikansi sebesar 

P>0,05. Sehingga skala stres kerja yang akan digunakan bisa 

diterima dan valid.  

H. Analisis Data 

Analisa data hasil skala stres kerja pada perawat inap 

RSUD.Undata Kota Palu diolah menggunakan analisis parametrik 

yaitu One Samples T-Test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada 

efektiv atau tidaknya pelatihan manajemen emosi dengan melihat 

tidaknya penurunan stres kerja perawat antara sebelum dan sesudah 

 pelatihan.  


