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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi korelasi antara stres 

akedemik dengan hardiness (kepribadian tahan banting) ditinjau dari pendekatan 

analisisnya, penulis menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011, 

h.8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis. Dengan menggunakan metode kuantitatif dapat diperoleh 

hasil signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi korelasi antar variabel 

yang digunakan dalam penelitian (Azwar,2013,h.5). 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan atribut seseorang,atau objek, yang memiliki “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek dengan objek yang lain 

(Hatch dan Farhady dalam Sugiyono,2011.h.38). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua variabel, yaitu: 

1. Variabel tergantung  : stres akademik  

2. Variabel bebas   : hardiness
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3.1.2. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

1. Stres akademik 

Stres akademik  adalah suatu kondisi ketegangan yang terjadi pada siswa, 

dimana persepsi tekanan timbul dari adanya tuntutan-tuntutan akademi, sistem 

pendidikan yang dialami oleh siswa. Stres akademik diungkap dengan 

menggunakan skala stres akademik yang disusun berdasarkan gejala-gejala 

dalam stres akademik  yang meliputi : (1) gejala  biologis, (2) gejala psikologis, (3) 

gejala  sosial, dan (4) gejala perilaku. Semakin tinggi skor stres akademik , maka 

semakin tinggi pula stres akademik yang dialami oleh siswa, begitu pula 

sebaliknya. 

2. Hardiness 

Hardiness adalah suatu struktur kepribadian seseorang yang memiliki 

sekumpulan karakteristik dapat menahan efek negatif dari stres dan dapat 

bertahan dalam suatu tekanan atau tantangan tertentu sehingga seseorang dapat 

melakukan pengendalian, dan terlibat dalam suatu aktivitas, serta menyukai 

tantangan bukan menghindari tantangan dengan kerja keras serta komitmen pada 

individu yang bersangkutan. Hardiness pada siswa dapat diungkap melalui skala 

hardiness yang disusun berdasarkan aspek-aspek hardiness yang meliputi : (1) 

kontrol, (2) tantangan, dan (3) komitmen. Semakin tinggi skor hardiness pada 

siswa maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan banting siswa (hardiness), 

begitu pula sebaliknya. 
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3.2. Subjek Penelitian 

Menurut Azwar (2013.h.34) subjek penelitian adalah suatu sumber yang 

digunakan dalam penelitian, dimana sumber tersebut memiliki data-data mengenai 

variabel-variabel yang akan diteliti. 

3.2.2. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Pangudi Luhur 

Van Lith Berasrama sejumlah 230 siswa. Siswa kelas XI terdapat lima kelas, yaitu 

tiga kelas IPA, dan dua kelas IPS. 

3.2.3. Teknik sampling 

 Penelitian tentang korelasi stres akademik  dengan hardiness pada siswa 

SMA berasrama ini menggunakan teknik cluster stratified sampling, hal ini 

dikarenakan terdapat pertimbangan tertentu yaitu siswa SMA berasrama dan 

subjek diambil di kelas XI yang diambil secara acak pada setiap kelas dan jurusan 

di kelas XI. Terdapat dua kelas yang akan diambil, dimana masing-masing kelas 

mewakili satu jurusan, yaitu IPA dan IPS. Peneliti hanya menggunakan dua kelas 

dengan alasan sekolah yang bersangkutan memberikan izin untuk dua kelas saja. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian mengenai stres akademik dan hardiness pada siswa SMA 

berasrama ini menggunakan metode skala untuk mengumpulkan data. Skala yang 

dibuat adalah skala sikap, hal ini untuk mengungkap sikap individu atau kelompok 

individu dengan cermat dan akurat (Azwar,1998.h.101). Skala sikap terdiri dari dua 

macam pernyataan, yaitu favorable (pernyataan yang mendukung), dan 

unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua jenis skala, yaitu skala stres akademik dan skala hardiness 
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(hardiness scale). Adapun penjelasan dari masing-masing skala adalah sebagai 

berikut: 

3.3.2. Skala stres akademik 

Skala stres akademik digunakan untuk mengungkap seberapa besar stres 

akademik yang dialami oleh siswa SMA berasrama. Adapun skala stres akademik  

disusun berdasarkan gejala-gejala stres akademik. Jenis skala yang digunakan 

adalah skala perilaku. Skala perilaku adalah salah satu jenis skala sikap yang 

digunakan untuk mengukur perilaku yang dikuatifikasikan (Marliani,2010). 

Kategori yang digunakan dalam skala stres akademik adalah angka yang bergerak 

dari sangat positif sampai sangat negatif, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, 

dan sangat tidak sesuai. 

Pernyataan dalam item adalah pernyataan favorabel dan unfavorabel. 

Skoring pada item favorable dilakukan dengan memberikan nilai tiga (3) untuk 

jawaban sangat sering, dua (2) untuk jawaban sering, satu (1) untuk jawaban 

jarang, dan nol (0) untuk jawaban tidak pernah. Sedangkan skoring untuk item 

unfavorable dilakukan dengan memberikan nilai nol (0) pada jawaban sangat 

sering,  satu (1) untuk sering, dua (2) untuk jawaban jarang dan tiga (3) untuk 

jawaban tidak pernah. 

Adapun rancangan skala stres akademik  adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.1. Blueprint skala stres akademik 

Gejala Favorable Unfavorable Jumlah 

Biologis 5 5 10 
Psikologis 5 5 10 
Sosial 5 5 10 
Perilaku 5 5 10 

Jumlah 20 20 40 
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3.3.3. Skala hardiness 

Skala hardiness yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

skala hardiness yang disusun oleh peneliti sesuai dengan aspek dari 

hardiness. Skala yang disusun bertujuan untuk mengungkap seberapa 

tinggi hardiness yang ada pada siswa SMA berasrama. 

Pada skala hardiness subjek akan memberi respon pada kategori 

yang tercantum dalam skala berjenis skala likert, dimana kategori tersebut 

adalah (SS) sangat sesuai, (S) sesuai, (TS) tidak sesuai, dan (STS) sangat 

tidak sesuai.  

Item dalam skala ini akan dibuat dalalam item favorable, dan item 

unfavorable. Pada item favorable respon (SS) sangat sesuai akan diberi 

skor empat (4), respon sesuai (S) bernilai  tiga (3), respon (TS) tidak sesuai 

diberi skor dua (2), dan respon (STS) sangat tidak sesuai akan diberi skor 

satu (1). Sedangkan dalam item unfavorable masing-masing respon akan 

diberi skor kebalikan dari item favorable. 

Adapun rancangan skala hardiness adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Blueprint skala hardiness 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Kontrol 6 6 12 
Tantangan 5 6 11 
Komitmen 7 6 13 

Jumlah 18 18 36 

 

3.4. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.4.2. Uji validitas 

Validitas adalah aspek kecermatan yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, 
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sehingga instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya sebuah pengukuran (Azwar,2014). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akan diuji validitasnya 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment Pearson dan dikoreksi 

dengan metode part-whole. 

3.4.3. Uji reliabilitas 

Menurut Azwar (2014) reliabilitas merupakan suatu konsep yang 

menyatakan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, dimana alat 

ukur tidak akan berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena 

penggunaan berkali-kali dengan hasil yang sama. Reliabilitas instumen 

pengukuran penelitian ini menggunakan teknik Alpha Croncbach. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan untuk mengungkap korelasi dalam studi 

korelasi anatara hardiness dengan stres akademik ini adalah uji korelasi product 

moment.


