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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

kuantitatif, metode ini menguji hipotesis didasarkan pada kuantitas (pernyataan 

yang diangkakan). Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori melalui hubungan antar variabel (Noor, 2011). 

Metode ini dianggap sebagai metode ilmiah karena berlandaskan kaidah-kaidah 

ilmiah seperti sistematis, objektif, dapat diukur serta berpola rasional (Hayati, 

2015). 

 

3.2 Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan suatu lambang atau simbol yang memiliki nilai dari 

sekumpulan nilai yang telah dijelaskan ataupun dijabarkan terlebih dahulu 

(Harinaldi, 2005). Maka perlu adanya identifikasi variabel agar dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data hingga digunakan untuk menguji hipotesis.   

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas : a. Koping Stres  

    b. Kepribadian Ekstraver 

2. Variabel Terikat : Subjective Well-Being pada ODHA 
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan konsep 

atau variabel agar dapat diukur melalui indikator suatu konsep atau variabel 

(Noor, 2011). Definisi operasional bukan saja berisi definisi dari sebuah variabel, 

namun merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur atau melihat 

indikator pada suatu variabel. Berikut definisi operasional dari masing-masing 

variabel penelitian ini : 

3.3.1 Koping Stres 

Koping stres merupakan sebuah strategi pemecahan stres yang 

dilakukan individu dan berfokus pada emosi maupun penyelesaian terhadap 

masalah yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini,koping stres akan diungkap 

melalui skala yang diterjemahkan dari The Ways of Coping  milik Lazarus dan 

Folkman yang kemudian direvisi pada tahun 1985 (Folkman, Lazarus, Schetter, 

Delongis, Gruen, 1986). Bentuk-bentuk koping diantarnya: 

a. Problem Focused Coping  yang terdiri dari confrontive coping dan planful 

problem-solving. 

b. Emotional Focused Coping yang terdiri dari positive reapprisal, distancing, 

self-controlling, escape avoidance, accepting responsibility, serta  seeking 

social support. 

 Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh individu maka semakin tinggi 

tingkat penggunaan koping stres yang dilakukan oleh individu, begitu pula 

sebaliknya. 

3.3.2 Kepribadian Ekstraver 

Kepribadian ektraver merupakan tipe kepribadian yang mengarahkan 

pribadi pada pengalaman objektif, perhatiannya terpusat pada dunia luar 
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daripada pikirannya sendiri, cenderung berinteraksi dengan lingkungan yang ada 

di sekitarnya serta lebih bahagia dan ramah. Data Kepribadian Ekstraver pada 

penelitian ini akan diungkap dengan Eysenck Personality Inventory (EPI). Alat 

ukur EPI mengungkap aspek kepribadian ekstrovert-introvert, kecenderungan 

untuk berbohong hingga kepribadian neurotis. EPI memiiki 57 item pernyataan, 

namun hanya 24 item yang dapat mengungkap kepribadian ekstraver. Apabila 

individu mendapatkan skor ≥ 13 maka individu memiliki kepribadian ekstraver, 

sedangkan jika mendapatkan skor ≤ 12 individu memiliki kepribadian introvert. 

3.3.3 Subjective Well-being pada ODHA 

Subjective Well-Being merupakan evaluasi subjektif yang dilakukan oleh 

individu dengan HIV/AIDS atas perjalanan kehidupannya, mencakup pada 

kepuasan atas hidupnya serta ditandai dengan tingginya afek positif dan 

rendahnya afek negatif. Pada penelitian ini, skala SWB disusun berdasarkan 

komponen yang ada didalamnya, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. 

Jika Skor yang didapatkan oleh responden ODHA pada skala SWB semakin 

tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat SWB pada ODHA, begitu pula 

sebaliknya. 

 

3.4 Populasi dan Sampling 

3.4.1 Populasi 

Populasi menjadi hal yang utama untuk ditentukan sebelum 

melaksanakan penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner yang telah dibuat 

oleh peneliti. Menurut Winarsunu (2002), populasi merupakan kumpulan individu 

yang dituju sebagai objek penelitian dan pada akhirnya akan dikenai 

generalisasi. Generalisasi merupakan sebuah cara untuk menarik kesimpulan 
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pada kelompok individu yang jumlahnya lebih banyak yang diperoleh dari data 

yang diperoleh dari sekelompok individu dalam jumlah yang sedikit. Karakteristik 

dari populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

1.  Tergabung dalam KDS Arjuna 

2.  Berusia sekitar 20-40 tahun dengan pertimbangan bahwa dalam usia 

ini individu sudah mengetahui strategi pemecahan masalah dan 

memiliki ketenangan dalam emosional (Hurlock, 1992). 

3.  Pendidikan terakhir minimal SMA. 

3.4.2 Sampling 

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang dijadikan 

representasi dari sekelompok individu (Winarsunu, 2002). Hadi (2000) sampel 

adalah sejumlah penduduk yang kuantitasnya tidak sebanyak atau kurang dari 

jumlah populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Sampling ini merupakan teknik dengan menentukan 

terlebih dahulu sampel yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan khusus 

(Noor, 2011). Hal yang dimaksudkan tersebut adalah peneliti dapat menjumpai 

subjek yang sekiranya cocok dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menggunakan metode skala. Periantalo (2015) Skala merupakan metode yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengambil data yang sifatnya tidak dapat 

dilihat serta mengukur sikap atau perasaan individu yang disesuaikan dengan 

aspek-aspek, gejala maupun ciri-ciri suatu variabel yang hendak diteliti serta 

harus dijawab oleh responden sesuai dengan kondisi yang ia rasakan. Skala 
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pada penelitian ini bersifat tertutup, di mana subjek harus memilih salah satu dari 

beberapa pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skala penelitian ini bersifat 

langsung, artinya yang berhak untuk menjawab dan mengisi skala adalah subjek 

yang menjadi fokus penelitian.  

3.5.1 Skala Koping stres 

Skala pertama yang diberikan kepada responden adalah skala koping 

stres. Koping stres akan diungkap melalui skala yang telah diterjemahkan dari 

The Ways of Coping  milik Lazarus dan Folkman serta kemudian direvisi pada 

tahun 1985 (Lazarus, dkk, 1986). Alternatif pilihan jawaban yang disediakan 

pada penelitian ini terdiri dari empat kategori, diantaranya : Sangat Tidak Sesuai 

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

Bobot penilaian yang dilakukan pada skala ini akan dijabarkan sebagai 

berikut : empat bagi pernyataan sangat sesuai (SS), tiga bagi pernyataan sesuai, 

dua bagi pernyataan tidak sesuai, satu bagi pernyataan sangat tidak sesuai. 

Bentuk-bentuk koping diantaranya: 

a. Problem Focused Coping  yang terdiri dari confrontive coping dan 

planful problem-solving. 

b. Emotional Focused Coping yang terdiri dari positive reapprisal, 

distancing, self-controlling, escape avoidance, accepting 

responsibility, serta  seeking social support. 

 Blueprint skala ini dapat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Blueprint  Skala koping stres  
 

No bentuk Jenis Jumlah item 

1 
 

 
 

Problem Focused Coping 
 

Confrontative coping 6 

Planful problem solving 6 

 
 
2 
 
 

 
 
Emotional Focused Coping 
  
  

 
Distancing 

 
6 

 
Self controlling 
 

7 

Seeking social support 
 

6 

Accepting responsibility 
 
4 

 
Escape Avoidance 

 
8 

 
 
Positive reapprisal 

 
7 

        

Total 50 

 

3.5.2 Skala Kepribadian Ekstraver 

Data kepribadian ekstraver pada penelitian ini akan diungkap dengan 

Eysenck Personality Inventory (EPI). EPI memiiki 57 item pernyataan, namun 

hanya 24 item yang dapat mengungkap kepribadian ekstraver diantaranya 

terdapat pada nomor 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 

41, 44, 46, 49, 51, 53, dan 56 (Velicer & Stevenson, 1978). 

Setiap item pernyataan hanya terdapat dua alternatif jawaban antara 

“ya” dan “tidak”. Untuk setiap jawaban memiiki skor yang berbeda, jawaban “ya” 

pada item yang mendukung ciri-ciri kepribadian ekstraver serta “tidak” bagi 

jawaban yang tidak mendukung pernyataan terkait kepribadian ekstraver akan 

diberikan skor satu,  sedangkan jawaban “ya” bagi item yang tidak mendukung 

pernyataan serta “tidak” bagi item yang mendukung pernyataan diberikan skor 

nol. Apabila skor yang didapatkan individu ≥ 13 maka dapat dikategorikan 
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sebagai individu dengan kepribadian ekstraver,  sedangkan jika individu 

mendapatkan skor ≤ 12 dikategorikan sebagai individu dengan kepribadian 

introvert. EPI merupakan alat ukur yang sudah terstandarisasi di Indonesia 

karena memiliki nilai validitas berkisar 0,89 – 0,93 dengan skor reliabilitas 0,98 

(Dominika & Virlia, 2018). 

3.5.3 Skala Subjective Well-Being pada ODHA 

 Skala ketiga yang diberikan kepada responden adalah skala 

Subjective Well-being (SWB) pada ODHA. Skala ini disusun berdasarkan 

komponen-komponen yang ada pada SWB itu sendiri seperti kognitif dan afektif. 

Alternatif pilihan jawaban yang disediakan pada penelitian ini terdiri dari empat 

kategori, diantaranya : Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai 

(S), Sangat Sesuai (SS).  

 Item yang digunakan pada skala penelitian ini dibedakan ke dalam dua 

kelompok yaitu favourable serta unfavourable. Item yang mendukung pernyataan 

(favourable) akan diberikan bobot penilaian sebagai berikut : empat bagi 

pernyataan sangat sesuai (SS), tiga bagi pernyataan sesuai (S), dua bagi 

pernyatan tidak sesuai (TS), dan satu bagi pernyataan sangat tidak sesuai (TS). 

Pada item yang tidak mendukung pernyataan (unfavorable) akan diberikan bobot 

penilaian sebagai berikut : empat bagi pernyataan sangat tidak sesuai (STS), tiga 

bagi pernyataan tidak sesuai (TS), dua bagi pernyataan sesuai (S), dan satu bagi 

pernyataan sangat sesuai (SS). 

 Blueprint skala ini dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2. Blueprint Skala Subjective Well-being pada ODHA 

 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Dari penjelasan tentang metode kuantitatif yang harus bersifat objektif, 

maka pada penelitian ini juga harus memberikan gambaran tentang situasi yang 

sesungguhnya ketika sedang diteliti. Maka untuk mempertahankan penelitian 

agar tetap objektif dan rasional, penelitian ini harus melewati uji validitas dan 

reliabilitas. 

3.6.1 Validitas Alat Ukur 

Suryabrata (dalam Periantalo, 2015) menuturkan bahwa validitas 

merupakan ukuran mengenai sejauh mana alat ukur dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur suatu sikap, perilaku atau konsep.  Noor (2011) 

menemukan bahwa validitas merupakan suatu indeks yang dapat menunjukan 

bahwa alat ukur tersebut dapat mengukur apa yang diukur meliputi setiap butir 

pernyataan dengan skor total yang ada pada skala atau alat ukur tersebut. Pada 

skala koping stres dan subjective well-being,pengukuran validitas setiap butir 

pernyataan dengan skor total digunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson dan akan dikoreksi kembali menggunakan teknik korelasi Part Whole.  

No Komponen SWB 
Pernyataan 

Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Komponen Kognitif 4 4 8 

2 Komponen Afektif 8 8 16 

Total 12 12 24 
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3.6.2 Reliabilitas Alat Ukur 

Noor (2011) mendefinisikan reliabilitas sebagai tingkat kepercayaan dari 

sebuah alat ukur yang bermakna bahwa alat ukur tersebut dapat dipercaya dan 

mengandung kecermatan dalam pengukuran. Reliabilitas mengandung 

pengertian mengenai sejauh mana hasil pengukuran dengan alat ukur tersebut 

dapat dipercaya dan ditunjukkan oleh taraf keajegan atau konsistensi pada skor 

yang diperoleh subjek yang diukur menggunakan alat ukur yang sama atau 

diukur menggunakan alat ukur yang setara pada kondisi yang berbeda 

(Suryabrata dalam Periantolo, 2015). 

Pada skala subjective well-being dan koping stres, pengukuran validitas 

hanya dilakukan untuk menganalisis setiap butir item skala yang dinyatakan 

sahih atau valid saja. Maka untuk menganalisis reliabilitas setiap butir item skala 

pada penelitian ini, digunakan teknik Alpha Cronbach (Azwar, 2015).  

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini diantaranya: 

1. Hipotesis Mayor 

 Peneliti menggunakan Analisis Regresi Dua Prediktor dengan alasan 

bahwa penelitian ini menggunakan dua variabel bebas yang akan dikorelasikan 

dengan satu variabel terikat dan masing-masing menggunakan sifat data yang 

sama, yaitu data interval. 

2. Hipotesis Minor 

 Pada Hipotesis minor untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Product Moment. Teknik analisa ini digunakan untuk mengetahui korelasi antar 

dua variabel yang diteliti (satu variabel bebas, satu variabel terikat).  


