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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

campuran (Mixed Methodology). Metode penelitian campuran ini adalah suatu 

metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama 

dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komperhensif, 

valid dan obyektif. Menururt Creswell menyatakan bahwa, metode ini sering 

disebut sebagai metode multimethods (menggunakan multi metode), convergence 

(dua metode bermuara ke satu), intagrated (integrasi dua metode) dan combine 

(kombinasi dua metode). (Sugiyono, 2014, h. 404). 

Pada penelitian campuran ini, akan terbagi menjadi dua bagian yaitu penelitian 

pertama menggunakan pendekatan kuantitatif, pada bagian ini akan diuraikan 

rancangan penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sedangkan penelitian kedua 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan rancangan 

dan fokus penelitian kualitatif, sampel dan subyek penelitian, proses analisis 

kualitatif, dan validitas hasil penelitian dengan subjek mahasiswi multi peran di 

STAI Syarif Muhammad Raha Kabupaten Muna.  

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus STAI Syarif Muhammad Raha 

Kabupaten Muna yang terletak di Jl. Pendidikan Kel. Raha III, Kec. Katobu, 
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Sulawesi Tenggara. Alasan peneliti memilih lokasi STAI Syarif Muhammad Raha 

karena disana ada sejumlah mahasiswi yang berkerja dan telah menikah. Selain 

itu, akses dapat dijangkau oleh peneliti. Sedangkan jangka waktu yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menjawab rumusan 

masalah yaitu : 

1. Bagaimana tingkat regulasi dirimahasiswi multi peran di  STAI 

Syarif Muhammad Raha? 

2. Bagaimana tingkat coping stress mahasiswi multi peran di STAI 

Syarif Muhammad Raha? 

3. Bagaimana hubungan regulasi diri dan coping stress mahasiswi multi 

peran di STAI Syarif Muhammad Raha ? 

3.3.1.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner (angket) yang merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Menurut Nurkancana kuesioner adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada sejumlah 

individu dan individu-individu yang diberikan pertanyaan tersebut 

diminta memberikan jawaban secara tertulis pula. Didalam 
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Kuesioner terdapat dua bagian pokok yaitu bagian yang mengandung 

identitas, dan bagian yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang 

ingin memperoleh jawabannya (Susilo Rahardjo, 2015, 94). 

Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, yaitu 

mahasiswa tinggal memlih jawaban yang telah disediakan. Peneliti 

akan menggunakan angket yang disusun oleh Shinta Larasati 

Santoso. Tingkat reliabilitas dan validitas skala cukup baik, Shinta 

Larasati Santoso melaporkan instrumen regulasi diperoleh nilai 

koefisien 0,917. Angka tersebut menunjukan bahwa tingkat 

reliabilitas instrumen regulasi diri sangat tinggi, sedangkan 

instrumen coping stress berfokus masalah diperoleh nilai koefisien 

0,818 angka tersebut menunjukan bahwa tingkat reabilitas instrumen 

coping stress berfokus masalah sangat tinggi. Selain itu, Shinta 

Larasati Santoso melaporkan validitas skala regulasi diri bergerak 

dari angka 0,364 sampai dengan 0,773. Sedangkan pada item coping 

stress skor validitas bergerak dari angka 0,369 sampai dengan 0,744. 

Peneliti menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat regulasi 

diri dan coping stress dengan empat jawaban alternatif yaitu : Sangat 

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

(STS). 

Regulasi diri yang disusun oleh Shinta Larasati Santoso memuat 

lima indikator tentang regulasi diri yaitu : 

1. Mengatur standar dan tujuan 

2. Observasi diri 
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3. Evaluasi diri 

4. Reaksi diri 

5. Refleksi diri 

Adapun Skala coping stress yang disusun oleh Shinta Larasati 

Santoso memiliki indikator tentang : 

1. Keaktifan diri 

2. Perencanaan 

3. Penekanan kegiatan bersaing 

4. Dukungan sosial instrumental 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

regulasi diri dan bentuk coping stress pada mahasiswi multi peran di 

STAI Syarif Muhammad Raha. 

3.3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi S-1 STAI Syarif 

Muhammad Raha jurusan pendidikan agama Islam, yang berkerja dan 

mengurus rumah tangga. Angkatan tahun 2016 berjumlah 16 orang, 

angkatan tahun 2017 berjumlah 4 orang, tahun 2018 berjumlah 20 

orang, dan 2019 berjumlah 10 orang. 

Tabel 1; Jumlah Mahasiswi multi peran di  STAI Syarif 

Muhammad Raha Kabupaten Muna. 

Tahun Angkatan Jumlah 

2016 16 orang. 

2017 4 orang. 

2018 20 orang. 
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2019 10 orang. 

Jumlah 50 Orang 

                 Sumber Data : Kasubag STAI 

Dengan demikian, kelima puluh mahasiswi yang yang berkerja dan 

telah menikah di STAI Syarif Muhammad Raha pada tabel 1, menjadi 

subjek penelitian ini.  

3.3.1.3 Analisis Deskriptif 

Dalam suatu penelitian analisis merupakan bagian yang sangat 

penting, karena merupakan garis besar dari hasil penelitian yang 

datanya dapat disajikan dan dapat diambil kesimpulan dari tujuan akhir 

penelitian. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

karakateristik data dari masing-masing variable yang disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi. Untuk memudahkan dalam pengolahan data 

dari hasil angket atau kuesioner penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

3.3.1.3.1 Editing, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan pengisian 

angket atau kuesioner yang dikumpulkan. 

3.3.1.3.2 Scoring, yaitu memeriksa nilai pada setiap jawaban 

angket dengan criteria sebagai berikut : 

Tabel 2; Kategori penskoran Likert 

 

 

 

 

 

No Alternatif Jawaban 

Skor  

Untuk pilihan 

(+) 

Untuk 

pilihan 

(-) 

1. Sangat Sesuai (SS) 4 1 

2. Sesuai (S) 3 2 

3. Tidak Sesuai (TS) 2 3 

4. Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 
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Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan rumus 

statistic deskriptif untuk memberikan penjelasan secara deskriptif 

terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. Analisis deskriptif 

dilakukan dengan cara mencari nilai mean, median, modus, dan lain 

sebagainya untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel 

kategorisasi perolehan angket. 

Adapun langkah-langkah dalam mendeskripsikan data adalah 

sebagai berikut (J.Supanto, 2008) : 

� Membuat tabel distribusi. 

� Menghitung mean. 

� = 	∑ ������	
∑ ����	
  

Keterangan:  

�� : Rata-rata variabel �� : Frekuensi variabel �� : Tanda kelas interval variabel 

 

 

� Menghitung median  

����� = �� + ��� − ��� �� 

Keterangan: 

tb=	Tepi bawah dari kelas 
n

2
 

F=frekuensi kumulatif sebelum kelas median 

Fm=frekuensi kelas median 

p=interval 
� Menentukan modus 

���� = �� + ( ∆�1∆�1 + ∆�2)�	 
tb=tepi bawah 

∆F1=frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi diatsnya 

∆F2=frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi dibawahnya 
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p=interval 
� Menghitung standar deviasi  

& = '∑��(�� − �̅)�)  

Keterangan: *+ :Standar deviasi �� : Frekuensi variabel �� : Tanda kelas interval variabel � :Rata-rata ) :Jumlah Populasi 

� Menghitung presentase rata-rata 

, = �)	× 100% 

Keterangan: 

P :Angka presentase 

f :frekuensi yang dicari presentasinya 

N :banyaknya Populasi 

 

� Menetukan kategori 

Dalam penentuan kategori skala, maka dapat berpatokan pada tabel 

konsep berikut(Saifuddin Azwar, 2013, h. 149) : 

Tabel 3; Penentuan Kategori 

Interval  Kategori  

� ≥ (� + 1,0&) Tinggi  

(� − 1,0&) ≤ � < (� + 1,0&) Sedang  

� < (� − 1,0&) Rendah 

 

3.3.1.4 Analisis Inferensial 

Untuk menguji hubungan regulasi diri dan coping stress analisis 

inferensial dilakukan dengan terlebih dahulu menguji normalitas data 

berkaitan dengan uji normalitas data. Uji normalitas yan digunakan 
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pada penelitian ini adalah uji Kolmogorov Smirnov.Langkah-langkah 

dalam pengujian ini sebagai berikut:(Fajri Ismail, 2018, h. 194). 

� Menentukan hipotesis uji normalitas data 

� ai �4 dengan cara  �4 = 5, − 64789: 
� Menghitung nilai �8 dengan cara �8 = , − �4 
� Mencari nilai maksimum pada �4 dan �8 

� Menyusun data dari terkecil hingga terbesar 

� Menentukan proporsi kumulatif (KP) 

� Menentukan mean dan standar deviasi data 

� Menentukan angka baku dengan menggunakan rumus : ;4 = <=><�? Mencari nilai 64789: dengan tabel z berdasarkan angka ;4 
� Menghitung nil 

� Mencari harga @4789: dengan menggunakan tabel Kolmogorov 

Smirnov 

� Menarik kesimpulan dengan cara membandingkan nilai �A7B dan @4789:. Terima CD apabila �A7B < @4789:. 
 

Selanjutnya untuk menguji kolerasi (r) hubungan regulasi diri 

dengan coping stress pada mahasiswi yang memiliki multi peran, 

menggunakan  rumus product moment (Person) sebagai berikut 

(Sudjana, 2009, h. 20) : 

E<F= 
G	(∑<F)>(	∑<)(∑F)H[G(∑<J)>(∑<)J]	[G(∑FJ)>(∑F)J] 

Keterangan: ∑� = jumlah skor regulasi diri. ∑L = jumlah skor coping stress. ∑��
= jumlah kuadrat skor regulasi diri ∑L�
= jumlah kuadrat skor coping stres ∑�L = jumlah hasil kali skor regulasi diri dan coping stress. 

Setelah diperoleh angka indeks korelasi “r” product moment maka 

dilakukan interpretasi secara sederhana yaitu dengan mencocokkan 

hasil penelitian dengan angka indeks korelasi “r” product moment 

seperti dibawah ini(Sudjana, 2009, h. 242): 
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Tabel 4; Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi 

Interval Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

3.3.1.5 Uji Hipotesis 

Adapun kaidah pengujian hipotesis (Agus Irianto, 2004, h. 98) : 

Jika HD ternyata terbukti kebenarannya, maka menolak H
. 

Sebaliknya, apabila ternyata  HD tidak terbukti kebenarannya, maka 

menolak HD dan menerima H
. 

3.3.1.5.1 Jika rhitung≥rtabel, maka tolak HD terima H
 artinya 

signifikan, dan 

3.3.1.5.2 Jika rhitung≤r tabel, maka tolak H
 terima HD artinya tidak 

signifikan. 

Jadi hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa: 

 H
 : Ada hubungan antara regulasi diri dan coping stress mahasiswi 

yang mempunyai multi peran. 

 HD : Tidak ada hubungan antara reulasi diri dan coping stress 

mahasiswi yang mempunyai multi peran. 

Penentuan hipotesis diterima apabila nilai rOPQRST > rQVWXY dan 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) artinya ada hubungan 

namun sedang. Setelah itu untuk mengetahui kedua hubungan variabel 

tersebut, maka perlu diadakan perhitungan masing-masing variabel 

yang diteliti. 
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Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pengujian 

dilakukan dengan menggunakan  Analisis Korelasi Spearman Rank 

dengan rumus sebagai berikut (Santy Setiawan, 2017, h. 135) : 

E[\ = 6∑��
�(�� − 1) 

Keterangan: E[\= koefisien korelasi spearman rank 

d = selisih antar tingkatan (rangking) untuk setiap pasangan 

n = jumlah pasangan pengamatan. 

 

3.3.2 Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aspek-aspek regulasi diri dan coping stress pada 

mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha ? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat regulasi diri dan coping stress 

pada Mahasiwi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha? 

3.3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara 

pada mahasiswi multi peran di STAI Syarif Muhammad Raha. 

3.3.2.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah mahasiswi multi peran di STAI 

Syarif Muhammad Raha jurusan Pendidikan Agama Islam. 

3.3.2.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan. Prosedur analisis data idealnya tidak kaku dan 
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senantiasa dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. 

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan 

cara yang berbeda-beda. Sebagai acuan, peneliti menerapkan 

proses analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu : 

3.3.2.3.1 Reduksi data, yaitu semua data yang diperoleh 

dilapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih 

serta difokuskan pada hal-hal yang penting. 

3.3.2.3.2 Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti 

agar data yang diperoleh yang jumlahnya masih 

dapat dikuasai dan dipilih secara fisik. Membuat 

display merupakan analisis pengambilan keputusan. 

3.3.2.3.3 Verifikasi data, yaitu teknik yang dilakukan oleh 

peneliti dalam rangka mencari makna data dan 

mencoba untuk mengumpulkan dan menarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2013, h. 265). 

3.3.2.4 Pengecekan Keabsahan Data. 

Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian 

keabsahan data atau sebagai bahan pembanding terhadap data yang 

ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek 



 

 

58 

 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu 

(Sanafiah Faisal, 2001, h. 33). 

Dalam penelitian ini, ditetapkan pengecekan keabsahan data 

untuk menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang 

digunakan adalah teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut (Lexy J. 

Moleong, 2015, h. 178) : 

3.3.2.4.1 Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data. 

Setelah melakukan wawancara dan mengumpulkan 

data, peneliti meninjau kembali tentang data yang 

didapatkan dengan wawancari narasumber. 

3.3.2.4.2 Triangulasi teknik, yaitu menguji kreadibilitas data 

dengan cara yang berbeda yaitu dengan melakukan 

wawancara, studi dokumen, dan pengamatan. 

Peneliti melihat langsung keadaan mahasiswi multi 

peran di STAI Syarif Muhammad Raha. 

3.3.2.4.3 Triangulasi waktu, dimana waktu juga dapat 

mempengaruhi kreadibilitas data yang dikumpulkan 

oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan 

informan kepada peneliti pada waktu tertentu 

terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan 

diwaktu sesudahnya. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kreadibilitas data, peneiliti melakukan 

pengecekan dengan kembali mewawancarai 

informan dan observasi dalam waktu yang singkat. 


