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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif. Penelitian 

komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif untuk mencari jawaban terkait 

sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab 

munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan dua sampel yang tidak saling berkaitan satu sama lain atau 

disebut sampel independen, yaitu mahasiswa baru Etnis Jawa dan Etnis 

Tionghoa. 

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan perincian suatu konsep penelitian 

sehingga diketahui jelas unsur-unsur yang diteliti (Prihartono, 1987). Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tergantung atau 

terikat. Variabel bebas adalah variabel yang sifatnya mempengaruhi dan variabel 

tergantung merupakan variabel yang sifatnya dipengaruhi (Prihartono, 1987). 

Variabel tergantung pada penelitian ini merupakan strategi coping berupa 

Problem-Focused Coping dan Emotion-Focused Coping, sedangkan variabel 

bebas merupakan jenis etnis, yaitu Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa.  

1) Variabel tergantung: Strategi Coping 

Strategi coping merupakan strategi yang digunakan oleh seseorang 

untuk mengatasi masalah atau tuntutan yang dialami agar mengurangi dan 

menghilangkan situasi yang menyebabkan stres dengan melibatkan seluruh 
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usaha koginitif, perilaku, dan penilaian baik primer maupun sekunder. 

Strategi coping dibagi menjadi dua, yaitu Problem-Focused Coping dan 

Emotion-Focused Coping. Problem-Focused Coping adalah strategi coping 

yang digunakan seseorang untuk mengurangi tekanan dan stres yang dialami 

dengan berfokus pada penyelesaiaan sumber masalahnya secara langsung 

karena merasa bahwa dirinya mampu untuk mengatasi masalah tersebut. 

Sedangkan Emotion-Focused Coping adalah strategi coping yang digunakan 

seseorang dengan berfokus pada respon emosi untuk meredakan pikiran 

stres dan tekanan yang dialami dari suatu masalah karena merasa bahwa 

dirinya tidak dapat mengubah kondisi stresfull-nya. 

Pengambilan data penelitian terkait strategi coping pada penelitian ini 

menggunakan skala likert yang dimana terdiri dari aitem-aitem pernyataan 

yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk dari strategi Problem-Focused 

Coping dan Emotion-Focused Coping. Pada skala Problem-Focused Coping 

terdiri dari bentuk pemecahan masalah secara terencana, konfrontatif, dan 

mencari dukungan sosial. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin 

tinggi frekuensi kelompok etnis menggunakan bentuk strategi Problem-

Focused Coping, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah frekuensi kelompok etnis menggunakan bentuk strategi 

Problem-Focused Coping. 

Pada skala Emotion-Focused Coping terdiri dari bentuk penilaian 

ulang positif, menerima tanggung jawab, mengontrol diri, melarikan diri, 

mencari dukungan spiritual, dan menerima dengan pasrah. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi frekuensi kelompok etnis 

menggunakan bentuk strategi Emotion-Focused Coping, sebaliknya semakin 
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rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah frekuensi kelompok etnis 

menggunakan bentuk strategi Emotion-Focused Coping. 

2) Variabel bebas: Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa 

Etnisitas adalah kelompok masyarakat yang menyadari adanya 

kebersamaan bentuk budaya dan memiliki ciri khas kelompoknya sendiri 

sehingga berbeda dengan kelompok populasi yang lain, serta memiliki nilai-

nilai, keyakinan, perilaku perspektif, bahasa budaya, dan pola pikir kelompok 

rasnya. Kelompok etnis yang digunakan pada penelitian ini adalah Etnis 

Jawa dan Etnis Tionghoa.  

Etnis Jawa adalah orang-orang yang lahir dari kedua orang tua asli 

orang Jawa karena kakek dan nenek yang juga orang Jawa, dimana sudah 

menetap sejak lahir di lingkungan orang Jawa khususnya di Pulau Jawa 

sehingga memiliki bahasa ibu bahasa Jawa yang biasanya masih digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari saat bersama keluarga maupun orang-orang 

disekitarnya, serta masih mempertahankan keyakinan dan merayakan tradisi 

budaya orang Jawa setiap tahunnya. 

Etnis Tionghoa adalah orang-orang yang mengaku lahir dari kedua 

orang tua yang memiliki darah keturunan orang Tionghoa karena kakek dan 

neneknya juga orang Tionghoa keturunan yang lahir di Indonesia, sehingga 

meski generasi mudanya saat ini mayoritas merupakan Tionghoa peranakan 

yang lahir digenerasi ketiga atau lebih, namun meski begitu didalam dirinya 

masih mempertahankan pentingnya hubungan ritual dengan leluhur yang 

umumnya ditandai dengan ikut merayakan tradisi budaya orang Tionghoa 

setiap tahunnya. 
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Pengambilan data terkait Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa pada 

penelitian ini menggunakan identitas diri yang ada pada skala likert. Hal ini 

dilakukan guna mendapatkan responden yang sesuai dengan kriteria 

penelitian.  Identitas diri pada skala penelitian ini mencantumkan nama, usia, 

jenis kelamin, universitas, fakultas, semester dan angkatan, serta etnis dari 

kakek dan nenek dari kedua orang tua responden yang mengaku seluruhnya 

Etnis Jawa atau seluruhnya Etnis Tionghoa yang ditandai dengan seluruhnya 

yang dilingkari berada pada bagian kiri (Etnis Jawa) atau bagian kanan (Etnis 

Tionghoa). 

 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

Populasi adalah sejumlah besar subyek atau obyek yang memiliki 

karakteristik tertentu (Sastroasmoro dan Ismael, 2002). Terkait hal tersebut, 

populasi pada penelitian ini merupakan mahasiswa baru angkatan 2018 yang 

sedang menginjak tahun pertama di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dan berasal dari kelompok Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa.  

Sebagian dari jumlah serta karakteristik yang ada di sebuah populasi 

disebut sebagai sampel dan pengertian dari teknik sampling merupakan teknik 

yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian (Sugiyono, 2014). Penelitian 

ini menggunakan teknik quota sampling. Teknik quota sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan jumlah subyek yang akan diselidiki telah ditetapkan 

terlebih dahulu dan akan dipenuhi (Hadi, 1983). Jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 200 responden yang dimana terdiri dari 100 

mahasiswa baru kelompok Etnis Jawa dan 100 mahasiswa baru kelompok Etnis 

Tionghoa. 
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3.4. Alat Ukur 

Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

strategi coping yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk dari Problem-Focused 

Coping yang terdiri dari pemecahan masalah secara terencana, konfrontatif, dan 

mencari dukungan sosial, serta bentuk-bentuk dari Emotion-Focused Coping 

yang terdiri dari penilaian ulang positif, menerima tanggung jawab, mengontrol 

diri, melarikan diri, mencari duungan spiritual, dan menerima dengan pasrah. 

Skala strategi coping berisi aitem-aitem yang mewakili tiap aspek dengan 

4 alternatif jawaban, yaitu STS (Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak Sesuai), S 

(Sesuai), dan SS (Sangat Sesuai). Skala ini terdiri dari aitem-aitem favourable 

dengan empat alternatif jawaban yang masing-masing akan mendapat skor, yaitu 

STS diberikan skor 1, TS diberikan skor 2, S diberikan skor 3, dan SS diberikan 

skor 4.  

 
Tabel 3.1. Blueprint Skala Problem-Focused Coping 

Bentuk Jumlah Aitem Favorable 

Pemecahan masalah 
secara terencana 

6 

Konfrontatif 6 

Mencari dukungan sosial 6 

Total 18 
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Tabel 3.2. Blueprint Skala Emotion-Focused Coping 

 

Bentuk Jumlah Aitem Favorable 

Penilaian ulang positif 6 

Menerima tanggung 
jawab 

6 

Mengontrol diri 6 

Melarikan diri 6 

Mencari dukungan 
spiritual 

6 

Menerima dengan pasrah 6 

Total 36 

 

Pada penelitian ini, peneliti akan menyebarkan try out terlebih dahulu 

guna menguji validitas dan reliabilitas skala yang akan peneliti gunakan. 

 

3.4.1. Uji Validitas  

Validitas bertujuan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan benar-

benar mengukur apa yang dipikirkan untuk diukur (Nazir, 2013). Skala yang 

digunakan pada penelitian ini bertujuan menghasilkan data yang valid untuk 

tujuan yang spesifik pula sehingga uji validitas ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien yang 

overtimasi (menunjukkan angka korelasi yang kelebihan bobot atau lebih tinggi 

daripada yang sebenarnya). Pengukuran ini menggunakan teknik product 

moment dari Karl Pearson dan untuk mendapatkan skor yang murni, peneliti 

akan mengkoreksi atas hasil koefisien validitas menggunakan teknik analisis Part 

Whole. 
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3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan dari suatu alat ukur, dimana akan dianggap 

tinggi atau dapat dipercaya bila alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan karena 

alat ukur dapat mengukur berulang kali, dan dapat diramalkan yang artinya 

menghasilkan hasil yang serupa (Nazir, 2013). Terkait hal tersebut, dalam 

penelitian ini untuk menguji koefisien reliabilitas maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

Independent Sample t-Test atau yang biasa disebut dengan Uji-t yang digunakan 

untuk dua sampel bebas. Teknik ini berlaku untuk mengukur sampel yang tidak 

saling berhubungan, dimana dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

perbedaan strategi coping antara mahasiswa baru kelompok Etnis Jawa dan 

Etnis Tionghoa. 


