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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan analisisnya pada data-

data kuantitatif (angka) dan dikumpulkan melalui prosedur pengukuran yang 

diolah dengan metode analisis statistika (Azwar, 2017). Penelitian kuantitatif 

bertujuan untuk meneliti hubungan diantara variabel-variabel dan dinyatakan 

secara korelasional atau struktural dan diuji secara empirik. Dengan metode ini 

akan diperoleh bukti signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan 

antara variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin menguji adanya hubungan antara stres akademik dengan subjective 

well-being pada mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3.2 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Identifikasi variabel penelitian 

Identifikasi variabel penelitian merupakan langkah penetapan label bagi 

variabel-variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsi masing-masing 

dalam setiap hipotesis (Azwar, 2017). Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Kedua variabel 

tersebut diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Variabel tergantung (y)  : subjective well-being pada mahasiswa 

2. Variabel bebas (x)  : stres akademik 
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3.2.2 Definisi operasional variabel penelitian 

1. Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

Subjective well-being (SWB) pada mahasiswa merupakan penilaian atau 

evaluasi kognitif dan afektif individu mengenai kehidupannya selama belajar di 

perguruan tinggi. Pada penelitian ini SWB diungkap dengan menggunakan skala 

SWB yang terdiri dari dua aspek, yaitu : (1) kognitif , dan (2) afektif. Semakin 

tinggi skor skala SWB, maka semakin tinggi pula SWB yang dimiliki oleh 

mahasiswa, begitu pula sebaliknya. 

2. Stres Akademik 

Stres akademik merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian atau perbedaan 

persepsi dalam interaksi, antara siswa dengan lingkungan yang melibatkan fisik 

dan psikologis yang disebabkan oleh adanya stressor akademik. Pada penelitian 

ini stres akademik diungkap dengan menggunakan skala stres akademik yang 

terdiri dari empat gejala, yaitu : (1) gejala fisik, (2) gejala kognitif, (3) gejala 

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

semakin tinggi pula stres akademik yang dirasakan oleh mahasiswa, begitu pula 

sebaliknya. 

3.3 Subjek Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian merupakan kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi penelitian, di mana kelompok subjek tersebut harus memiliki 

beberapa ciri atau karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek lainnya (Azwar, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa aktif angkatan 2017 Fakultas Teknologi Pertanian program 

studi Teknologi Pangan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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3.3.2 Teknik pengambilan sampel 

Sampel merupakan sebagian dari subjek populasi yang mewakili ciri-ciri 

dan karakteristik dari populasi tersebut (Azwar, 2017). Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu 

teknik penarikan sampel yang didasarkan pada  kriteria khusus yang ditetapkan 

oleh peneliti sebelumnnya. Teknik yang akan digunakan adalah incidental 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada kasus yang 

ditemui begitu saja secara kebetulan (Dantes, 2012). 

Teknik pengambilan sampling yang akan dilakukan peneliti adalah 

dengan cara mengambil subjek yaitu mahasiswa aktif yang sedang menempuh 

pendidikan di semester empat pada program studi Teknologi Pangan yang 

ditemui secara langsung di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode pengumpulan data 

Setiap variabel yang terlibat dalam suatu penelitian harus dikumpulkan 

datanya untuk disertakan dalam analisis (Azwar, 2017). Dalam penelitian ini, 

peneliti mengumpulkan data terkait dengan stres akademik dan subjective well-

being dengan menggunakan dua skala psikologi, di mana skala pertama 

bertujuan untuk mengukur variabel tergantung yaitu subjective well-being dan 

skala kedua untuk mengukur variabel bebas yaitu stres akademik. 

3.4.2 Blueprint 

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam skala psikologi, yaitu 

skala subjective well-being pada mahasiswa dan skala stres akademik. 
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1. Skala Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

Skala subjective well-being digunakan untuk mengukur tinggi atau rendahnya 

tingkat subjective well-being pada mahasiswa yang masih aktif. Dasar 

penyusunan skala adalah dari aspek-aspek subjective well-being dari Ed Diener 

yaitu : 

a. Kognitif. 

b. Afektif. 

Tabel 3.1 Blueprint Skala Subjective Well-Being pada Mahasiswa 

No Aspek 
Pernyataan 

Jumlah Item 
Favorable Unfavorable 

1 Kognitif  5 5 10 
2 Afektif  5 5 10 

Total 10 10 20 

 

Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang mendukung 

atau memihak pada objek sikap (favorable) dan pernyataan yang tidak 

mendukung objek sikap (unfavorable). Dalam penelitian ini, peneliti menyediakan 

empat alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh subjek penelitian sesuai dengan 

perasaan atau kondisi yang sedang dialami. Empat alternatif jawaban meliputi ; 

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

Setiap alternatif jawaban yang dipilih subjek masing-masing akan diberikan 

skor sesuai dengan pernyataan yang ada. Pada pernyataan favorable, jawaban 

sangat sesuai (SS) diberi skor 4, jawaban sesuai (S) diberi skor 3, jawaban tidak 

sesuai (TS) diberi skor 2, dan jawaban sangat tidak sesuai (STS) diberi skor 1. 

Sedangkan pada pernyataan unfavorable, jawaban sangat tidak sesuai (STS) 

diberi skor 4, jawaban tidak sesuai (TS) diberi skor 3, jawaban sesuai (S) diberi 

skor 2, dan jawaban sangat sesuai  (SS) diberi skor 1. 
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2. Skala Stres Akademik 

Skala stres akademik digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat 

stres akademik yang dialami pada mahasiswa yang masih aktif, meliputi empat 

aspek, yaitu : 

a. Fisik 

b. Kognitif 

c. Emosional 

d. Perilaku 

Tabel 3.2 Blueprint Skala Stres Akademik 

No Gejala Stres Jumlah Item 

1 Fisik 8 
2 Kognitif 8 
3 Emosional 8 
4 Perilaku 8 

Total 32 
 

Pernyataan yang digunakan peneliti pada skala ini menjelaskan gejala atau 

kondisi yang dirasakan oleh subjek. Peneliti menyediakan empat alternatif 

jawaban yang dapat dipilih oleh subjek penelitian. Alternatif jawaban meliputi ; 

sangat sering (SS), sering (S), jarang (JR), dan tidak pernah (TP). Setiap 

alternatif jawaban yang dipilih subjek masing-masing akan diberikan skor sesuai 

dengan pernyataan yang ada. Pada pernyataan yang memiliki jawaban sangat 

sangat sering (SS) diberi skor 3, jawaban sering (S) diberi skor 2, jawaban jarang 

(JR) diberi skor 1, dan jawaban tidak pernah (TP) diberi skor 0. 

3.4.3 Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas didefinisikan sejauh mana ketepatan, kecermatan, dan ketelitian 

skala dalam menjalankan fungsinya sebagai alat ukur (Azwar, 2000). Suatu alat 
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ukur dengan hasil yang valid adalah data kuantitatif yang memang merupakan 

deskripsi yang tepat mengenai variabel yang diukur (Azwar, 2017). Dengan 

demikian, uji validitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah skala yang 

digunakan untuk mengukur suatu variabel mampu menghasilkan data yang 

akurat dan sesuai dengan tujuan pengukuran. Perhitungan validitas pada 

penelitian ini adalah menggunakan product moment dari Pearson dimana skor 

item dianalisis dan dikoreksi dengan menggunakan teknik analisis Part Whole 

untuk menghindari terjadinya kelebihan bobot skor item. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merujuk pada keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur, yang 

mempunyai makna sebagai kecermatan suatu pengukuran (Azwar, 2000). Suatu 

alau ukur dapat dikatakan reliable apabila alat tersebut dalam mengukur suatu 

gejala pada waktu yang berbeda tetap menunjukkan hasil yang sama (Nasution, 

2014). Data yang tidak reliable akan memberikan informasi yang tidak dapat 

dipercaya dikarenakan data tersebut memiliki hasil yang tidak konsisten. Pada 

penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

statistik. Analisis data statistik digunakan untuk mendapatkan hasil pengolahan 

data yang objektif. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara stres akademik dengan 

subjective well-being pada mahasiswa dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) versi 16.0. 
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