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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif sendiri memiliki definisi suatu metode penelitian yang dilandasi oleh 

filsafat positivisme, dan penelitian kuantitatif dipakai untuk meneliti suatu populasi 

atau sampel tertentu. Metode pengumpulan data pada penelitian kuantitatif 

menggunakan instrumen penelitian, dan dalam menganalisis data yang memiliki 

sifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. 

Hipotesis tersebut kemudian akan diuji dengan mengumpulkan data lapangan. 

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik agar bisa 

mendapatkan kesimpulan hipotesis yang dibuat terbukti atau tidak (Sugiyono, 

2013).  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian  

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, pertama variabel 

tergantung dan kedua variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan yaitu 

resiliensi dan variabel tergantung dalam penelitian ini yaitu stress pada tenaga 

medis Covid-19.  

1. Variabel Tergantung  : Stress pada tenaga medis Covid-19 

2. Variabel Bebas   : Resiliensi 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Stress pada Tenaga Medis Covid-19 

Stress pada tenaga medis Covid-19 adalah seseorang yang melakukan 

upaya kesehatan pada pasien Covid-19 dan mengalami gangguan pada tubuh dan 
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pikiran seperti perubahan reaksi fisik, psikologis, dan emosi akibat tuntutan 

pekerjaan yang berat selama pandemi. Stress pada tenaga medis Covid-19 diukur 

menggunakan skala stress pada tenaga medis Covid-19 berdasarkan gejala dari 

stress yaitu gejala fisik, emosional, perilaku, dan kognitif.  

Tinggi rendahnya stress dilihat dari jumlah skor yang diperoleh pada skala 

stress pada tenaga medis yang digunakan. Jika skor yang diperoleh tinggi maka 

stress pada tenaga medis Covid-19 termasuk tinggi dan jika skor yang didapatkan 

rendah maka stress pada tenaga medis Covid-19 termasuk rendah. 

2. Resiliensi 

Resiliensi merupakan suatu kondisi seseorang yang mampu bertahan dari 

kondisi terpuruk dan mampu bangkit kembali untuk menjalani kehidupan yang 

baru. Seseorang yang mengalami resiliensi juga mampu bertahan dari 

permasalahan dan peristiwa traumatis dengan tetap memertahankan emosi positif 

di dalam diri. Resiliensi dalam penelitian ini diukur menggunakan skala resiliensi 

berdasarkan aspek regulasi emosi, pengendalian impuls, optimisme, empati, 

efikasi diri, reaching out, dan analisis kausal.  

Tinggir rendahnya tingkat resiliensi dilihat dari jumlah skor yang diperoleh 

pada skala resiliensi yang digunakan. Jika skor yang diperoleh tinggi maka tingkat 

resiliensinya termasuk tinggi dan jika skor yang didapatkan rendah maka tingkat 

resiliensinya termasuk rendah. 

3.4. Subjek Penelitian 

3.4.1. Populasi 

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa populasi berdefinisi suatu area 

general yang mencakup subjek atau objek dengan ciri-ciri yang telah diatur oleh 

peneliti dalam suatu penelitian untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Populasi 
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juga mengenai seluruh ciri-ciri atau sifat yang dimiliki subjek. Subjek pada 

penelitian ini merupakan orang-orang yang mengabdikan diri dalam bidang 

kesehatan (tenaga medis) yang menangani pasien Covid-19. Kriteria populasi 

pada penelitian ini merupakan tenaga medis Covid-19 yang menangani pasien 

Covid-19. 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sugiyono (2013) mengemukakan sampel merupakan elemen dari jumlah 

dan sifat-sifat dari populasi. Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang 

ditetapkan. Jika populasi penelitian besar, peneliti tidak mungkin memelajari atau 

meneliti semua yang termasuk ke dalam populasi. Hal ini karena adanya 

keterbatasan dalam hal waktu, dana, dan tenaga. Oleh karena itu sampel 

digunakan untuk dipelajari dan kesimpulan yang didapatkan dapat berlaku untuk 

populasi.  

Sampel dalam penelitian ini adalah tenaga medis yang menangani pasien 

Covid-19 di kota Solo. Alasan peneliti mengambil sampel di kota Solo karena dari 

hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 orang tenaga medis pada Bab 1, 

keduanya merupakan tenaga medis yang berada di kota Solo sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengambil data dari tenaga medis di kota Solo. 

adapun karakteristik subjek pada penelitian ini yaitu:  

1. Tenaga medis yang menangani pasien Covid-19  

2. Bekerja sebagai tenaga medis di kota Solo 

3. Bersedia untuk menjadi subjek penelitian 

Pada penelitian ini, teknik yang akan digunakan adalah teknik Quota 

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dari jumlah populasi yang memiliki ciri-

ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2013). Jumlah 
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sampel yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sejumlah 100 orang subjek. Peneliti 

akan menggunakan Google Form sebagai sarana untuk mengunggah skala.   

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala. Skala ini menggunakan platform digital yaitu Google Form 

dengan tujuan untuk mempermudah penyebaran skala dan agar lebih efektif dari 

segi waktu dan tempat. Penelitian ini mengumpulkan data tentang resiliensi dan 

stress dan terdapat dua skala psikologi. Skala yang pertama mengukur tentang 

resiliensi sedangkan pada skala yang kedua mengukur tentang stress pada tenaga 

medis Covid-19.  

3.5.2. Blueprint dan Cara Penilaian 

1. Skala Stress pada Tenaga Medis Covid-19 

Pada penelitian ini alat ukur stress dibuat dari gejala-gejala yang 

dikemukakan oleh Sarafino dan Smith (2010). Berikut adalah blueprint 

skala stress pada Tabel 3.1 berikut:  

   Tabel 3.1. Blueprint Skala Stress 

Aspek Stress Favorable Unfavorable Jumlah Item 

Perilaku  2 2 4 
Emosi   2 2 4 
Fisik 2 2 4 
Kognitif 2 1 3 

Jumlah 15 

 

Setiap aspek terdapat beberapa item pernyataan yang terdiri dari item 

yang bersifat mendukung (favorable) dan item yang bersifat tidak 

mendukung (unfavorable). Pada tiap butir pernyataan terdapat empat 

alternatif pilihan jawaban, SS untuk sangat sesuai, S untuk Sesuai, TS 

untuk Tidak Sesuai, dan STS untuk Sangat Tidak Sesuai. Item-item 
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pernyataan yang mendukung pada pilihan SS mendapatkan skor 4, S 

mendapatkan skor 3, TS mendapatkan skor 2, dan STS mendapatkan skor 

1. Pada item pernyataan yang tidak mendukung, SS mendapatkan skor 1, 

S mendapatkan skor 2, TS mendapatkan skor 3, dan STS mendapatkan 

skor 4. 

2. Skala Resiliensi 

Alat ukur resiliensi dibuat dari aspek-aspek yang disampaikan oleh 

Reivich dan Shatte (2002). Berikut adalah blueprint skala resiliensi pada 

Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2. Blueprint Skala Resiliensi 

Aspek Resiliensi Favorable Unfavorable Jumlah Item 

Regulasi Emosi 2 1 3 
Pengendalian Impuls 2 1 3 
Optimisme 2 1 3 
Analisis Kausal 1 1 2 
Empati 2 1 3 
Efikasi Diri 2 1 3 
Reaching Out 2 1 3 

Jumlah 20 

 

Pada tiap butir pernyataan terdapat empat alternatif pilihan jawaban, 

SS untuk sangat sesuai, S untuk Sesuai, TS untuk Tidak Sesuai, dan STS 

untuk Sangat Tidak Sesuai. Item-item pernyataan yang mendukung pada 

pilihan SS mendapatkan skor 4, S mendapatkan skor 3, TS mendapatkan 

skor 2, dan STS mendapatkan skor 1. Pada item pernyataan yang tidak 

mendukung, SS mendapatkan skor 1, S mendapatkan skor 2, TS 

mendapatkan skor 3, dan STS mendapatkan skor 4. 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas merupakan keakuratan suatu skala dalam menjalankan fungsi 

pengukuran. Jika data dari sebuah pengukuran akurat bisa memberikan gambaran 
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tentang variabel yang diukur maka validitas pengukuran tinggi. Validitas juga bisa 

diartikan sebagai kecermatan pengukuran, mampu memberikan gambaran secara 

cermat tentang variabel yang sedang diuji (Azwar, 2012). Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik statistik korelasi Product Moment untuk mengukur 

validitas alat ukur yang dibuat dan teknik analisis Part Whole untuk mengecek 

kembali item-item yang gugur. 

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2012), reliabilitas adalah seberapa sering hasil dari suatu 

proses pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas juga bisa disebut sebagai 

keajegan, konsistensi, maupun kestabilan dari suatu alat ukur. Hasil dari suatu 

pengukuran disebut reliabel jika pada pelaksanaan pengukuran yang beberapa 

kali pada kelompok subjek yang sama akan memperoleh hasil yang relatif sama 

dengan aspek yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach 

untuk melakukan uji reliabilitas pada alat ukur yang dibuat.  

3.7. Teknik Analisis Data 

Peneliti menganalisis data menggunakan program Statistical Package for 

the Social Science (SPSS) for Windows Release versi 22.0. Teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment. Teknik ini 

menguji ada atau tidaknya hubungan antara resiliensi dengan stress pada tenaga 

medis Covid-19.  

  


