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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 

korelasional. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian berlandaskan filsafat positivisme yang pada umumnya 

menggunakan teknik sampling random untuk mengambil sampelnya dan data 

dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Data-data tersebut akan digunakan 

oleh para peneliti untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, Azwar 

mengungkapkan definisi penelitian korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauhmana hubungan yang terjalin antara variasi pada suatu 

varibel dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain (dalam Sholahuddin, 

2020). 

 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015), variabel penelitian merupakan segala hal yang 

berbentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil 

kesimpulannya. Variabel-variabel yang akan dipelajari dalam penelitian ini yaitu: 

stres akademik di kalangan mahasiswa sebagai variabel tergantung dan 

perfeksionisme sebagai variabel bebas. 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu definisi tentang variabel yang 

disusun menurut karakteristik-karakteristiknya yang terlihat serta menjadi dasar 
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cara pengukuran variabel tersebut dalam penelitian terkait (Azwar dalam 

Sholahuddin, 2020). Berikut merupakan definisi operasional dari dua variabel 

dalam penelitian ini: 

1) Stres akademik di kalangan mahasiswa 

Stres akademik di kalangan mahasiswa merupakan keadaan stres yang 

dialami oleh mahasiswa yang berasal dari hal-hal terkait akademik, baik institusi 

(termasuk sistem dan tenaga pendidik), individu itu sendiri, maupun lingkungan 

sosial individu tersebut. Stres akademik terdiri dari dua dimensi, yaitu stressor 

akademik (frustrasi, konflik, tekanan, perubahan, pemaksaan diri) dan reaksi 

terhadap stressor (fisik, emosi, perilaku, kognitif). Data stres akademik akan 

diungkap melalui alat ukur skala yang menggunakan dua dimensi di atas.  

2) Perfeksionisme 

Perfeksionisme merupakan suatu karakter individu dengan ciri utama 

memiliki standar pribadi yang tinggi dan sering melakukan evaluasi diri. Terdapat 

dua jenis perfeksionisme, yaitu perfeksionisme adaptif (normal/positif) dan 

maladaptif (neurotik/negatif). Menurut Frost, Heimberg, Holt, Mattia, dan 

Neubauer (1993), perfeksionisme maladaptif digambarkan dengan dimensi: 

concern over mistakes (CM), parental criticism (PC), parental expectations (PE), 

dan doubting of actions (D); sedangkan perfeksionisme adaptif digambarkan 

dengan dimensi: personal standards (PS) dan organizations (O). Data kedua 

perfeksionisme tersebut akan diperoleh dengan menggunakan alat ukur skala 

yang mencakup enam dimensi di atas. 

 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 
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Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup obyek/subyek 

dengan kualitas dan karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015, hal. 117). Adapun kriteria 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: mahasiswa aktif di seluruh 

Indonesia, serta tidak terbatas pada jurusan apapun dan angkatan berapapun. 

Sampel adalah bagian tertentu yang akan mewakili jumlah dan 

karakteristik dari sebuah populasi (Sugiyono, 2015, hal. 118). Hasil yang 

dipelajari dari sampel ini akan digeneralisasikan ke populasi yang bersangkutan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

nonprobability sampling jenis incidental sampling. Nonprobability sampling yaitu 

teknik yang tidak memberikan kesempatan/peluang sama pada seluruh anggota 

populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono,2015, hal. 122). Incidental sampling 

ialah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara kebetulan. Orang-

orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dinilai cocok sebagai sumber 

data dapat langsung digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015, hal. 124). 

Pada penelitian ini, peneliti akan menemukan partisipan secara kebetulan 

melalui dua langkah berikut: pertama, peneliti membagikan skala penelitian 

dalam bentuk google form kepada rekan-rekan peneliti; dan kedua, rekan-rekan 

peneliti turut membantu menyebarkan skala tersebut kepada teman-temannya. 

Para mahasiswa yang secara kebetulan mendapatkan google form tersebut dan 

memenuhi kriteria populasi peneliti dapat langsung menjadi sampel penelitian. 

Tata cara ikut serta menjadi sampel penelitian ini yaitu dengan mengisi Informed 

Consent (IC) terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengisi skala yang telah 

disediakan. 
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3.4. Alat Ukur 

3.4.1. Metode pengumpulan data 

Variabel stres akademik di kalangan mahasiswa dan perfeksionisme 

adaptif dan maladaptif diukur dengan menggunakan skala Likert. Menurut 

Sugiyono (2015, hal. 134), skala Likert merupakan skala pengukuran yang 

bertujuan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang atau 

sekelompok orang mengenai fenomena sosial atau variabel penelitian yang akan 

ditelti. Pilihan jawaban yang tersedia dalam skala Likert tersusun dalam suatu 

gradasi dari jawaban sangat positif hingga sangat negatif (Sugiyono, 2015, hal. 

134).  

Kedua skala penelitian yang akan digunakan merupakan hasil adaptasi 

dan modifikasi dari skala asli milik tokoh. Proses adaptasi yang dilakukan yaitu 

dengan menerjemahkan skala ke dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan 

dengan memodifikasi item-item di dalamnya. Proses modifikasi item diawali 

dengan peneliti bertanya pada rekan-rekan mahasiswa peneliti terkait item-item 

yang ada di skala asli. Selama melakukan hal tersebut, peneliti mencatat mana 

item yang sering dialami oleh mahasiswa. Item-item yang paling banyak dirasa-

kan para mahasiswa inilah yang dipilih menjadi item untuk skala penelitian. 

Berikut merupakan penjelasan mengenai dua skala dalam penelitian ini. 

1) Stres akademik di kalangan mahasiswa 

Alat ukur acuan yang akan diadaptasi dan dimodifikasi untuk mengukur 

variabel stres akademik di kalangan mahasiswa yaitu Student-Life Stress 

Inventory milik Gadzella (1994). Beberapa alasan peneliti menggunakan dasar 

alat ukur SLSI ialah: 1)item-item di dalam SLSI tidak terbatas pada kehidupan 

mahasiswa di kampus saja, melainkan juga di luar kampus. Hal tersebut sesuai 
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dengan definisi operasional skala akademik yang dipakai dalam penelitian ini; 

dan 2) SLSI sendiri telah banyak digunakan oleh berbagai penelitian dan dinyata-

kan valid serta reliabel dengan koefisien Cronbach’s Alpha berkisar 0,905 – 

0,950 (Hodselmans dkk., 2018; Sholahuddin, 2020; Panma, 2021).  

SLSI hasil modifikasi peneliti terdiri dari 26 item soal dengan lima pilihan 

jawaban (skala Likert) yang disusun berdasarkan frekuensi item pernah dialami 

oleh seseorang. Lima pilihan jawaban yang ada meliputi: 1=tidak pernah, 

2=jarang, 3=kadang-kadang, 4=sering, dan 5=sangat sering.  Skoring untuk lima 

kategori dalam dimensi stressor akademik dan tiga kategori awal dalam dimensi 

reaksi terhadap stressor (tanpa kategori reaksi kognitif) dilakukan dengan cara 

menjumlahkan nilai yang didapat dari setiap itemnya. Pada kategori reaksi 

kognitif, nilai yang diperoleh perlu dibalik terlebih dahulu, misalnya nilai 5 menjadi 

nilai 1, kemudian dijumlahkan. Nilai akhir subyek didapatkan dari menjumlahkan 

seluruh nilai di sembilan kategori yang ada. Berikut merupakan blueprint dari 

SLSI yang akan digunakan. 

Tabel 3.1 
Blueprint modifikasi alat ukur Student-Life Stress Inventory milik Gadzella (1994) 
 

Dimensi Kategori 
No. Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Stressor 
Akademik 

Frustrasi 1, 2, 3 - 3 

Konflik 4, 5, 6 - 3 

Tekanan 7, 8, 9 - 3 

Perubahan 10, 11, 12 - 3 

Pemaksaan 
diri 

13, 14, 15 - 3 

Reaksi 
terhadap 
stressor 

Fisiologis 16, 17, 18 - 3 

Emosi 19, 20, 21 - 3 

Perilaku 22, 23, 24 - 3 

Kognitif - 25, 26 2 
Total 24 2 26 

 

2) Perfeksionisme 
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Alat ukur panduan yang akan diadaptasi dan dimodifikasi untuk mengukur 

variabel perfeksionisme yaitu Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) 

milik Frost dkk. (1990). Alasan peneliti menggunakan dasar alat ukur FMPS 

ialah: 1)setiap dimensinya memiliki koefisien Chronbach’s Alpha yang tinggi, 

yaitu berkisar 0,77–0,93 (Frost dkk., 1990); 2)FMPS telah digunakan dalam ber-

bagai penelitian dan dinyatakan valid serta reliabel dengan koefisien Cronbach’s 

Alpha berkisar 0,91–0,93 (Gavino, Nogueira, Pérez-Costillas, & Godoy, 2017; 

Pannhausen, Klug, & Rohrmann, 2020; Tulbure, Flueraș, Nădăban, Moga, & 

Măgurean, 2021); dan 3)FMPS memiliki kejelasan pembagian aspek untuk 

perfeksionisme adaptif dan maladaptif (Frost, dkk., 1993; Ram, 2005; D’Souza, 

Egan, & Rees, 2011; Athulya & Philip, 2016; Shafique, dkk., 2017). 

FMPS hasil modifikasi peneliti terdiri dari 30 item soal dengan lima pilihan 

jawaban, yaitu: 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=ragu-ragu, 4=setuju, dan 

5=sangat setuju. Skoring untuk perfeksionisme adaptif didapatkan melalui 

penjumlahan dari nilai dimensi PS dan O. Nilai dari empat dimensi lainnya, yaitu 

dimensi: CM, DA, PE, dan PC dijumlahkan untuk membentuk skor perfeksionis-

me maladaptif.  Berikut blueprint dari alat ukur FMPS yang akan digunakan. 

Tabel 3.2 
Blueprint modifikasi alat ukur Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) milik 
Frost, Marten, Lahart, dan Rosenblate (1990) 
 

Dimensi No. Item Jumlah 

Concern over mistakes (CM) 11, 12, 19, 20, 29 5 

Personal Standards (PS) 4, 6, 10, 14, 16, 25 6 

Parental Expectations (PE) 1, 9, 13, 17, 21 5 

Parental Criticism (PC) 3, 5, 18, 30 4 

Doubts about Actions (D) 15, 23, 27, 28 4 

Organization (O) 2, 7, 8, 22, 24, 26 6 

Total 30 
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3.4.2. Uji validitas dan reliabilitas alat ukur 

Sugiyono (2015, hal. 173) berpendapat bahwa instrumen yang valid 

merupakan instrumen yang mampu mengukur hal yang seharusnya diukur. 

Tingkat validitas alat ukur dalam penelitian ini diukur menggunakan uji statistika 

SPSS dengan kriteria pemilihan item yaitu nilai probabilitas (α) < 0,05 (Gunawan 

dalam Benty dkk., 2020). Adapun pengertian dari instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang dapat memberikan data yang sama apabila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama tersebut (Sugiyono, 2015, hal. 173). 

Tingkat reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini diukur menggunakan uji statistik 

SPSS dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha yang didapat. Azwar menyatakan 

bahwa nilai koefisien reliabilitas memiliki rentang nilai 0,00 sampai 1,00 (dalam 

Sholahuddin, 2020). Semakin nilai tersebut mendekati angka 1,00 maka semakin 

baik pula tingkat reliabilitasnya.  

 

3.5. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu korelasi 

product moment. Teknik korelasi product moment merupakan teknik yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2015, hal. 215). Teknik ini akan 

digunakan oleh peneliti untuk meninjau hubungan antara perfeksionisme adaptif 

dan maladaptif dengan stres akademik di kalangan mahasiswa. 
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