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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 

1. Variabel tergantung : Stres Akademik 

2. Variabel bebas  : Kesehatan Sosial−Emosional 

 

B. Definisi Operasional 

1. Definisi Operasional Stres Akademik 

 Definisi operasional dari stres akademik adalah skor yang 

diperoleh oleh subjek penelitian melalui respon yang diberikan 

terhadap skala Educational Stress Scale for Adolescents (ESSA). 

ESSA disusun oleh Sun, Dunne dan Hou (2011) meliputi aspek 

stres akademik. ESSA terdiri dari 16 item yang bertujuan untuk 

mengungkap stres akademik pada remaja. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh menunjukan semakin tinggi tingkat stres 

akademik. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

menunjukan semakin rendah tingkat stres akademik. 

2. Definisi Operasional Kesehatan Sosial−Emosional 

 Definisi operasional dari kesehatan sosial−emosional 

diketahui dari skor yang diperoleh subjek penelitian berdasarkan 

social emotional health survey−secondary (SEHS−S) milik 

Furlong (2013). Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek 

penelitian maka semakin tinggi tingkat kesehatan 

sosial−emosional dan semakin rendah skor yang diperoleh maka 
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semakin rendah tingkat kesehatan sosial−emosional subjek 

penelitian. 

 

C. Responden Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa/siswi kelas X, XI, XII SMA 

Negeri 2 Balikpapan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Usia dari subjek penelitian adalah remaja tengah dan remaja akhir 

dengan rentang usia 15-19 tahun. 

 

D. Metode Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

metode kuantitatif korealisonal dengan pengumpulan menggunakan 

skala pengukuran psikologi, yang terdiri dari 2 skala, yaitu skala 

stres akademik yang di susun dan di adaptasi dari alat ukur yang 

telah ada dan skala kesehatan sosial−emosional yang juga di susun 

dan di adaotasi dari alat ukur yang telah ada. 

1. Skala Stres Akademik 

 Variabel stres akademik diukur dengan menggunakan 

educational stress scale for adolescents (ESSA). ESSA terdiri 

dari 16 item. Di mana 16 item tersebut digunakan untuk 

mengukur stres akademik  yang mencakup tekanan belajar, 

beban kerja, kekhawatiran terhadap nilai, ekspektasi diri dan 

keputusasaan. 
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Tabel 1  

Distribusi Aitem Skala Stres Akademik 

No. Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem Favorable Unfavorable 

1. Tekanan 

Belajar 

4,5,6,11  4 

2. Beban Kerja  2,3,7  3 

3. Kekhawatiran 

terhadap Nilai 

Akademik 

8,9,10  3 

4. Ekspektasi 

Diri 

14,15,16  3 

5. Keputusasaan 1, 12, 13  3 

Skala stres akademik ini memuat empat pilihan jawaban yang 

menunjukkan frekuensi dari pernyataan yang diberikan oleh 

subjek. Penilaian dalam skala ini dilakukan berdasarkan metode 

skala likert yang tediri dari lima pilihan jawaban, yang terdiri 

atas: 

a. Sangat tidak sesuai skor 1 

b. Tidak sesuai  skor 2 

d. Sesuai   skor 3 

e. Sangat sesuai  skor 4 

Skor total diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan skor dari 

aitem yang dipilih subjek pada skala ini. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh subjek penelitian maka semakin tinggi tingkat 

stres akademik dan semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah tingkat stres akademik subjek penelitian. 
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2. Skala Kesehatan Sosial−Emosional 

 Variabel kesehatan sosial−emosional diukur dengan 

menggunakan social emotional health survey−secondary 

(SEHS−S). SEHS−S terdiri dari 36 item. Di mana 36 item 

tersebut digunakan untuk mengukur kesehatan sosial−emosional 

yang mencakup percaya diri, percaya pada orang lain, 

kompetensi emosional dan terlibat dalam hidup. 

Tabel 2  

Distribusi Aitem Skala Kesehatan Sosial Emosional 

No. Aspek 
Nomor Aitem Jumlah 

Aitem Favorable Unfavorable 

1. Percaya diri 

(Belief in 

self) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 

2. Percaya pada 

orang lain 

(belief in 

others) 

10,11,12,13,14,15

,16,17,18 

 9 

3. Kompetensi 

Emosional 

(emotional 

competence) 

19,20,21,22,23,24

,25, 26,27 

 9 

4. Terlibat 

dalam hidup 

(engaged 

living) 

28,29,30,31,32,33

,34, 35,36` 

 9 

Skala kesehatan sosial−emosional ini memuat empat pilihan 

jawaban yang menunjukkan frekuensi dari pernyataan yang 

diberikan oleh subjek. Penilaian dalam skala ini dilakukan 

berdasarkan metode skala likert yang tediri dari lima pilihan 

jawaban, yang terdiri atas: 
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a. Sangat tidak sesuai skor 1 

b. Tidak sesuai  skor 2 

d. Sesuai   skor 3 

e. Sangat sesuai  skor 4 

Skor total diperoleh berdasarkan jumlah keseluruhan skor dari 

aitem yang dipilih subjek pada skala ini. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh subjek penelitian maka semakin tinggi tingkat 

kesehatan sosial−emosional dan semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin rendah tingkat sosial−emosional subjek 

penelitian. 

3. Validitas Alat Ukur 

  Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu alat ukut dapat dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila memberikan hasil ukur yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Uji validitas 

dilakukan menggunakan SPSS dengan melihat skor correlated 

item−total correlation. Koefisien validitas makna jika bergerak 

dari 0.00 sampai 1.00 dan batas minimum koefisien korelasi 

dianggap memuaskan apabila r ≥0.25 (Azwar, 2010).  
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4. Reliabilitas alat ukur 

  Reliabilitas disebut juga dengan istilah consistency yang pada 

dasarnya menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif atau sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan 

menggunakan SPSS dengan mekihat skor Cronbach’s alpha. 

Besar koefisien reliabilitas berkisar antara 0.00 sampai 1.00 dan 

tidak memiliki batas minimum yang pasti. Namun, jika 

koefisien reliabilitas semakin besar atau mendekati nilai 1.00 

maka terdapat konsistensi hasil pengukuran yang semakin 

sempurna (Azwar, 2012). 

 

E. Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

statistika. Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara frustrasi dan agresivitas pada remaja 

broken home. Penggunaan analisis statistik yang digunakan yaitu 

teknik product moment Spearman dengan menggunakan program 

SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 16. 

 


