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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan desain korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial dan stres pada wanita karier yang belum menikah 

Menurut Hermawan (2005) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang bersifat objektif. Pengumpulan dan analisis datanya berupa kuantitatif, serta 

menggunakan metode statistik dalam pengujiannya.  

Sugiyono (2010) mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu, dan analisis data yang dilakukan bersifat statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah dukungan sosial 

sedangkan variabel terikat (dependent) adalah stres. 

3.2.1 Variabel Tergantung 

Variable tergantung: stres
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Stres adalah suatu kondisi yang dihadapi seseorang yang dianggap sulit 

dan berada di dalam tekanan sehingga menghasilkan sebuah respon tertentu 

berdasarkan jenis stresor yang dihadapi. 

Kondisi stres ini diungkap dengan skala stres yang dibuat oleh peneliti, 

yang menggunakan teori Robbins (2011). Aspek angket stres yang digunakan 

peneliti adalah sebagai berikut: (a) Aspek fisiologis merupakan gejala stres 

yang ditunjukkan dengan adanya perubahan kondisi fisik individu, seperti: 

sakit kepala, keringat berlebihan, detak jantung meningkat, lelah, sakit perut, 

melakukan banyak kekeliruan atau kesalahan dalam mengerjakan sesuatu. (b) 

Aspek psikologis merupakan gejala stres yang ditunjukkan secara psikologis 

pada individu, seperti: gelisah atau cemas, mudah marah, mudah tersinggung, 

mudah menyerah, kehilangan semangat/putus asa, melamun, panik. (c) Aspek 

perilaku merupakan gejala stres yang ditunjukkan melalui perubahan tingkah 

laku individu terhadap interaksi sosial, seperti:  kehilangan kepercayaan 

terhadap orang lain, mudah membatalkan janji dengan orang lain, perubahan 

tingkat produktivitas, perubahan pola makan, kesulitan tidur, menarik diri dari 

lingkungan.  

 Semakin tinggi skor total angket stres berarti semakin tinggi tingkat stres 

yang dialami individu, sebaliknya semakin rendah skor skala stres berarti 

semakin rendah tingkat stres yang dialami. 

3.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas: Dukungan sosial 
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Dukungan sosial merupakan sebuah dukungan yang diperoleh individu 

dari interaksi yang dilakukan individu dengan kelompok lainnya yang 

membuat individu merasa nyaman, aman, dan diperhatikan oleh individu lain 

sehingga individu menjadi percaya bahwa dirinya dihormati, dihargai, dicintai, 

dan menjadi anggota dalam sebuah kelompok sosial. 

Dalam penelitian ini, skala dukungan sosial akan merujuk pada teori 

mengenai sumber  dukungan sosial yang dikemukakan oleh  Zimet et al 

(1988)  yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu: (a) Sumber dukungan sosial 

keluarga dekat, (b) Sumber dukungan sosial teman, (c) Sumber dukungan dari 

significant others.  

Tinggi rendahnya dukungan sosial ditentukan oleh skor yang diperoleh 

melalui angket dukungan sosial. Semakin tinggi skor menunjukkan tingginya 

dukungan sosial yang diterima individu. Sebaliknya, semakin rendah skor 

yang didapat menunjukkan rendahnya dukungan sosial yang diterimanya. 

 

3.3  Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan 

dua angket penelitian, yang terdiri dari dua alat ukut, yaitu angket stres 

dan angket dukungan sosial. 

3.3.1.1 Angket Stres 

 Angket stres untuk mengukur stres menggunakan angket 

yang merujuk pada teori aspek stres yang dicetuskan oleh Robins. 
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Angket ini disusun dengan skala Likert. Alternatif jawaban 

menggunakan interval nilai dari 1-4. Subjek diminta memilih skala 

nilai dari 1-4 dari setiap pernyataan. Semakin tinggi skor yang 

didapatkan maka semakin tinggi tingkat stres. Sebaliknya, semakin 

rendah skor yang didapatkan maka semakin rendah tingkat stres. 

Tabel 3.1 berikut ini merupakan tabel blue-print alat ukur 

angket stres. 

Tabel 3. 1 Blue Print Alat Ukur Stres 

Aspek 

Stres 

Indikator Nomor Butir Jumlah 

Fav Unfav 

Fisiologis Sakit kepala, keringat 

berlebihan, sakit perut, 

lelah, melakukan 

banyak kekeliruan atau 

kesalahan dalam 

mengerjakan sesuatu 

1, 4, 7, 10, 

13 

16, 19, 

23, 26, 

29 

10 

Psikologis Gelisah atau cemas, 

mudah marah, mudah 

tersinggung, mudah 

menyerah, melamun 

6, 17, 22, 

24, 27 

2, 5, 8, 

12, 14 

10 

Perilaku Kehilangan 

kepercayaan terhadap 

orang lain, mudah 

membatalkan janji 

dengan orang lain, 

perubahan tingkat 

produktivitas, 

perubahan pola makan, 

perubahan pola tidur, 

menarik diri dari 

lingkungan 

11, 15, 21, 

25, 28, 30 

3, 9, 18, 

20, 31, 

32 

12 

TOTAL    32 
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3.3.1.2 Angket Dukungan Sosial 

  Angket dukungan sosial dalam penelitian ini menggunakan 

alat ukur yang sudah terstandarisasi yaitu Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support (MSPSS) yang disusun oleh Zimet et al. (1988) 

dan dimodifikasi oleh peneliti yang disesuaikan dengan kondisi subjek 

dalam penelitian ini. Alat ukur ini menggunakan skala interval, dimana 

terdapat pilihan jawaban sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Subjek 

penelitian akan diminta untuk mengisi nilai persetujuannya pada pilihan 

angka yang tersedia pada angket. Nilai dari pilihan jawaban disimbolkan 

dalam rentang 1 sampai 5, dengan semakin besar angka yang dipilih 

menunjukkan persetujuan subjek. Penggunaan rasio interval dengan jelas 

tergambarkan dalam alat ukur. Semakin besar angka yang dipilih 

menunjukkan bahwa subjek semakin setuju terhadap pernyataan tersebut. 

Dan sebaliknya, semakin kecil angka yang dipilih menunjukkan bahwa 

subjek semakin tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

  Hasil penilaian psikometri yang dilakukan oleh peneli 

sebelumnya yang menggunakan alat ukur MSPSS menunjukkan adanya 

tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Penelitian yang menggunakan 

MSPSS diberikan kepada 313 mahasiswa Malaysia yang menerima social 

support menunjukkan adanya konsistensi internal sebesar 0,921: pada 

keluarga, teman dan significant others masing-masing adalah 0,88; 0,89; 

0,93 (Talwar & Mohd, 2013). 
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Alat ukur MSPSS berjumlah 12 aitem, yang berdasarkan 

kepada 3 sumber dukungan sosial yang berbeda; yakni keluarga, 

teman dan “orang yang saya dipercayai”. 

 Tabel 3.2 berikut ini merupakan tabel blue-print alat ukur 

dukungan sosial. 

  Tabel 3. 2 Blue Print Alat U-kur Dukungan Sosial 

Sumber Nomor Aitem Total 

Keluarga 1,4,7,10 4 

Teman 2,5,8,11 4 

Significant Others. 3,6,9,12 4 

TOTAL  12 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Menurut Azwar (2008) validitas adalah sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan 

akurat sesuai dengan maksud yang dikenakannya pada tes tersebut. 

Adapun beberapa format dan bentuk aitem yang dibuat peneliti, 

didasarkan kepada beberapa kaidah penting yang sebaiknya diikuti dalam 

proses penulisan aitem, diantaranya (Anwar, 2008): 

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

dimengerti oleh responden. Namun, tetap harus mengikuti tata tulis 

dan tata Bahasa Indonesia yang baku. 
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2. Menulis aitem dengan berhati-hati supaya tidak menimbulkan 

penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan. 

3. Selalu ingat bahwa penulisan aitem mengacu pada indikator perilaku 

atau pada komponen atribut, karena itu jangan menulis aitem yang 

langsung menanyakan atribut yang hendak diungkap. 

4. Memperhatikan indikator perilaku apa yang hendak diungkap sehingga 

pilihan jawaban tetap relevan terhadap tujuan pengukuran. 

5. Memperhatikan bahwa isi aitem tidak boleh mengandung social 

desirability, yaitu aitem yang isinya sesuai dengan keinginan sosial 

umumnya atau dianggap baik oleh norma sosial. 

6. Sebaiknya menguji pernyataan aitem yang telah ditulis. Apakah ada 

perbedaan arti atau makna antara dua indikator yang berbeda sesuai 

dengan ciri atribut yang sedang diukur, jika tidak maka aitem yang 

bersangkutan tersebut tidak akan memiliki daya beda. 

Menurut Reksoadmodjo (2009) teknik analisis dalam hasil uji coba 

instrumen penelitian akan dilakukan dengan melakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas. Menurut Azwar (2013b), uji validitas dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui apakah sebuah alat ukur mampu mengukur nilai skor 

dan menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan penyusunannya. 

Uji validitas dalam instrumen penelitian ini menggunakan validitas isi 

yang bertujuan untuk mengetahui derajat kesesuaian isi dan masing-

masing aitem dalam alat ukur dengan karakteristik yang hendak diukur. 

Melalui penjelasan tersebut, validitas isi dalam penelitian ini terkait 
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dengan kesesuaian isi atau masing-masing aitem dalam mengukur tingkat 

stres pada wanita karier yang belum menikah.  

Penelitian ini juga menggunakan validitas tampang secara spesifik, 

dimana validitas tampang masih merupakan bagian dari validitas isi. 

Menurut Azwar (2013b), validitas tampang didasarkan pada penilaian 

bentuk format tampilan (appearance) alat ukur dan kesesuaian konteks 

aitem dengan tujuan ukur.  Guna memenuhi validitas tampang dalam 

penelitian ini, peneliti mengemas dalam bentuk booklet diberikan kepada 

responden. Hal ini untuk mempermudah responden dalam mengisi karena 

bentuknya yang lebih sederhana. 

 Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi disebut 

pengukuran yang reliabel. Reliabilitas adalah konsistensi atau 

keterpercayaan hasil ukur dari sebuah alat ukur. Hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya apabila ketika dalam beberapa kali pelaksanaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek penelitian diperoleh hasil nilai 

yang relatif sama selama aspek yang akan diukur dalam diri subjek belum 

berubah (Azwar, 2001). 

 Berdasarkan hasil uji coba alat ukur terpakai dalam penelitian ini 

didapatkan 2 aitem gugur dari 32 aitem variabel stres, yaitu aitem nomor 2 

dan 11. Sedangkan, tidak ada aitem gugur pada variabel dukungan sosial. 

Kedua variabel dalam penelitian ini memiliki skor reliabilitas yang tinggi 

yang dianalisis dengan menggunakan uji Alpha-Cronbach yaitu nilai α 
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sebesar 0,938 untuk skala alat ukur dukungan sosial dan nilai α sebesar 

0,951 untuk skala alat ukur stres. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

 Martono (2010) mengatakan populasi merupakan keseluruhan 

objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-

syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel merupakan 

bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri yang akan diteliti. Populasi 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah wanita karier yang belum 

menikah. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat, peneliti memberi 

kriteria pada populasi wanita karier yang belum menikah yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berusia minimal 40 tahun, 

berpendidikan minimal strata satu dan memiliki pekerjaan dengan 

kedudukan yang dianggap tinggi karena kedudukan yang tinggi diraih 

karena adanya usaha yang dilakukan tidak mudah untuk mencapai prestasi 

tersebut.  

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

snowball  sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang pada awal 

mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel awal tersebut disuruh 
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memilih responden lain untuk dijadikan sampel lagi, begitu seterusnya 

hingga jumlah yang dibutuhkan oleh penelitian (Umar, 2011) 

 Dalam penelitian ini, pengambilan sampel juga dibantu oleh 

seorang informan, untuk mendapatkan subjek penelitian yang sesuai 

dengan kriteria peneliti. Biasanya, jenis sampling ini digunakan, karena 

peneli tidak mengetahui para calon respondennya, sehingga melalui 

bantuan seorang informan jumlah responden yang diinginkan dapat 

terpenuhi (Subagyo, 2006). 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji korelasi antara dukungan sosial dan 

stres, maka digunakan uji statistik korelasi. Untuk melakukan analisis data dengan 

menggunakan uji korelasi parametrik, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, 

sehingga dilakukan uji asumsi. Uji asumsi untuk uji korelasi 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).  

 Data dalam penelitian ini memenuhi asumsi, sehingga analisis data 

dilakukan dengan menggunakan uji korelasi parametrik, yaitu dengan uji korelasi 

Pearson Product Moment. Jika penelitian tidak memenuhi asumsi, analisis data 

akan dilakukan dengan menggunakaan uji korelasi nonparametrik, yaitu dengan 
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uji korelasi Spearmank Rank. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputerisasi, yaitu, program SPSS. 

 

 


