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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang bersifat 

korelasional untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial 

dengan stres pada penderita diabetes. 

3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional 

 3.2.1 Variabel penelitian. 

Penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah stres, sedangkan 

variabel bebasnya adalah dukungan sosial.  

 3.2.2 Definisi operasional. 

a. Stres 

Stres merupakan kondisi seseorang ketika merasakan 

bahwa adanya tekanan yang didapat dari lingkungan yang tidak 

sesuai dengan kemampuan / sumber daya yang dimilikinya.  

Variabel dalam penelitian ini menggunakan dasar teori 

yang berisi tentang aspek dan indikator dari gejala yang dialami 

seseorang yang mengalami stres. Diantaranya yaitu fisik (detak 

jantung meningkat, sakit kepala, napas terasa sesak, sakit perut),
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psikologis (tegang, cepat marah, cemas), dan keperilakuan (pola 

makan berubah, produktivitas menurun, susah tidur). 

  b. Dukungan Sosial : 

Dukungan sosial merupakan tindakan / bantuan yang 

diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, baik 

secara material maupun non-material, dan biasanya pemberi dan 

penerima dukungan memiliki hubungan yang dekat. 

Jenis dukungan sosial bermacam-macam, yaitu dukungan 

emosional, penghargaan, instrumental, dan informasi. Sumber 

dukungan sosial pun juga bermacam-macam sesuai dengan teori 

yang diungkapkan oleh Khan dan Antonoucci, yaitu dari keluarga, 

teman, maupun significant others. Teori menurut Khan dan 

Antonoucci inilah yang akan peneliti gunakan untuk menyusun 

blue print. 

3.3 Instrumen penelitian 

 3.3.1 Metode dan alat pengumpul data. 

 Penelitian ini menggunakan dua angket sebagai pengumpulan data. 

Angket ini berisi beberapa aitem yang harus dijawab oleh subjek 

penelitian. Aitem-aitem tersebut merupakan pernyataan yang sesuai 

dengan variabel yang hendak diteliti, yaitu angket mengenai stres dan 

angket mengenai dukungan sosial. Penelitian ini menggunakan angket 
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karena pernyataan yang ada dalam angket berupa pernyataan yang 

langsung mengarah pada informasi (Azwar, 2008). 

a. angket stres 

Untuk angket stres, peneliti menggunakan teori dasar yang 

dikemukakan oleh Hariandja. Angket ini berisi 20 aitem dan menggunakan 

skala Likert. Skala ini sebenarnya memiliki 5 alternatif jawaban, namun 

peneliti melakukan modifikasi sehingga hanya menggunakan 4 alternatif 

jawaban yaitu Sangat Sesuai ( SS ), Sesuai ( S ), Tidak Sesuai ( TS ) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS). Sistem skoring dalam skala Likert ini 

membedakan aitem yang bersifat favorable dan unfavorable. Nilai dari 

aitem favorable ini yaitu Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) bernilai 

3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) bernilai 1, 

sedangkan untuk tiap aitem yang bersifat unfavorable (pernyataan yang 

tidak mendukung) adalah : Sangat Sesuai (SS) bernilai 1, Sesuai (S) 

bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) bernilai 3, dan Sangat Tidak Sesuai ( STS ) 

bernilai 4. Peneliti menggunakan 4 alternatif jawaban karena untuk 

menghindari jawaban ragu-ragu “Netral” dari subjek penelitian, selain itu 

juga untuk mengantisipasi jawaban subjek penelitian yang kurang 

informatif akibat pemilihan jawaban “netral” (Azwar, 2008). 
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Tabel 3.1  

Blue Print Stres 

Aspek Indikator 
Aitem 

Total 
Favorable Unfavorable 

Fisik 

Detak jantung 

meningkat, sakit 

kepala, napas terasa 

sesak, sakit perut 

4, 3, 2, 1 11, 12, 13, 14 8 

Psikologis 
Tegang, cepat marah, 

cemas 5, 6, 7 17, 16, 15 6 

Keperilakuan  

Pola makan berubah, 

produktivitas 

menurun, susah tidur 10, 9, 8 18, 19, 20 6 

Total 20 

 

b. angket dukungan sosial 

Untuk angket dukungan sosial, peneliti menggunakan alat ukur 

yang terstandarisasi, yaitu Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS), skala ini disusun oleh  Zimet et al. (1988). Skala ini 

termasuk dalam skala interval karena jawaban yang tersedia adalah 1, 2, 3, 

4, 5. Angka-angka ini menunjukkan tingkat subjek penelitian setuju atau 

tidak dengan pernyataan yang ada (Kerlinger, 2000). Angka 1 berarti 

sangat tidak setuju, angka 2 berarti tidak setuju, angka 3 berarti netral, 

angka 4 berarti setuju, dan angka 5 berarti sangat setuju.  

Aitem MSPSS yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 12 

aitem, yang berdasar pada 3 sumber dukungan sosial, yaitu : keluarga, 

teman dan significant others (Zimet, Dahlem, & Farley, 1988). Alat ukur 

MSPSS yang peneliti gunakan adalah alat ukur MSPSS yang telah 
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dimodifikasi, yaitu pengubahan bahasa, pengubahan subjek, dan 

pengubahan significant other menjadi dokter. 

Hasil penilaian yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya 

dengan menggunakan MSPSS pada 313 mahasiswa Malaysia 

menunjukkan keseluruhan alpha sebesar 0.921; lalu reliabilitas alpha pada 

keluarga sebesar 0.88, reliabilitas alpha pada teman sebesar 0.89, dan 

reliabilitas alpha pada significant other sebesar 0.92 (Talwar & Fadzil, 

2013). 

Tabel 3.2  

Blue Print Dukungan Sosial 

  

  

 

3.3.2 Validitas dan reliabilitas alat pengumpul data. 

Menurut Gay (1983), instrumen penelitian dapat disebut valid 

apabila dapat mengukur variabel-variabel yang hendak diukur (Sukardi). 

Aitem dapat dikatakan valid, apabila P-value lebih kecil dari 0.05 dan/atau 

memiliki skala korelasi diatas 0.30. 

Dalam pengukuran untuk menguji hubungan dukungan sosial 

dengan stres pada penderita diabetes, terdapat 20 aitem mengenai stres dan 

12 aitem mengenai dukungan sosial yang menjadi acuan untuk 

No    Sumber No Aitem Total 

1. Keluarga 3, 4, 8, 11 4 

2. Teman  6, 7, 9, 12 4 

3. Significant other 1, 2, 5, 10 4 

Total 12 
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mendapatkan hasil yang akan di uji validitas dan reliabilitasnya 

menggunakan program SPSS. 

Validitas aitem dapat diketahui dengan bantuan program SPSS. 

Validitas diketahui dengan melakukan uji korelasi Pearson Product 

Moment pada setiap aitem. Hasil data yang didapat selain bisa digunakan 

sebagai penguji validitas alat ukur juga bisa dijadikan penguji reliabilitas 

alat ukur. Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana 

pengukuran tersebut bersifat tetap atau konsisten. Reliabilitas dapat 

dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan yang 

valid. Alat ukur dikatakan reliabel apabila memiliki indeks Alpha 

Reliability di atas 0.7 dan di bawah 1 (Azwar, 2008). Untuk mengukur 

reliabilitas dapat menggunakan bantuan program SPSS yaitu 

menggunakan uji Alpha Cronbach. 

Beberapa kaidah penulisan aitem (Azwar, 2008): 

1. Menggunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana, jelas, mudah 

dimengerti, dan mengikuti tata bahasa Indonesia yang baku. 

2. Menulis aitem dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

3. Penulisan aitem jangan langsung menanyakan atribut yang hendak 

diungkapkan, namun mengacu pada indikator perilaku komponen 

atribut. 

4. Perhatikan indikator perilaku yang diungkap sehingga stimulus dan 

pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. 
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5. Aitem yang bersangkutan memiliki daya beda (discriminating 

power). 

6. Aitem tidak boleh mengandung unsur social desirability. 

7. Aitem harus mengandung unsur favorable dan unfavorable. 

Sedangkan instrumen dapat dikatakan reliabel apabila hasil yang 

diperoleh dari instrumen tersebut bersifat konsisten. Pengukuran yang 

tidak reliabel menghasilkan nilai yang tidak dapat dipercaya karena 

perbedaan skor antara individu yang ditentukan oleh faktor eror daripada 

faktor perbedaan yang sesungguhnya. Reliabilitas dinyatakan dengan 

koefisien reliabilitas (rxx’) yang berada pada angka 0 sampai 1,00. Ketika 

mendekati 0, maka tingkat reliabilitas semakin rendah. Begitu juga 

sebaliknya ketika mendekati 1,00, maka tingkat reliabilitasnya semakin 

tinggi (Azwar, 2008).  

Penelitian ini menggunakan uji coba terpakai yang memiliki 

keseluruhan aitem yang valid. Aitem pada kedua variabel tidak ada yang 

tidak valid. Hasil reliabilitas juga tergolong baik, reliabilitas angket stres 

memiliki hasil alpha 0.884, dan reliabilitas angket dukungan sosial 

memiliki hasil alpha 0.929. 
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3.3.3 Validitas dan reliabilitas aitem. 

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas pada aitem yang telah 

peneliti sebar, memiliki hasil yang cukup baik. Keseluruhan aitem pada 

kedua variabel tidak ada yang gugur. Hasil reliabilitas angket stres 

memiliki hasil alpha 0.884 dan reliabilitas angket dukungan sosial 

memiliki hasil alpha 0.929. 

3.4 Populasi dan teknik pengambilan sampel 

 3.4.1 Populasi dan sampel. 

Menurut Babbie (dalam Sukardi, 2003), populasi merupakan 

bagian dan target dari penelitian yang hidup dan tinggal bersama. 

Sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih 

untuk dijadikan sebagai sumber data. Selain itu, populasi juga diartikan 

sebagai keseluruhan subjek yang ada di suatu wilayah dan memenuhi 

kriteria untuk menjadi subjek penelitian (Martono, 2010). 

Subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah para penderita 

diabetes berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 58 orang. Penelitian 

dilakukan pada penderita diabetes berusia lebih dari 40 tahun karena pada 

usia 40 tahun keatas, terjadi penurunan fisiologis yang membuat kurang 

pekanya tubuh pada insulin.  

 3.4.2 Teknik pengambilan sampel. 

Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah 

snowball sampling. Snowball sampling merupakan cara pengambilan 



28 
 

 
 

subjek yang menggunakan bantuan dari key-informan, dimana key-

informan tersebut yang membantu peneliti untuk mengembangkan subjek 

yang dapat peneliti ambil sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

peneliti (Subagyo, 2006). 

3.5 Analisis data 

 Dalam penelitian ini, untuk melakukan pengujian hubungan antara 

dukungan sosial dan stres pada penderita diabetes, peneliti menggunakan uji 

statistik korelasi. Untuk melakukan analisis data dengan menggunakan uji korelasi 

parametrik, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, maka dari itu dilakukannya 

proses  uji asumsi. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji normalitas (Nisfiannoor, 

2009). Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang “baik” adalah data 

yang mempunyai pola seperti distribusi normal (Santoso, 2010). Hasil yang 

dimiliki oleh data penelitian dalam pengujian normalitas yaitu bersifat normal, 

maka dari itu untuk pengujian korelasi menggunakan Pearson Product Moment. 

 

 


