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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kuantitatif. 

Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2015, h.8) adalah  metode penelitian yang 

beracuan pada filsafat positivisme yang  digunakan pada populasi atau sampel 

tertentu dan pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian 

kuantitatif/statistik. Metode  kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.  Metode kuantitatif berupa angka-angka yang berasal 

dari  pengukuran dengan menggunakan skala terhadap variabel-variabel  yang 

ada dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan 

penelitian  korelasional.  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel menurut Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2015, h. 38) adalah 

atribut  atau obyek yang memiliki variasi antara satu dengan yang lainnya. 

Identifikasi  variabel pada penelitian ini digunakan untuk menentukan alat 

pengumpulan data dan teknis analisis data yang digunakan. Penelitian ini 

melibatkan variabel  tergantung dan variabel bebas sebagai berikut: 

a. Variabel tergantung : Stres Mengerjakan Skripsi pada Mahasiswa 

b. Variabel bebas : Problem Focused Coping 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau sifat 

dari suatu obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari yang selanjutnya ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015, 

h. 38). Definisi dari variabel penelitian dirumuskan untuk menghindari kesalahan 
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dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Stres Mengerjakan Skripsi pada Mahasiswa 

Stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa merupakan 

pengalaman emosional negatif yang disertai dengan perubahan biokimia, 

fisiologis, kognitif, dan perubahan perilaku yang timbul dari transaksi antara 

seseorang dan lingkungan karena adanya tekanan atau tuntutan dan 

ketidaknyamanan saat mengerjakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh 

seseorang yang sedang belajar di Perguruan Tinggi sebagai salah satu 

persyaratan akhir pendidikan akademiknya. Stres mengerjakan skripsi 

pada mahasiswa ini diukur dengan menggunakan Skala Stres 

Mengerjakan Skripsi pada Mahasiswa berdasarkan aspek-aspek yaitu : 

aspek biologis dan aspek psikologis. Semakin tinggi skor skala stres 

mengerjakan skripsi pada mahasiswa menunjukan stres dalam 

mengerjakan skripsi yang tinggi, demikian pula sebaliknya. 

2. Problem Focused Coping 

Problem focused coping merupakan upaya pemecahan masalah 

dengan cara menghadapi sumber masalah secara langsung dan 

terencana. Problem focused coping akan diukur dengan menggunakan 

skala yang diadaptasi dari Revised Ways of Coping Questionnaire dari 

Lazarus dan Folkman yang sudah diterjemahkan oleh Debby Ivana Korry 

(2017) dalam penelitiannya. Semakin tinggi skor skala problem focused 

coping menunjukan semakin tinggi penggunaan strategi problem focused 

coping, demikian pula sebaliknya. 
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3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Populasi didefinisikan oleh Sugiyono (2015, h. 80) sebagai cakupan 

wilayah yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas serta 

karakteristik tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh peneliti dan 

selanjutnya dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini merupakan mahasiswa S1 yang sudah mengambil program studi skripsi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 yang sudah 

mengerjakan skripsi selama kurang lebih enam bulan atau satu semester mulai 

dari semester tujuh hingga semester empat belas di Fakultas Psikologi, Unika 

Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari seluruh karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2015, h. 81). Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang 

menyulitkan dalam mencari sampel subjek karena keterbatasan akses untuk 

bertemu dan berkumpul di kampus maka peneliti memutuskan menggunakan non-

random sampling yaitu teknik sampling snowball. Teknik sampling snowball 

merupakan metode yang digunakan dalam mengidentifikasi, memilih, serta 

mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang diteruskan 

(Nurdiani, 2014). Jadi nantinya peneliti akan menanyakan kepada subjek tentang 

teman yang memiliki kriteria yang sama dengan subjek tersebut dan meminta 

untuk menghubungkan peneliti dengan subjek selanjutnya. 

3.4.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yang menggunakan skala sebagai acuan dari panjang pendeknya suatu 
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interval pada alat ukur agar menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2015, h. 92). 

Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala stres mengerjakan skripsi dan 

skala problem focused coping. 

Bentuk dari skala yang akan digunakan pada alat ukur penelitian ini adalah 

skala Likert. Menurut Sugiyono (2015, h. 92), skala yang digunakan untuk 

mengukur persepsi, sikap dan pendapat seseorang atau kelompok tentang 

fenomena sosial disebut skala Likert. Skala dalam alat ukur ini menggunakan 

empat alternatif jawaban untuk menghindari responden menjawab pernyataan 

yang netral. 

Skala disusun dalam tabel berisi pernyataan dan pilihan jawaban sangat 

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

jawaban sangat sesuai (SS) akan dikode dengan angka 1, sesuai (S) dikode 

dengan angka 2, tidak sesuai (TS) dikode dengan angka 3, dan sangat tidak sesuai 

(STS) dikode dengan angka 4. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan perhitungan. 

Skala stres mengerjakan skripsi disusun menggunakan aspek-aspek yang telah 

disusun oleh peneliti. Aspek tersebut antara lain aspek biologis dan psikologis dari 

Ismiati (2015) yang didalamnya terdapat sub aspek fisik, psikis, afeksi, dan 

psikomotorik. Jumlah item dalam skala ini berjumlah 24 item yang terbagi dalam 

favorable dan unfavorable.  

Tabel 3.1 
Blueprint Skala Stres Mengerjakan skripsi 

 

Aspek Sub-Aspek Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Biologis Fisik 3 3 6 
Psikologis Psikis 3 3 6 

Afeksi 3 3 6 
Psikomotorik 3 3 6 

 Total 12 12 24 
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Skala coping stress problem focused coping  yang digunakan peneliti 

adalah bagian problem focused coping dari Ways of Coping yang dikembangkan 

oleh Lazarus dan Folkman pada tahun 1980 dan terdapat revisi pada alat ukur 

tersebut dan dikenal sebagai revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) yang 

sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Debby Ivana Korry dalam 

penelitiannya (Korry, 2017). 

Korry (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa revised Ways of 

Coping Questionnaire (WCQ) tersebut tersusun dalam 66 item pernyataan yang 

berupa self-report berserta sub-aspeknya masing-masing. Koefisien validitas alat 

ukur ini sebesar 0,927-0,930 dengan nilai reliabilitas cronbach’s Alpha sebesar 

0,930. Akan tetapi peneliti hanya mengambil 20 item yang merupakan bagian dari 

aspek problem focused coping. 

 
Tabel 3.2 
Blueprint Skala revised Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 

 
 

Aspek Sub-Aspek Jumlah 

Problem Focused Coping Planful Problem Solving 8 

Confrontative 6 

Seeking Social Support 6 

 Total 20 

 

3.4.4. Uji Coba Alat Ukur 

3.4.4.1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan ukuran sejauh mana keterandalan sebuah alat ukur 

dapat memberikan hasil sesuai dengan makksud dan tujuannya. Azwar (2016, h. 

10) menjelaskan bahwa validitas merupakan salah satu hal yang utama yang 

harus dimiliki oleh setiap alat ukur yang dalam pengertian umum validitas diartikan 

sebagai kecermatan dan ketetapan dalam menjalankan fungsi  ukurnya. Artinya 
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bahwa validitas dapat menunjukkan seberapa jauh skala mampu mengungkapkan 

dengan teliti dan akurat pada data yang diperoleh mengenai atribut-atribut yang 

sudah dirancang untuk mengukurnya. Teknik rumus yang digunakan dalam uji 

validitas penelitian ini menggunakan rumus Product Moment oleh Karl Pearson. 

Setelah mendapat koefisiensi, maka korelasi tersebut dilakukan koreksi ulang 

untuk meminimalisasi adanya kelebihan bobot dengan menggunakan teknik Part 

Whole. Dalam proses penghitungan data menggunakan bantuan program aplikasi 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) v20.0 for Windows. 

3.4.4.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2016) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah sejauh mana suatu 

alat ukur yang mengacu pada konsistensi dan kepercayaan hasil ukur mengenai 

seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Uji realibilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha yang nantinya menggunakan 

bantuan program aplikasi Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) v20.0 

for Windows. 

3.4.5. Metode Analisis Data 

Tahapan setelah data terkumpul dan dilakukan uji validitas dan realibilitasnya, 

maka selanjutnya data akan dianalisis. Menurut Sugiyono (2015, h. 243), metode 

analisis data merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis dalam suatu penelitian. Analisis data hubungan antara problem focused 

coping dengan stres mengerjakan skripsi pada mahasiswa ini nantinya akan 

disesuaikan melalui metode penelitian korelasional yang mengkaji tingkat 

keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan 

koefisien kolerasi. Maka dari itu teknik analisis yang digunakan adalah uji korelasi 
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Pearson yang dibantu dengan program aplikasi Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) v20.0 for Windows. 


