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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitiatif yang bersifat 

korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 

dan stress management self-efficacy pada jurnalis di Surabaya.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas : Dukungan sosial 

Dukungan sosial adalah dukungan yang diperoleh individu dari orang-

orang terdekatnya, yang berupa verbal maupun non verbal untuk menunjukkan 

bahwa individu tersebut berarti, dicintai, diperhatikan dan dihargai, sehingga 

memberikan keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dukungan sosial tersebut diukur dengan menggunakan tiga sumber, 

yaitu keluarga, teman, dan rekan kerja. Tinggi rendahnya tingkat dukungan sosial 

yang dirasakan oleh jurnalis dinyatakan dalam skor pada skala modifikasi dari 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Setiawan, 2013). 

Semakin tinggi skor total dukungan sosial yang didapatkan, maka semakin 

tinggi pula intensitas dukungan sosial yang dirasakan jurnalis tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total dukungan sosial yang didapatkan, maka 

semakin rendah pula intensitas dukungan sosial yang dirasakan jurnalis tersebut. 
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3.2.2 Variabel Tergantung 

Variabel tergantung: Stress management self-efficacy 

Stress management self-efficacy adalah keyakinan atau kepercayaan yang 

dimiliki oleh seseorang akan kemampuannya untuk mengelola stres dengan 

sukses. Dalam penelitian ini, tinggi rendahnya tingkat stress management self-

efficacy yang dimiliki jurnalis ditunjukkan dari skor yang diperoleh pada skala 

adaptasi dari stress management self-efficacy (Tsuda, et al., in press). 

Semakin tinggi skor total stress management self-efficacy yang 

didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat stress management self-efficacy 

yang dimiliki jurnalis tersebut. Sebaliknya, semakin rendah skor total stress 

management self-efficacy yang didapatkan, maka semakin rendah pula stress 

management self-efficacy yang dimiliki jurnalis tersebut. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan alat pengumpul data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner/ skala, yaitu skala untuk mengukur dukungan 

sosial dan skala stress management self-efficacy 

3.3.1.1 Skala Dukungan Sosial  

Skala dukungan sosial dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 

skala Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang disusun 

dan dikembangkan oleh Zimet & Zimet (1988). Untuk mengukur tingkat 

dukungan sosial yang diperoleh, skala dalam penelitian ini menggunakan skala 

interval. Skala Perceived Social Support terdiri dari pernyataan dengan rentang 
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nilai dari rentang 1 sampai 5. Responden diminta untuk menunjukkan derajat 

persetujuannya terhadap item di dalam skala tersebut melalui rentang angka antara 

1 sampai 5.   

Total aitem dalam skala modifikasi ini adalah 12 aitem yang berisi 

pernyataan tentang emotional dan instrumental social support yang dirasakan 

diterima oleh individu melalui tiga faktor terkait dari dukungan sosial, yaitu 

keluarga, rekan kerja, dan teman. Skala MSPSS oleh Zimet & Zimet (1988) 

sendiri terdiri dari 12 item yang berisi pernyataan tentang dukungan sosial yang 

diterima individu melalui tiga sumber, yaitu keluarga, teman, dan significant 

other. Namun, karena penelitian ini dilakukan untuk melihat dukungan sosial pada 

orang yang bekerja, maka skala ini kemudian dimodifikasi. Modifikasi dilakukan 

dengan mengganti 4 item yang digunakan untuk mengukur perceived social 

support dari significant other menjadi supervisor atau rekan kerja. Sumber 

tersebut diganti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frese (1999) untuk 

mengukur dukungan sosial pada orang yang bekerja. Aitem dalam skala ini 

meliputi tiga sumber faktor dukungan sosial (Setiawan, 2013): 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala MSPSS Sebelum Pengujian 

 

Kelompok Favorable items Jumlah 

Keluarga 3, 4, 8, 11 4 

Teman 6, 7, 9, 12 4 

Rekan kerja 1, 2, 5, 10 4 

3.3.1.2 Skala Stress Management Self-Efficacy 

Skala Stress management self-efficacy (SMSE) dalam penelitian ini 

merupakan adaptasi dari skala Stress management self-efficacy yang disusun dan 

dikembangkan Tsuda, et al. (in press). Skala Stress management self-efficacy ini 
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terdiri dari 10 aitem yang berisikan 10 kejadian spesifik yang mungkin membuat 

seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan manajemen stres. Kejadian 

tersebut terbagi menjadi beberapa aspek, antara lain aspek fisik, afek negatif, 

pekerjaan, finansial dan relasi. Untuk mengukur tingkat Stress management self-

efficacy yang dimiliki seseorang, skala dalam penelitian ini menggunakan skala 

interval. Skala Stress management self-efficacy terdiri dari pernyataan dengan 

rentang pilihan jawaban berada dalam rentang 1 sampai 5. Dari 10 aitem yang 

terdapat dalam skala ini, terdapat rentang pilihan jawaban tentang tingkat 

keyakinan responden akan kemampuannya untuk mengatasi stres di tiap situasi 

yang diberikan dalam aitem-aitem tersebut. Responden diminta untuk 

menunjukkan derajat keyakinannya terhadap situasi yang terdapat di setiap item 

dalam skala tersebut melalui rentang angka antara 1 sampai 5. 

Tabel 3.2  

Blue Print Skala SMSE Sebelum Pengujian 

 

Situasi  Item no 

Ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan  1 

Ketika saya berada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik 2 

Ketika saya sedang frustasi 3 

Ketika saya cemas 4 

Ketika saya tertekan 5 

Ketika saya harus menghadapi deadline 6 

Ketika saya memiliki masalah keuangan 7 

Ketika saya memilki masalah dalam relasi saya dengan orang lain 8 

Ketika teman/ anggota keluarga marah terhadap saya 9 

Ketika beban pekerjaan saya di kantor bertambah 10 
 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

keabsahan (validitas) suatu alat ukur (Arikunto dalam Rangkuti, 2002). Validitas 

didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam mengukur fungsi ukurnya (Azwar, 1997). Aitem dinyatakan berkorelasi 
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dengan aspek yang hendak diukur apabila indeks diskriminasi aitem (p-value) < 

0,05.  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan bahwa suatu alat ukur 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena alat 

ukur tersebut sudah baik (Arikunto dalam Rangkuti, 2002). Instrumen yang 

digunakan haruslah dapat diandalkan dan konsisten (reliable). Oleh karena itu, 

diperlukan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas yang dilakukan 

menggunakan pendekatan konsistensi internal. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kesalahan yang biasanya ditimbulkan oleh pendekatan tes-ulang dan 

pendekatan bentuk paralel. Dalam pendekatan konsistensi internal, prosedurnya 

hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes untuk memperoleh satu 

distribusi skor tes dari kelompok subjek yang bersangkutan (Azwar, 1997). Untuk 

nilai standar reliabilitas, DeVellis (dalam Barret & Murk, 2006) menyatakan 

bahwa nilai alpha reliability berkisar antara 0.70 – 0.80 berarti cukup baik.  

Alat ukur yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan modifikasi 

dari alat ukur luar negeri. Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas yang baik, 

peneliti akan melakukan uji coba pada alat ukur yang telah dimodifikasi.  

 

3.3.2.1 Skala Dukungan Sosial  

Skala dukungan sosial dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 

skala Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang disusun 

dan dikembangkan Zimet, Dahlem, Zimet dan Farley (1988). Skala MSPSS ini 

memiliki validitas dan reliabilitas yang baik dan sering digunakan untuk 

mengukur tingkat dukungan sosial, terutama di Inggris dan Spanyol.  
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zimet, et al. (1988) pada 275 

mahasiswa Duke University, ditunjukkan bahwa konsistensi internal skala ini 

dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach adalah sebesar 0,88. Koefisien 

Alpha Cronbach untuk faktor keluarga adalah sebesar 0,87, untuk faktor teman 

sebesar 0,85, dan untuk faktor significant other bergerak dari 0,91. Sedangkan, 

melalui tes retes yang dilakukan 3 bulan kemudian diperoleh nilai reliabilitas dari 

skala ini adalah sebesar 0,85. Reliabilitas dari tes retes yang dilakukan untuk 

faktor keluarga adalah sebesar 0,85, untuk faktor teman sebesar 0,75, dan untuk 

faktor significant other bergerak dari 0,72. Kedua hasil ini menunjukkan bahwa 

skala ini memiliki reliabilitas yang baik secara keseluruhan maupun untuk 

masing-masing faktornya (Zimet et al., 1988). 

Penelitian lain untuk menguji validitas dan reliabilitas skala MSPSS ini 

dilakukan oleh Zimet, et al. (1990) pada subyek yang berbeda, yaitu pada 265 

wanita hamil, 74 pelajar, dan 55 perawat yang sedang mengikuti training. Hasil 

penelitian ini menunjukkan konsistensi internal skala ini dengan menggunakan 

koefisien Alpha Cronbach bergerak dari 0,84 sampai 0,92. Sedangkan koefisien 

Alpha Cronbach untuk faktor keluarga bergerak dari 0,90 sampai 0,94, untuk 

faktor teman bergerak dari 0,83 sampai 0,98, dan untuk faktor significant other 

bergerak dari 0,84 sampai 0,92 (Zimet et al., 1990). 

Dalam penelitian ini, skala MSPSS ini dimodifikasi untuk disesuaikan 

dengan subjek penelitian, yaitu pada orang yang bekerja. Uji validitas skala 

MSPSS menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Item dinyatakan 

berkorelasi dengan aspek yang hendak diukur apabila indeks diskriminasi item (p-

value) < 0,05. Skala MSPSS terdiri dari 12 item dan dan item yang memenuhi 
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kriteria berjumlah 12 item (tidak ada item yang gugur). Reliabilitas skala MSPSS 

adalah 0,7603 dengan standarisasi alpha sebesar 0,909.  

Berikut adalah tabel blue print skala MSPSS sesudah pengujian.  

Tabel 3.3 

Blue Print Skala MSPSS Sesudah Pengujian 

 

Kelompok Favorable items Jumlah 

Keluarga 3, 4, 8, 11 4 

Teman 6, 7, 9, 12 4 

Rekan kerja 1, 2, 5, 10 4 
 

3.3.2.2 Skala Stress management self-efficacy 

Skala Stress management self-efficacy dalam penelitian ini merupakan 

adaptasi dari skala Stress Management Self-efficacy (SMSE) yang disusun dan 

dikembangkan oleh Tsuda, et al. (in press). Konsistensi internal dari skala Stress 

management self-efficacy ditunjukkan dengan koefisien Alpha Cronbach sebesar 

0,89.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengadaptasi 10 aitem dari skala tersebut 

dan kemudian menterjemahkan item tersebut dalam bahasa Indonesia. Untuk 

menjaga validitas dan reliabilitas item, peneliti melakukan upaya professional 

judgement, yaitu penelaahan setiap item melalui pendapat seorang professional. 

Upaya professional judgement dilakukan melalui bimbingan dan konsultasi 

dengan dosen pembimbing untuk menterjemahkan setiap item skala ukur ini ke 

dalam bahasa Indonesia yang sesuai. 

Uji validitas skala SMSE menggunakan uji korelasi Pearson Product 

Moment. Item dinyatakan berkorelasi dengan aspek yang hendak diukur apabila 

indeks diskriminasi item (p-value) < 0,05. Skala SMSE terdiri dari 10 item dan 
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item yang memenuhi kriteria berjumlah 10 item (tidak ada item yang gugur). 

Reliabilitas skala SMSE adalah 0,7808 dengan standarisasi alpha sebesar 0,9481.  

Berikut adalah tabel blue print skala SMSE sesudah pengujian. 

Tabel 3.4  

Blue Print Skala SMSE Sesudah Pengujian 

 

Situasi  Item no 

Ketika situasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan  1 

Ketika saya berada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik 2 

Ketika saya sedang frustasi 3 

Ketika saya cemas 4 

Ketika saya tertekan 5 

Ketika saya harus menghadapi deadline 6 

Ketika saya memiliki masalah keuangan 7 

Ketika saya memilki masalah dalam relasi saya dengan orang lain 8 

Ketika teman/ anggota keluarga marah terhadap saya 9 

Ketika beban pekerjaan saya di kantor bertambah 10 

 

3.3.2.3 Uji coba alat ukur  

Dalam upaya untuk menjaga validitas dan reliabilitas skala ukur stress 

management self-efficacy (SMSE) dan skala ukur multidimensional scale of 

perceived social support (MSPSS), peneliti melakukan uji coba alat ukur. Tujuan 

dilakukan uji coba tersebut adalah untuk melihat dan mengetahui apakah bahasa 

yang digunakan di dalam skala ukur tersebut dapat dipahami dan aitem dalam 

skala ukur tersebut relevan dengan sampel penelitian.  Hal ini dilakukan karena 

kedua skala ukur yang digunakan, yaitu SMSE dan MSPSS merupakan modifikasi 

dari alat ukur luar negeri, sehingga konteks harus disesuaikan dengan sampel 

penelitian di Indonesia.  

Uji coba alat ukur dilakukan pada hari Senin, 29 April 2013 dengan  total 

subyek uji coba adalah sebanyak 19 orang jurnalis dari perusahaan media Y. 

Jurnalis perusahaan media Y dapat mewakili kriteria populasi karena merupakan 
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jurnalis koran harian dan telah menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan media Y 

yang berlokasi di Surabaya.   

Secara umum, subyek yang mengikuti proses uji coba alat ukur mampu 

memahami bahasa yang digunakan di dalam kedua skala ukur tersebut. Namun, 

untuk skala ukur SMSE, subyek mayoritas memberikan jawaban yang sama di 

setiap aitem. Hal ini diduga terjadi karena petunjuk pengisian hanya dicantumkan 

di bagian awal kuesioner dan tidak dijelaskan ulang di setiap aitem, sehingga 

subyek merasa malas untuk melihat petunjuknya lagi untuk menjawab aitem 

berikutnya. Untuk mengantisipasi hal ini, peneliti melakukan perbaikan item, 

yaitu dengan menggabungkan petunjuk pengisian ke dalam setiap item. Selain itu, 

subyek juga memiliki kecenderungan untuk memilih jawaban tengah dan tidak 

berani untuk memberikan jawaban yang ekstrem, terutama untuk skala ukur 

SMSE. Untuk mengantisipasi hal ini, peneliti melakukan upaya professional 

judgement dan memutuskan untuk tetap menggunakan rentang pilihan jawaban 

dari 1 sampai 5. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, dalam Sarwono 2010). 

Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah jurnalis koran harian di 

Surabaya.  
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono dalam Sarwono, 2010). Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, serta dianggap mewakili populasi 

(Sarwono, 2010). Karakteristik sampel yang akan diteliti adalah jurnalis koran 

harian di Surabaya yang menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan media 

tempatnya bekerja saat ini. Peneliti menilai bahwa jurnalis yang dapat mengisi 

skala tentang stress management self-efficacy hanyalah jurnalis yang telah 

menjadi tenaga kerja tetap. Hal ini dikarenakan jurnalis tersebut sudah tahu 

banyak tentang tuntutan kerja yang harus dihadapi sebagai seorang jurnalis, 

sehingga diharapkan tidak akan terjadi bias dalam mengisi skala stress 

management self-efficacy. 

 

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Subjek yang menjadi sampel penelitian dipilih dengan menggunakan 

teknik incidental sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang bersifat 

“kebetulan” (Bungin, 2011). Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan 

menjadikan siapa saja yang ditemui dan masuk dalam kategori populasi sebagai 

sampel atau responden (Bungin, 2011). Teknik incidental sampling diragukan 

dalam menghasilkan sampel yang representatif. Namun, teknik ini dapat 

digunakan dalam penelitian yang populasinya adalah individu yang sukar ditemui 

dengan alasan sibuk, tidak mau diganggu, tidak bersedia menjadi responden atau 

alasan lainnya (Bungin, 2011). Di dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti 

adalah jurnalis koran harian di Surabaya. Jurnalis koran harian memiliki jam kerja 

yang tidak menentu, sehingga tidak setiap saat berada di kantor. Oleh karena itu, 
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peneliti mengambil sampel jurnalis koran harian secara “kebetulan” dari asosiasi 

jurnalis dan masing-masing perusahaan media tersebut. Jurnalis-jurnalis yang 

mengisi kuesioner adalah jurnalis yang sedang berada di kantor/ redaksi dan tidak 

sibuk mengejar deadline artikel berita. Jurnalis koran harian yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini merupakan anggota dari Persatuan Wartawan 

Indonesia dan tenaga kerja tetap di perusahaan media yang ada di Surabaya. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 110 orang jurnalis surat kabar harian dari 

asosiasi jurnalis dan enam perusahaan media yang ada di Surabaya.  

 

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, untuk menguji korelasi antara stress management 

self-efficacy dan dukungan sosial, 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). Dalam penelitian ini, 

uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik, Kolmogorov Smirnov.  

Data dalam penelitian ini memenuhi asumsi, sehingga analisis data 

dilakukan dengan  menggunakan uji korelasi parametrik, yaitu dengan uji korelasi 

Pearson Product Moment. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan 

komputerisasi, yaitu program R 2.11.0. 

 


