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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan terlebih dahulu 

tempat untuk melaksanakan penelitian dan melakukan persiapan terkait penelitian 

yang akan dilakukan. Penelitian dilakukan pada subjek tenaga medis yang berada 

di tiga rumah sakit di kota Solo.  

Kota Solo atau Surakarta merupakan kota yang berada di pulau Jawa 

Tengah dengan jumlah penduduk kurang lebih 522.364 jiwa dan luas wilayah 

44.02 km2. Di kota Solo sendiri kasus Covid-19 sampai saat ini tercatat terdapat 

16.073 orang yang terpapar Covid-19, dan jumlah pasien yang meninggal akibat 

Covid-19 902 orang. Terdapat kurang lebih 35 rumah sakit dan fasilitas kesehatan 

yang digunakan sebagai ruang isolasi bagi para pasien yang terpapar Covid-19 

dan terdapat sekitar 4,960 tenaga medis termasuk diantaranya merupakan dokter 

umum, dokter spesialis, dan perawat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara 

resiliensi dengan stress pada tenaga medis selama pandemi Covid-19. Populasi 

dalam penelitian ini adalah para tenaga medis yang pernah atau sedang 

menangani pasien Covid-19. Peneliti melakukan penelitian pada tenaga medis di 

kota Solo karena: 

1. Kasus Covid-19 yang cukup tinggi di kota Solo sehingga membuat 

beberapa ruang isolasi di beberapa rumah sakit penuh.  

2. Subjek penelitian di kota Solo cukup banyak sehingga memungkinkan untuk 

melakukan penelitian.  
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3. Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa banyak tenaga medis 

mengalami stress akibat pandemi Covid-19.  

4. Belum ada penelitian tentang resiliensi dan stress yang dilakukan pada 

tenaga medis di kota Solo. 

Berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan maka peneliti 

memutuskan untuk melakukan penelitian pada tenaga medis di kota Solo. 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan 

untuk melaksanakan penelitian. Hal tersebut seperti membuat alat ukur sesuai 

dengan teori yang digunakan oleh peneliti, dan memasukkan alat ukur kedalam 

Google Form. 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan skala stress pada tenaga medis dan skala 

resiliensi. Pada tiap skala disusun sesuai dengan gejala-gejala stress dan aspek-

aspek resiliensi. Skala yang dibuat merupakan Skala Likert dan terdapat empat 

alternatif pilihan jawaban Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai, dan Sangat Tidak 

Sesuai.  

1. Skala Stress pada Tenaga Medis 

Skala stress pada tenaga medis dibuat berdasarkan gejala-gejala stress 

yaitu gejala perilaku, gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala emosi. Pada 

skala ini terdapat 15 item yang terdiri dari delapan item favorable dan tujuh 

item unfavorable.  
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Tabel 4.1 Persebaran item skala stress 

Aspek Stress Nomor Item Total 

Favorable Unfavorable 

Perilaku 1,11 2,5 4 
Emosi 12,13 6,14 4 
Fisik 3,4 7,9 4 

Kognitif 8,10 15 3 

Total 8 7 15 

 

2. Skala Resiliensi 

Skala resiliensi disusun berdasarkan tujuh aspek resiliensi, yaitu regulasi 

emosi, optimisme, pengendalian impuls, analisis kausal, empati, efikasi diri, 

dan reaching out. Pada skala ini terdapat 20 item yang terdiri dari 13 item 

favorable dan tujuh item unfavorable. 

Tabel 4.2 Persebaran item Skala Resiliensi 

Aspek Resiliensi Nomor Item Total  

Favorable Unfavorable 

Regulasi Emosi 7,8 1 3 
Pengendalian Impuls 2,3 9 3 
Optimisme 4,10 11 3 
Analisis Kausal 5 12 2 
Empati 6,15 16 3 
Efikasi Diri 17,18 19 3 
Reaching Out 13,20 14 3 

Total 13 7 20 

4.3. Uji Coba Alat Ukur  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji coba terpakai pada 

pengumpulan data sehingga proses pengumpulan data dilakukan hanya satu kali 

dan datanya langsung diolah. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala 

stress pada tenaga medis dan skala resiliensi. Skala stress pada tenaga medis 

terdiri dari 15 item dan skala resiliensi terdiri dari 20 item.  

4.3.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Stress pada tenaga Medis 

Pada skala stress pada tenaga medis diperoleh hasil 10 item valid dan 5 

item gugur. Hasil koefisien validitas dengan teknik product moment dan dikorelasi 
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dengan metode part whole diperoleh rentang koefisien antara 0.245 sampai 0.529 

dengan taraf signifikansi 5% sebesar 0.195.  

Hasil uji reliabilitas pada skala stress pada tenaga medis dengan 

menggunakan alpha cronbach didapatkan hasil sebesar 0.761 dengan pengujian 

tiga kali putaran. Hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran C-1, C-2, dan C-3. 

Tabel 4.3 Persebaran item valid dan item gugur pada skala Stress pada Tenaga medis 

Aspek Stress Nomor Item Total Item Valid 

Favorable Unfavorable 

Perilaku 1,11 2,5* 3 
Emosi 12,13 6*,14 3 
Fisik 3,4 7*,9* 2 

Kognitif 8,10 15* 2 

Total Item Valid   10 

*: item gugur 

Setelah melakukan uji coba skala Stress pada tenaga medis dan terdapat 

lima item yang gugur yaitu item nomor 5,6,7,9, dan 15 maka item yang gugur akan 

disisihkan dan item yang valid akan ditabulasi ulang. 

4.3.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Resiliensi 

Pada skala resiliensi terdapat 20 item valid dan tidak ada item gugur. Hasil 

koefisien validitas diperoleh dengan rentang 0.258 sampai 0.635 dengan taraf 

signifikansi 5% sebesar 0.195. Hasil uji reliabilitas dengan teknik alpha Cronbach 

diperoleh hasil 0.864 dengan pengujian sebanyak satu kali putaran. Hasil 

penghitungan uji validitas dan reliabilitas terdapat pada lampiran C-4. 

Tabel 4.4 Persebaran item valid dan item gugur pada skala Resiliensi 

Aspek Resiliensi Nomor Item Total Item Valid  

Favorable Unfavorable 

Regulasi Emosi 7,8 1 3 
Pengendalian Impuls 2,3 9 3 
Optimisme 4,10 11 3 
Analisis Kausal 5 12 2 
Empati 6,15 16 3 
Efikasi Diri 17,18 19 3 
Reaching Out 13,20 14 3 

Total Item Valid   20 

*: item gugur 
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4.4. Pengumpulan Data Penelitian 

Pengambilan data dilakukan oleh peneliti secara online yaitu dengan 

memberikan link Google Form ke beberapa perwakilan tenaga medis di kota Solo 

untuk disebarkan ke para tenaga medis yang lainnya. Link Google Form diberikan 

pada tanggal 30 Maret 2022 dan diisi sampai tanggal 18 April 2022. Subjek yang 

didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari 41 laki – laki 

dan 59 perempuan. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode Try 

out terpakai yang dilakukan dalam satu kali pengambilan data dan hasil data 

tersebut juga digunakan untuk melakukan uji statistika seperti validitas, reliabilitas, 

uji asumsi, dan uji hipotesis. 

Peneliti menggunakan metode try out terpakai dan pengisian skala 

menggunakan google form (https://bit.ly/ResiliensidanStress) supaya lebih efisien 

dalam segi waktu, biaya, dan tenaga. Peneliti melakukan pengambilan data secara 

online karena sebagian besar subjek memiliki smartphone untuk mengakses 

internet dan dapat mengisi skala menggunakan google form dengan lebih mudah 

bagi para subjek. Alasan lain karena situasi pandemi Covid-19 yang masih ada, 

belum memungkinkan untuk datang langsung ke rumah sakit dalam jangka waktu 

yang lama, bagi para tenaga medis lebih efektif jika pengisian dilakukan secara 

online, dan resiko terpapar Covid-19 juga semakin kecil.  

Dari hasil skala yang telah diisi, peneliti mendapatkan data lalu melakukan 

skoring dan ditabulasi sehingga menjadi data yang dapat diuji coba (Lampiran B). 

Kemudian peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan item 

yang valid dan item yang gugur dari data uji coba tersebut. Item-item yang gugur 

akan dihilangkan dan ditabulasi ulang supaya dapat digunakan untuk melakukan 

uji asumsi, dan uji hipotesis.  

https://bit.ly/ResiliensidanStress

