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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam 

pengumpulan data terkait. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metoda statistika (Azwar, 2014). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rancangan penelitian deksriptif dan korelasi. Rancangan 

penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dukungan sosial dan 

stres seorang ibu single parent sedangkan penelitian korelasional digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dukungan sosial dan stres 

pada ibu single parent.  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian akan terlebih dahulu ditentukan sebelum 

dilakukan pengumpulan data dan analisis data. Variabel adalah sebuah 

konsep yang mempunyai nilai. Penelitian ini memiliki satu variabel bebas dan 

satu variabel tergantung. 

Adapun variabel-variabel dipakai dalam penelitian ini yaitu:  

Variabel tergantung : Stres 

Variabel bebas  : Dukungan sosial 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1.       Stres 

Stres dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi tekanan yang 
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membebani secara fisologis maupun psikologis seseorang untuk beradaptasi 

dengan kondisi dan situasi yang baru. 

Tinggi rendahnya stres pada ibu single parent ini diukur dengan skala 

yang dibuat berdasarkan gejala stres yaitu gejala fisik dan gejala psikologis. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh ibu single parent melalui skala stres 

maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula stres yang dimiliki oleh ibu 

single parent, begitu pula sebaliknya. 

3.3.2.       Dukungan Sosial 

Dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai diterimanya bantuan atau 

pertolongan dari orang sekitar berupa perhatian, penghargaan, semangat, 

maupun pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang-orang 

terdekat. 

Tinggi rendahnya dukungan sosial diukur dengan skala yang dibuat 

berdasarkan aspek dukungan sosial yaitu aspek emosional, aspek 

penghargaan, aspek instrumental dan aspek informatif. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh oleh ibu single parent melalui skala dukungan sosial keluarga 

maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula dukungan sosial yang 

diberikan oleh keluarga kepada ibu single parent, begitu pula sebaliknya. 

3.4. Subyek Penelitian 

3.4.1.       Populasi 

Azwar (2014) mengungkapkan bahwa populasi merupakan 

sekumpulan subjek yang akan dikenai generalisasi berdasarkan hasil penlitian 

yang dilakukan. Suatu populasi haruslah memiliki ciri yang sama, di mana ciri 

tersebut dapat menjadi pembeda dengan populasi dari kumpulan subjek 



30 

 

 

 

lainnya. Populasi pada penelitian ini adalah ibu single parent di Desa Ketanggi 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 

3.4.2.    Teknik Pengambilan Sampel 

 Azwar (2014) mengungkapkan bahwa sampel merupakan bagian dari 

populasi dengan kemiripan ciri-ciri yang diteliti dalam suatu penelitian. Pada 

penelitian ini teknik yang digunakan peneliti yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan cara 

menentukan karakteristik dari sampel penelitian (Azwar, 2014). Sampel pada 

penelitian ini adalah ibu single parent di Desa Ketanggi dari 3 RT, 

Kecamataan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan 

karakteristik memiliki anak usia di bawah 10 tahun dan masa bercerai dengan 

suami di bawah 5 tahun. 

Dari jumlah populasi sebanyak 115 ibu single parent di Desa Ketanggi, 

peneliti mengambil 50 sampel ibu single parent dengan teknik pengambilan 

sampel yaitu purposive sampling. Dengan karakteristik yang ditetapkan untuk 

pengambilan sampel sebanyak 50 dari 115 sudah mencukupi untuk 

pemenuhan sampel karena berdasarkan kriteria yang mencukupi sudah cukup 

banyak karena untuk teknik purposive sampling sendiri yang dibutuhkan 

sebanyak 30% dari subjek (Supardi, dalam Pratami, 2017). 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1.       Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

metode skala. Skala merupakan metode pengumpulan data berisi item atau 

daftar pernyataan yang harus diisi oleh subjek dan kemudian hasil dari 

jawaban subjek tersebut dihitung oleh peneliti guna mendapatkan kesimpulan. 
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Terdapat dua macam skala yang digunakan dalam penelitian ini, skala 

pertama guna mengungkap variabel tergantung yaitu stres pada ibu single 

parent dan skala kedua guna mengungkap variabel bebas yaitu dukungan 

sosial.  

3.5.2.    Blue Print dan Cara Penilaian 

1.   Skala Stres 

Skala stres ini menggunakan model likert berdasarkan gejala stres 

yaitu gejala fisik dan gejala psikologis. Skala ini disajikan dengan dua macam 

pernyataan atau item, favorable dan unfavorable.  

Tabel 1. Blueprint Stres 

Gejala Favorable Unfavorable Total 

Gejala Fisik 5 5 10 
Gejala Psikologis 5 5 10 

Total 10 10 20 

 

2. Skala Dukungan Sosial 

Skala dukungan sosial ini menggunakan model likert  berdasarkan 

aspek dukungan sosial yaitu aspek emosional, aspek penghargaan, aspek 

instrumental dan aspek informatif. Skala ini disajikan dengan dua macam 

pernyataan atau item, favorable dan unfavorable.  

Tabel 2. Blueprint Dukungan Sosial 

Jenis Favorable Unfavorable Total 

Emosional 4 4 8 
Penghargaan 4 4 8 
Instrumental 4 4 8 

Informatif 4 4 8 

Total 16 16 32 

Pada setiap pernyataan favorable terdapat 4 pilihan jawaban alternatif 

antara lain sangat sesuai (SS) skor 4, sesuai (S) skor 3, tidak sesuai (TS) skor 

2 dan sangat tidak sesuai (STS) skor 1. Sedangkan pada setiap pernyataan 
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unfavorable juga terdapat 4 pilihan jawaban alternatif antara lain sangat 

sesuai (SS) skor 1, sesuai (S) skor 2, tidak sesuai (TS) skor 3 dan sangat 

tidak sesuai (STS) skor 4.  

3.6.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1.       Validitas Alat Ukur 

Validitas dapat diartikan sebagai ketepatan dan kecermatan dari 

sebuah instrumen atau alat ukur yang digunakan pada suatu penelitian. Hal 

tersebut didasarkan pada instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Azwar, 2014). Penghitungan validitas instrumen pengukuran pada 

penelitian ini menggunakan program Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versi 16.0. 

Validitas dari skala pengukuran yang ada dalam penelitian ini akan 

didapat dari proses pengujian validitas terhadap item-item skala yang 

dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total. Teknik 

korelasi product moment dari Karl Pearson digunakan untuk mencari korelasi 

antara skor item dan skor total menghasilkan koefisien korelasi antara item-

item yang dicari. Bila telah diketahui koefisien validitas item, maka proses 

selanjutnya  menggunakan analisis korelasi Part-Whole. 

3.6.2.       Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas yaitu sejauh mana hasil dari suatu pengukuran yang 

dilakukan tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2014). Peneliti menggunakan 

program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 16.0 untuk 

mengetahui reliabel tidaknya hasil penelitian tersebut. 

Reliabilitas mengacu pada sebuah konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan sebuah pengukuran. Cara 
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yang akan digunakan untuk menghitung reliabilitas penelitian ini adalah 

dengan teknik koefisien Alpha Cronbach (Azwar, 2014). 

3.7. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial dengan stres yang dialami oleh ibu single parent, digunakan teknik 

analisa korelasi Product Moment dari Pearson. Adapun proses penghitungan 

ini juga menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS agar 

mendapatkan hasil dengan angka yang lebih objektif dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


