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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional yang bertujuan mengkaji keterkaitan atau hubungan antara variabel 

religiusitas dengan variabel stress kerja terapis autis di Pekanbaru. Menurut 

Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan analisis data 

yang bersifat statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpuannya (Sugiyono, 2018). Identifikasi 

variabel merupakan langkah penetapan label bagi variabel-variabel utama dalam 

penelitian dan penentuan fungsi masing-masing dalam setiap hipotesis (Azwar, 

2009). Tujuan Identifikasi variabel penelitian adalah untuk memperjelas dan 

membatasi masalah serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan. 

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel Independen (X) : Religiusitas 

2. Variabel Dependen (Y)  : Stres Kerja 
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C. Definisi Operasional 

Defenisi operasional adalah defenisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan ciri atau karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 

2009). Defenisi operasional disebut juga sebagai operasinalisasi konsep, yaitu 

pendefenisian konsep yang masih abstrak menjadi sebuah konsep yang mudah 

diobservasi (bersifat empiris) sehingga dapat diukur. Definisi operasional dari 

variabel yang diteliti yaitu: 

1. Religiusitas 

Religiusitas adalah keadaan di mana terapis merasakan adanya keterlibatan 

Allah di dalam seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, yang dengan 

perasaan tersebut memberikan dorongan untuk menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang diyakini. Variabel religiusitas pada penelitian ini diukur 

menggunakan skala religiusitas yang di susun berdasarkan teori Glork & Stark 

(dalam Afiatin, 2008) yaitu: religious belief (dimensi keyakinan), religious 

practice (dimensi praktik agama), relisious feeling (dimensi pengalaman), 

religious knowledge (dimensi pengetahuan), religious effect (konsekuensial). 

2. Stres Kerja 

Stres kerja adalah suatu kondisi dari respon tubuh yang terjadi pada terapis 

yang sifatnya non spesifik terhadap tuntutan beban, yang gejala/akibatnya negatif 

karena seringkali mengganggu kehidupan terapis. Variabel stres pada penelitian 

ini diukur mengunakan skala stres yang di susun berdasarkan teori Selye (dalam 

Hardjana, 2006) dengan beberapa aspek yaitu: Gejala fisik, gejala emosional, 

gejala intelektual, dan gejala interpersonal. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sekelompok orang yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2010). Subjek dalam penelitian ini adalah 

terapis autis yang ada di Pekanbaru yang berjumlah 31 orang. Subjek berasal dari 

beberapa lembaga terapi autis yaitu Taman Bina Mandiri, Pekanbaru Lab School, 

dan Humanika Psychology Center. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk pengumpulan data (Arikunto, 2010). Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan skala, yaitu suatu prosedur 

pengambilan data atau alat ukur untuk mengungkap aspek-aspek afektif yang 

merupakan konstruk atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek 

kepribadian individu (Azwar, 2012). Adapun skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala religiusitas dan skala stress kerja. Lebih rinci 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Skala Religiusitas 

Skala religiusitas yang digunakan pada penelitian ini merupakan skala 

modifikasi dari skala religiusitas, di mana skala tersebut disusun berdasarkan teori 

Glork & Stark (dalam Afiatin, 2008). Adapun modifikasi skala yang dilakukan 

adalah mengubah aitem sesuai dengan subjek penelitian. 

Model skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skala Likert 

yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Skala terdiri dari 
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pernyataan favorable (mendukung subjek) dan unfavorable (tidak mendukung 

subjek) yang memiliki empat alternatif respon yaitu, Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai(S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemberian skor pada skala berdasarkan pernyataan favorabe dan 

unfavorable. Untuk pernyataan favorable (SS) memperoleh skor 4, (S) 

memperoleh skor 3, (TS) memperoleh skor 2, dan (STS) memperoleh skor 1. 

Sedangkan pernyataan unfavorable (SS) memperoleh skor 1, (S) memperoeh skor 

2, (TS) memperoleh skor 3, (STS) memperoleh skor 4. 

Tabel 3.1 

Blueprint Skala Religiusitas (Untuk Try Out) 

No Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
F UF 

1 Keyakinan (Ideologi) 1,3 2,4,5,6 12 

2 Praktik Agama (ritualistik) 7,9,11,13 8,10,12,14 10 

3 Pengalaman (eksperensial) 15,17,19,21 16,18,20,22 6 

4 Pengetahuan Agama (Intelektual) 23,25,27 24,26,28,29 6 

5 Pengalaman 30,32,34 31,33,35 6 

Total 16 19 35 

 

2. Skala Stres Kerja 

Skala stres kerja yang digunakan pada penelitian ini merupakan skala 

modifikasi dari skala stres kerja, di mana skala tersebut disusun berdasarkan teori 

Selye (dalam Hardjana, 2006). Adapun modifikasi skala yang dilakukan adalah 

mengubah aitem sesuai dengan subjek penelitian. 

Skala stres kerja menggunakan model skala Likert yaitu skala untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2018). Skala terdiri dari pernyataan favorable 

(mendukung subjek) dan unfavorable (tidak mendukung subjek) yang memiliki 
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empat alternatif respon yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai(S), Tidak Sesuai (TS), 

Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemberian skor pada skala berdasarkan pernyataan favorabe dan 

unfavorable. Untuk pernyataan favorable (SS) memperoleh skor 4, (S) 

memperoleh skor 3, (TS) memperoleh skor 2, dan (STS) memperoleh skor 1. 

Sedangkan pernyataan unfavorable (SS) memperoleh skor 1, (S) memperoeh skor 

2, (TS) memperoleh skor 3, (STS) memperoleh skor 4. 

Tabel 3.2 

Blueprint Skala Stres Kerja (Untuk Try Out) 

No Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
F UF 

1 Fisiologis 1,3,5,8,10,11,12 2,4,6,7,9 12 

2 Emosional 13,15,16,17,19,20,21,22 14,18 10 

3 Kognitif 23,26 24,25,27,28 6 

4 Perilaku 29,31 30,32,33,34 6 

5 Interpersonal 35,37,39 36,38,40 6 

Total 22 18 40 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas dikonsepkan sebagai sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2018). Uji validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas isi (content validity). Menurut Azwar (2009) 

validitas isi adalah relevansi dari setiap aitem-aitem dalam alat ukur dengan tujuan 

penelitian serta mengkaji apakah konten keseluruhan alat ukur telah konprehensif 

sesuai dengan informasi yang hendak digali. Pengujian terhadap isi tes atau 

validitas isi dilakukan berdasarkan pendapat para ahli (professional judgement), 

dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing serta narasumber seminar. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap 35 aitem skala religiusitas yang telah 

diuji cobakan, maka terdapat 16 aitem yang valid dan 19 aitem yang gugur dengan 

koefisien korelasi daya beda aitem ≥ 0,25. Nilai validitas skala religiusitas antara 

0,261 sampai 0,667. Rekapitulasi skala religisitas setelah diuji cobakan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Religiusitas (Valid dan Gugur Hasil Try Out) 

No Aspek 

Nomor Aitem 

Jumlah F UF 

Valid Gugur Valid Gugur 

1. 
Keyakinan 

(Ideologi) 
1 3 6 2,4,5 2 

2. 
Praktik Agama 

(ritualistik) 
7,9,11 13 8,10,12 14 6 

3. 
Pengalaman 

(eksperensial) 
15,17,21 19 20,22 16,18 5 

4. 

Pengetahuan 

Agama 

(Intelektual) 

23 25,27 28 24,26,29 2 

5. Pengalaman - 30,32,34 35 31,33 1 

Total 8 8 8 11 35 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

disusun blue print religiusitas untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Religiusitas (Untuk Penelitian) 

No Aspek/Indikator 
Nomor Item 

Jumlah 
F UF 

1 Keyakinan (Ideologi) 1 2 2 

2 
Praktik Agama 

(ritualistik) 
3,5,7 4,6,8 6 

3 
Pengalaman 

(eksperensial) 
9,10,12 11,13 5 

4 
Pengetahuan Agama 

(Intelektual) 
14 15 2 

5 Pengalaman - 16 1 

Total 8 8 16 
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Selanjutnya, untuk skala stres kerja terdiri dari 40 aitem setelah diuji 

cobakan semua, maka terdapat 19 aitem yang valid dan 21 aitem yang gugur 

dengan koefisien korelasi daya beda aitem ≥ 0,30. Nilai validitas skala stres kerja 

antara 0,257 sampai 0,638. Rekapitulasi skala stres kerja setelah diuji cobakan 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Stres Kerja (Valid dan Gugur Hasil Try Out) 

No Aspek 

Nomor Aitem 
Juml

ah 
F UF 

Valid Gugur Valid Gugur 

1. Fisiologis 8,10,11,12 1,3,5 6,7,9 2,4 9 

2. Emosional 13,15,17,20,21,22 16,19 - 14,18 6 

3. Kognitif - 23,26 28 24,25,27 1 

4. Perilaku 29 31 - 30,32,33,34 1 

5. Interpersonal 35,37,39 - 40 36,38 4 

Total 14 8 5 13 40 

 

Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur, maka 

disusun blue print stres kerja untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Blue Print Skala Stres Kerja (Untuk Penelitian) 

No Aspek 
Nomor Item 

Jumlah 
F U 

1 Fisiologis 3,5,6,7 1,2,4 7 

2 Emosional 8,9,10,11,12,13 - 6 

3 Kognitif - 14 1 

4 Perilaku 15 - 1 

5 Interpersonal 16,17,18 19 4 

Total 14 5 19 

 

2. Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas mengacu pada keterpercayaan atau konsistensi hasil 

ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 
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2012). Artinya, jika alat ukur digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2018). Reliabel 

merupakan salah satu ciri alat ukur yang berkualitas baik, yaitu mampu 

menghasilkan skor yang cermat dengan eror pengukuran kecil (Azwar, 2012). 

Koefisien reliabilitas (rxx') berada pada rentang angka dari 0 sampai dengan 

1,00. Bila koefiesien reliabilitas semakin tinggi mendekati 1,00 berarti 

pengukuran semakin reliabel, begitu juga sebaliknya (Azwar, 2012). Adapun 

perhitungan reabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha 

Chronbach yang dilakukan melalui program SPSS 23.0 for windows. Maka 

diperoleh koefisien korelasi reliabilitas dari setiap variabel penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah aitem Cronbach’s Alpha 

Religiusitas 35 0,651 

Stres Kerja 40 0,625 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil skala, yaitu skala religiusitas dan skala 

stres kerja, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. analisis data pada penelitian ini menggunakan korelasi Product 

Moment, data dianalisa dengan bantuan program SPSS 23.0 For Windows. 

 

 


