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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif yakni penelitian yang datanya berupa angka untuk 

dianalisis dengan menggunakan statistik pada suatu hipotesis yang akan 

terjawab kebenarannya, (Creswell dalam Alsa, 2004). Adapun rancangan 

penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yakni penelitian yang 

digunakan untuk menguraikan dan mengukur tingkat hubungan antara variabel 

pada data yang akan diuji terhadap sekelompok subjek (Alsa, 2004). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan hal yang sangat penting karena 

merupakan sebuah konsep dari fenomena atau gejala utama dalam sebuah 

penelitian (Azwar, 2005). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang 

digunakan yakni variabel bebas dan variabel tergantung, seperti berikut: 

Variabel tergantung  : Stres pada Guru SLB 

Variabel bebas  : Dukungan Sosial 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

3.03.01. Stres pada Guru SLB 

Stres guru SLB merupakan bentuk emosi, respon, dan dampak dari suatu 

pekerjaan sebagai tenaga pengajar yang mengajar, mendidik, mengarahkan 

dalam proses belajar mengajar dengan sistem pendidikan khusus pada anak 

yang memiliki keterbatasan dan kemampuan di bawah rata-rata anak normal. 

Variabel stres pada guru SLB akan diungkap dengan menggunakan skala stres 

yang terdiri dari gejala-gejala stres, yakni gejala subjektif, gejala perilaku, gejala 
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kognitif, gejala fisiologis, dan gejala keorganisasian. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh dari subjek dalam skala ini maka semakin tinggi stres yang dialami oleh 

guru SLB, demikian pula sebaliknya. 

3.03.02. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah pemberian informasi secara verbal dan non 

verbal, serta penghargaan bagi individu agar dirinya merasa dihargai, dicintai, 

dan diperhatikan oleh keluarga, teman, pasangan, maupun komunitas yang akan 

berdampak pada perubahan perilaku serta emosional individu. Variabel 

dukungan sosial akan diungkap dengan menggunakan skala dukungan sosial 

yang terdiri dari macam-macam dukungan sosial yakni dukungan emosional, 

dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan pertemanan. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dari subjek dalam skala ini maka semakin 

tinggi dukungan sosial yang diperoleh guru SLB, demikian pula sebaliknya. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Menurut Azwar (2005), populasi merupakan sebagian kelompok dari 

subjek yang akan dikenai generalisasi hasil peneltiian. Populasi perlu dibatasi 

dengan kelompok individu yang sedikitnya memiliki satu sifat atau karakteristik 

tertentu. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah guru yang 

mengajar anak berkebutuhan khusus di SDLB-C Kota Semarang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Azwar (2005), mengatakan bahwa sebagai peneliti memiliki keterbatasan 

akan waktu, tenaga, dan dana. Apabila populasi yang akan diteliti sangat banyak 

akan memakan waktu yang cukup lama dalam pengambilan data penelitian, 

membutuhkan tenaga peneliti untuk penyebaran data sehingga dana yang 
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dikeluarkan akan banyak. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan studi 

sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi.  Sampel yang baik dari 

suatu populasi tergantung pada karakteristik sampel itu yang sama dengan 

karakteristik populasinya, sehingga diperlukan teknik pengambilan sampel untuk 

mendapatkan sampel yang representatif bagi populasinya.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampel non random. Teknik sampel non random adalah 

melakukan pengambilan sampel terhadap individu pada suatu populasi, dimana 

individu tersebut tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota 

sampel penelitian (Winarsunu, 2002). 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode skala yang merupakan alat ukur yang 

yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala yang akan digunakan 

dibedakan menjadi dua bagian pernyataan (item) yaitu pernyataan favourable 

(pernyataan yang mendukung objek sikap) dan pernyataan unfavourable 

(pernyataan yang tidak mendukung objek sikap) (Azwar, 2005). Alat ukur yang 

akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dua macam skala, yaitu skala stres 

pada guru SLB dan skala dukungan sosial. 

Skala stres pada guru SLB dan skala dukungan sosial pada penelitian ini 

menggunakan empat alternatif jawaban, yakni: 

a. SS : Apabila jawaban subjek menyatakan SANGAT SESUAI dengan 

pernyataan yang diberikan. 

b. S : Apabila jawaban subjek menyatakan SESUAI dengan pernyataan 

yang diberikan. 



27 
 

 
 

c. TS : Apabila jawaban subjek menyatakan TIDAK SESUAI dengan 

pernyataan yang diberikan. 

d. STS : Apabila jawaban subjek menyatakan SANGAT TIDAK SESUAI 

dengan pernyataan yang diberikan. 

Sistem penilaian skala akan dimulai dari angka satu sampai empat. 

Pernyataan yang favorable, subjek akan mendapatkan skor 4 apabila menjawab 

sangat sesuai (SS), skor 3 apabila menjawab sesuai (S), skor 2 apabila 

menjawab tidak sesuai (TS), dan skor 1 apabila menjawab sangat tidak sesuai 

(STS). Kemudian untuk pernyataan yang unfavorable, subjek akan mendapatkan 

skor 4 apabila menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 3 apabila menjawab 

tidak sesuai (TS), skor 2 apabila menjawab sesuai (S), dan skor 1 apabila 

menjawab sangat sesuai (SS). 

3.05.01. Skala Stres pada Guru SLB 

Skala ini berdasarkan gejala-gejala stres yakni gejala subjektif, gejala 

perilaku, gejala kognitif, gejala fisiologis, dan gejala keorganisasian. Blueprint 

atau rancangan jumlah item tiap skala stres pada guru SLB dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Stres pada Guru SLB 

 
Gejala-Gejala Stres 

Jumlah Item  
Jumlah Favourable Unfavourable 

Subjektif 3 3 6 
Perilaku 3 3 6 
Kognitif 3 3 6 
Fisiologis 3 3 6 
Keorganisasian 3 3 6 

Total 15 15 30 

 

3.05.02. Skala Dukungan Sosial 

Skala ini berdasarkan macam-macam dukungan sosial yakni dukungan 

emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan 
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pertemanan. Blueprint atau rancangan jumlah item tiap skala dukungan sosial 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Dukungan Sosial 
 

Macam-macam 
Dukungan Sosial 

Jumlah Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Emosional 4 4 8 
Instrumental 4 4 8 
Informasi 4 4 8 
Pertemanan 4 4 8 

Total 16 16 32 

3.06. Uji Coba Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas 

Dalam teknik pengumpulan data harus disertai dengan penghitungan 

validitas alat ukur. Validitas adalah seberapa tinggi tingkat kecermatan serta 

ketepatan sebuah alat ukur dalam menjalankan fungsinya (Azwar, 2003). Suatu 

instrumen alat ukur dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur 

dengan apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan tertentu. Dalam menguji 

validitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi Pearson 

Product Moment dan dikoreksi dengan Part Whole agar terhindar dari kelebihan 

bobot skor item yang masuk ke skor total.  

3.06.02. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata rely dan ability yang merupakan hasil dari 

suatu pengukuran pada subjek yang sama dan diperoleh hasil relatif serta dapat 

dipercaya hasil pengukuran tersebut (Azwar, 2003). Dalam menguji koefisien 

reliabilitas menggunakan rumus formula Alpha Cronbach. 

3.07. Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk menguji hubungan antara dukungan sosial 

dengan stres pada guru SLB menggunakan teknik korelasi Product Moment.


