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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Azwar (2019) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang melakukan analisis sebatas penggambaran secara 

faktual. Sehingga data diolah sedemikian rupa dan disajikan secara ringkas dan 

sistematik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami serta disimpulkan. 

3.2 Identifikasi Variabel  

Variabel merupakan atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi 

antara satu orang dengan yang lain atau suatu objek yang lain (Azwar, 2019). 

Dalam penelitian ini mempunyai variabel yaitu:  gejala stres dan coping stress.  

3.3 Defenisi operasional  

3.3.1 Gejala stres 

Stress merupakan keadaan dimana seseorang mendapat tekanan dari 

dalam maupun dari lingkungan yang dianggap melebihi kemampuan dirinya. 

Stress yang berdampak buruk seperti memperburuk kinerja, merusak 

kesehatan dan merusak relasi disebut stress distress. Stress dapat dilihat 

melalui gejala-gejala yang ditimbulkan. Ada dua gejala yang ditimbulkan oleh 

stress yaitu gejala fisik dan psikis. Gejala fisik dapat dilihat dari mencret, 

jantung berdebar-debar, sulit tidur, lemah atau lesu dan sulit menelan. 

Sedangkan pada gejala psikis dapat dilihat dari mudah marah, cemas, 

pikiran menjadi kacau, menurunnya daya konsentrasi dan mudah ketakutan. 
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3.3.2 Coping stress 

Coping stress merupakan tindakan seseorang dalam upaya menekan 

atau meredakan sebuah tekanan yang dihadapi yang dianggap sebuah 

ancaman oleh individu tersebut. Berdasarkan landasan teori coping stress 

dibagi menjadi dua, yaitu problem focused coping dan emotion focused 

coping. Bentuk dari Problem focused coping yaitu planning, seeking 

informatiol support, and direct action. Sedangkan bentuk dari emotion 

focused coping yaitu acceptance, escape avoidance dan positive 

reappraisal. 

3.4 Posulasi dan Teknik sampling 

3.4.1 Populasi 

 Azwar (2019) studi populasi merupakan mempelajari seluruh subjek 

secara langsung. Populasi memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

dimiliki oleh subjek sesuai yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa psikologi, Universitas Soegijapranata dan sedang dalam 

mengerjakan skripsi. 

3.4.2 Teknik Sampling 

 Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan Accidental sampling. 

Menurut (Sugiyono, 2019), Accidental sampling merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang cocok sebagai sumber data maka subjek tersebut dijadikan 

sampel.  

   



 
 
 

27 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 1. Blueprint gejala stres 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skala. Teknik 

pengumpulan data penelitian akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Skala Gejala stres 

Skala gejala stres dibuat untuk mengetahui gejala-gejala stres yang 

dialami mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Skala ini disusun berdasarkan 

dua bentuk gejala yang dialami mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yaitu 

gejala fisik dan psikis. Jenis skala yang digunakan adalah skala Guttman. Skala 

Guttman digunakan agar mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan, dimana setiap item hanya memiliki dua opsi pilihan respon yaitu 

Ya atau Tidak. Skor pada pilihan YA bernilai satu, sedangkan pilihan Tidak 

bernilai nol. 

Aspek Indikator Jumlah item 
fisik mencret 

Jantung berdebar-
debar 

Sulit tidur 
lesu 

Sulit menelan 
Buang air kecil 
Sakit kepala 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

psikis Mudah marah 
cemas 

Pikiran menjadi 
kacau 

Menurunnya daya 
konsentrasi 

Mudah ketakutan 
ceroboh 

Mudah menangis 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 

Total 14 
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3.5.2 Skala coping stress 

Skala coping stress disusun oleh peneliti menggunakan teknik penyusunan 

skala Guttman. Item-item dalam skala ini dibuat berdasarkan dua jenis coping 

stress yaitu emotion focused coping dan problem focused coping. Setiap itemnya 

hanya memiliki pilihan jawaban Ya atau Tidak. Pada pilihan Ya memiliki nilai satu, 

sedangkan pilihan tidak bernilai nol. 

Tabel 3. 2. Blueprint skala coping stress 

Aspek Indikator Jml item 
Emotion 
focused 
coping 

Escape avoidance 
acceptance 

Positive responsibility 

3 
3 
3 

Problem 
focused 
coping 

Planful problem solving 
Seeking information support 

Direct action 

3 
3 
3 

Total 18 
 

3.6 Validitas dan Realiabilitas Alat Ukur 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan aspek aspek kecermatan pengukuran yang berarti 

sejauh mana kecermatan dan ketepatan alat ukur dalam menjalankan fungsi 

ukurnya. Sehingga instrument tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya atau 

dapat memberikan sesuai dengan maksud dilakukannya dalam sebuah 

pengukuran (Azwar, 2019). Instrumen yang digunakan dalam penelitian iini diuji 

validitasnya menggunakan teknik korelasi product moment pearson. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan sebuah konsep yang menentukan sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, dimana alat ukur tidak berubah 

pengukuran dan dapat dipercaya karena penggunaan yang berkali-kali dengan 

hasil yang sama (Azwar, 2019). Reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 



 
 
 

29 
 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis statistic deskriptif (frekuensi dan persentase). 
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