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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini dikarenakan 

fenomena, situasi, dan informasi yang didapat dari penelitian ini merupakan 

variabel-variabel yang dapat dihitung (numeric), kemudian dapat diolah secara 

statistik (Sugiyono, 2015). Jenis penelitian yang digunakan ialah korelasional 

(Correlational Research), bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat asosiasi 

antara dua variabel atau lebih, dan untuk mengetahui tingkat korelasi antar 

variabel (Sudaryono, 2018). 

 

3.2   Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1. Identifikasi Variabel 

Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah: 

1.     Variabel Bebas (Independent variable)  : Resiliensi 

Menurut Sudaryono (2018) variabel bebas merupakan variabel yang 

memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat (dependent 

variable) secara positif maupun negatif. Variabel bebas juga diartikan 

sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Resiliensi (X). 

2. Variabel Tergantung/ Terikat (Dependent variable) : Stres pada Ayah 

sebagai Pekerja Tunggal 
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Menurut Sudaryono (2018) variabel terikat merupakan variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel pada penelitian 

ini adalah Stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal (Y) 

 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1.    Resiliensi 

Resiliensi adalah kemampuan untuk dapat bertahan, beradaptasi dan 

dapat menghadapi stimulus yang mengancam diri atau peristiwa yang 

negatif maupun positif. Seseorang yang resilien mampu menghadapi suatu 

permasalahan secara proaktif. Tinggi rendahnya resiliensi pada seseorang 

diukur dengan skala yang telah diadaptasi dari skala Resilience Quotient 

Test (RQ Tes) Reivich dan Shatte, yang telah di terjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia oleh Astuti dalam Ginting (2017). Skala ini terdiri dari 

tujuh aspek, yaitu regulasi emosi, optimis, efikasi diri, analisis penyebab, 

pengendalian impuls, empati dan reaching out. Semakin tinggi resiliensi 

seseorang, maka skor yang dihasilkan akan semakin tinggi, begitu juga 

sebaliknya. 

2.    Stres pada Ayah sebagai Pekerja Tunggal 

Stres muncul karena penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa yang ia 

alami. Bagaimana cara ia menilai suatu hal sebagai suatu ancaman dan 

gangguan dalam hidupnya, sehingga ia merasa peristiwa tersebut 

mengandung unsur stres, menimbulkan tekanan dan mengganggu tingkat 

kemampuan atau mengancam sumber daya yang dimiliki. Stres juga 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan, berasal dari biologis, 
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psikologis maupun sosial seseorang, yang dapat memengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi seseorang. Tingkat stres setiap orang dapat 

berbeda-beda tergantung dari cara melihat seseorang terhadap suatu 

peristiwa dan sumber daya yang dimiliki. Tinggi rendahnya stres diukur 

melalui pandangan mereka terhadap suatu peristiwa dalam hidup, sejauh 

mana suatu peristiwa dinilai sebagai stres, sehingga digunakan skala 

Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, Kamark, & Mermelstein, 1983), 

yang terdiri dari tiga aspek stres, yaitu perasaan yang tidak dapat diprediksi 

(feeling of unpredictability), perasaan yang tidak dapat dikontrol (feeling of 

uncontrollability), dan perasaan tertekan (feeling of overloaded). Perceived 

Stress Scale (PSS) adalah skala psikologis yang paling banyak digunakan 

untuk mengukur persepsi mengenai stres. Skala asli PSS telah di 

terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Marthadewi (2010) dan 

diadaptasi sesuai dengan penelitian ini. Pada item 4, 5, 7, dan 8 merupakan 

item favourable lalu dijumlahkan di semua item skala. Semakin tinggi 

tingkat stres yang dialami, maka skor yang dihasilkan akan semakin tinggi, 

sedangkan semakin rendah tingkat stres yang dialami seseorang, maka 

skor yang dihasilkan akan semakin rendah. 

 

3.3.  Populasi dan Sampling 

3.3.1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan atau wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau partisipan yang memiliki karakteristik dan 

kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari hingga 
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kemudian ditarik kesimpulannya (Kurniawan dalam Sudaryono, 2018). Populasi 

dalam penelitian ini merupakan seorang Ayah sebagai pekerja tunggal dalam 

keluarganya. 

 

3.3.2. Sampling 

Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel adalah sejumlah 

partisipan yang dipilih dari suatu populasi. Sampel pada penelitian ini adalah 

seorang Ayah sebagai pekerja tunggal di dalam keluarganya atau sebagai satu-

satunya pencari nafkah di dalam keluarga dan atau dalam satu atap rumah 

(istri/anak tidak sedang bekerja). 

Teknik sampling merupakan metode apa yang digunakan dalam 

perekrutan partisipan (Sudaryono, 2018). Metode yang digunakan untuk merekrut 

partisipan ialah sampling incidental, yaitu teknik pengambilan partisipan secara 

tidak sengaja atau kebetulan, jika peneliti kebetulan menemui seseorang yang 

dinilai sesuai untuk menjadi sumber data, maka ia akan menjadi partisipan dari 

suatu penelitian (Sugiyono,2015). Alasan peneliti memilih teknik sampel ini adalah, 

karena teknik sampling incidental dinilai sesuai dengan penelitian ini, dengan 

partisipan seorang Ayah sebagai pekerja tunggal. Selain itu, teknik ini dinilai 

menjadi cara untuk mempersingkat waktu penelitian dan dapat menemukan 

partisipan dengan tepat. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner, Sudaryono (2018) mengatakan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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atau pernyataan tertulis kepada partisipan untuk kemudian dijawab. Pengumpulan 

data ini dilakukan secara online menggunakan Google Form. 

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengukuran variabel penulis 

menggunakan skala Likert. Menurut Sudaryono (2018) yang dimaksud dengan 

Skala Likert adalah: “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”. Peneliti menggunakan skala 

pengukuran data atau Likert yang berskala dari 1 sampai 4 dengan pernyataan 

favourable dan unfavourable dengan masing- masing item memiliki skor yang 

berbeda. Uraian secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1. Skor Skala Likert 

Jawaban Partisipan 
Skor 

Favourable Unfavourable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 
Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 
Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

3.4.1. Skala Resiliensi 

Skala yang diadaptasi peneliti berdasarkan Resilience Quotient Test (RQ Tes) 

dari Reivich dan Shatte yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

terdiri dari tujuh aspek, yaitu regulasi emosi, optimis, efikasi diri, analisis penyebab, 

pengendalian impuls, empati dan reaching out. Tabel blue print dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2.  Blue Print Skala Resiliensi 

Aspek 
Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Regulasi emosi 2 2 4 
Optimis 2 2 4 
Efikasi diri 2 2 4 
Analisis penyebab 2 2 4 
Pengendalian impuls 2 2 4 
Empati 2 2 4 
Reaching out 2 2 4 
Total Item 28 item 

3.4.2. Skala Stres pada Ayah Pekerja Tunggal 

Skala Perceived Stress Scale (PSS) telah di terjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia dan diadaptasi sesuai dengan peneltiain ini. Jumlah pernyataan 

sebanyak 10 item. Blue print skala stres pada Ayah sebagai pekerja tunggal dapat 

dilihat pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3. Blue Print Skala Stres pada Ayah Pekerja Tunggal 

Aspek 
Nomor Item Total 

Favourable Unfavourable  

Perasaan yang tidak terprediksi (feeling 
of unpredictable) 

2 1 3 

Perasaan yang tidak terkontrol (feeling 
of uncontrollable) 

2 3 5 

Perasaan tertekan (feeling of 
overladed) 

2 - 2 

Total 6 4 10 item 

*Berdasarkan Cohen, Kamark, & Mermelstein (1983) 

3.4.3. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Sugiyono (2015) validitas merupakan derajat ketetapan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. 

Untuk mencari validitas sebuah item, peneliti mengkorelasikan skor item dengan 

total item-item tersebut. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan 

mengukur korelasi Product Moment dilanjutkan menggunakan teknik Part Whole 

dengan Software SPSS 16. 

1. Validitas Alat Ukur Resiliensi (RQ) 
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Pada penelitian Ginting (2017), menggunakan tolak ukur validitas ≥ 0,30. 

Dari 56 item, terdapat 15 item yang tidak valid, dan 41 item yang valid. 

Sehingga alat ukur ini dapat dikatakan valid. 

2. Validitas Alat Ukur Stres (PSS) 

Marthadewi (2010) menjelaskan bahwa, skala PSS merupakan alat ukur 

untuk mengukur persepsi terhadap stres. Sehingga item yang tertuang, 

berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat seberapa besar suatu 

peristiwa dinilai sebagai peristiwa yang penuh tekanan dan mengancam 

sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian alat ukur ini dikatakan valid atau 

memiliki validitas isi. 

 

3.4.4. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

1. Reliabilitas Alat Ukur Resiliensi 

Berdasarkan hasil penelitian Ginting (2017), mengungkapkan bahwa nilai 

koefisien Cronbanch Alpha 0,643, sehingga dapat dikatakan reliabel. 

2. Reliabilitas Alat Ukur Stres (PSS) 

Skala asli PSS yang dikembangkan oleh Cohen, Kamark, dan Mermelstein 

(1983), menghasilkan koefisien nilai Cronbach Alpha sebesar 0,80, 

sedangkan Marthadewi (2010) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, 

hasil try out alat ukur PSS yang dilakukan terhadap 80 orang, memiliki 

koefisien Alpha sebanyak 0,781. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur 

PSS reliabel.  

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas menggunakan teknik 

Cronbach Alpha. Menurut Sugiyono (2015), bahwa dasar pengambilan keputusan 
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uji reliabilitas, dikatakan reliabel atau konsisten apabila nilai Cronbach's Alpha 

> nilai r tabel. Menurut Sugiyono (2015), dasar dari pengambilan keputusan untuk 

uji reliabilitas agar suatu item dapat dinyatakan sebagai item yang reliabel yaitu 

dengan kriteria yang ditampikan dibawah:  

1. Jika Cronbach’s Alpha > 0,60 maka Cronbach Alpha dapat diterima  

2. Jika Cronbach’s Alpha < 0,60 maka Cronbach Alpha tidak dapat diterima 

 

3.5   Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik, metode 

statistik merupakan suatu cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, 

menyajikan dan menganalisis angka-angka, menarik kesimpulan dengan teliti dan 

mengambil kesimpulan yang logik (Sugiyono, 2015). Analisis data penelitian 

menggunakan sistem komputerisasi melalui program SPSS 16 for Windows, dan 

analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Korelasional atau Pearson 

Product Moment. 

  


