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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel tergantung : Stres Kerja 

Variabel bebas 1 : Kesejahteraan Keluarga (Family Well-being) 

Variabel bebas 21 : Kepribadian Tipe A 

Variabel bebas 22 : Kepribadian Tipe B 

 

B. Definisi Operasional 

1. Stres Kerja 

Stres kerja merupakan interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya. Interaksi organisme dengan lingkungannya diukur melalui 

lima dimensi stres kerja, yaitu konflik peran (role conflict), ambiguitas 

peran (role ambiguity), kelebihan beban kerja (work overload), 

tanggungjawab atas orang lain (responsibility for people) dan tekanan 

perkembangan karir (career development stress). 

Alat yang digunakan untuk mengukur stres kerja menggunakan 

skala stres kerja terstandardisasi yaitu Stress Diagnostic Survey (SDS) 

yang dikembangkan oleh Ivancevich dan Matteson (dalam Arumugam, 

2003). Semakin tinggi skor pada skala ini, maka semakin tinggi pula 

tingkat stres kerja pendeta. 

 

2. Family Wellbeing (Kesejahteraan Keluarga) 

Menurut Edgar (dalam Milligan et al., 2006), kesejahteraan dalam 

keluarga adalah tercapainya kebutuhan material, fisik, sosial dan 

emosional dalam sebuah keluarga. Atau dengan kata lain tercapainya 
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objective well-being (kebutuhan material dan fisik) dan subjective well-

being (kebutuhan sosial dan emosional). 

Untuk mengukur FWB, maka penulis akan menggunakan 

instrumen yang bernama Measure of Family Well-Being yang 

dikembangkan oleh University of Georgia Family and Consumer Sciences 

(dalam, Peisher, Sewell, & Kirk, 2001), dalam instrumen tersebut terdapat 

aspek-aspek family well-being seperti yang dikemukakan oleh Edgar 

(dalam Milligan et al., 2006). Semakin tinggi skor pada skala ini, maka 

semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga. 

 

3. Kepribadian Tipe AB 

Friedman dan Rosenman (dalam Wijono, 2010) menyebutkan 

individu yang mempunyai kepribadian tipe A mempunyai ciri-ciri 

mengerjakan tugas dengan cepat, mempunyai sifat kompetitif tinggi, tidak 

sabar dengan cara apapun untuk mencapai tujuan yang diinginkannya atau 

menyelesaikan tugas kurang dari waktu yang ditentukan, beorientasi pada 

prestasi, ambisius, agresif, mudah stres, mudah tertekan, tergesa-gesa, 

mudah gelisah, sering mengalami ketegangan dan berbicara dengan penuh 

semangat. 

Sedangkan ciri-ciri individu dengan tipe kepribadian B yaitu, 

rileks, tidak suka kesulitan, jarang marah, menggunakan banyak waktunya 

untuk kegiatan-kegiatan yang disenangi, tidak mudah stres, tidak mudah 

iri, bekerja terus-menerus, jarang kekurangan waktu, berbicara dengan 

suara pelan dan bergeraknya lamban. 

Untuk mengukur kepribadian tipe A dan B, penulis menggunakan 

skala yang sudah terstandardisasi. Skala disusun oleh Borter (dalam 

Wijono, 2010) berdasarkan ciri-ciri kepribadian tipe A yang dikemukakan 
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oleh Friedman dan Rosenman (1974). Skala ini akan mengukur apakah 

seorang individu termasuk dalam kepribadian A atau B. 

 

C. Alat Ukur Penelitian 

Data yang terkumpul meliputi data dari responden yang mencakup 

usia, gender, pendidikan terakhir, dan lama pelayanan. Selain itu juga 

dikumpulkan data yang berkaitan dengan indikator variabel-variabel yang 

diteliti, yaitu kesejahteraan keluarga (FWB), tipe kepribadian A dan B, 

dan stres kerja. 

a. Skala Kesejahteraan Keluarga (Family Well-being) 

Untuk mengukur FWB, maka penulis akan menggunakan 

modifikasi instrumen yang bernama Measure of Family Well-Being 

yang dikembangkan oleh University of Georgia Family and 

Consumer Sciences (dalam Peisher et al., 2001), dalam instrumen 

tersebut terdapat aspek-aspek FWB seperti yang dikemukakan oleh 

Edgar (dalam Milligan et al., 2006). Semakin tinggi skor pada skala, 

maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga. Skala FWB 

dibuat dalam bentuk skala Likert, dengan skor satu sampai lima. 

Bentuk aitem dari skala masing-masing terdiri dari lima kategori 

pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Sesuai (Skor 1), Tidak Sesuai 

(Skor 2), Kadang-kadang (Skor 3), Sesuai (Skor 4) dan Sangat Sesuai 

(Skor 5).  

Blue print dan sebaran item skala FWB dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 

Blue Print dan Sebaran Item Skala Family Well-Being 

Aspek Sub Aspek Indikator No N 

Objective 

wellbeing 

Sumber 

daya 

ekonomi 

Kondisi keuangan dalam 

keluarga 

47, 48, 49, 

50, 51 

5 

Sumber 

daya modal 

manusia 

a. Keterampilan dan 

kemampuan  

orangtua, diukur 

melalui kondisi 

pekerjaan dan 

pendidikan  orangtua. 

b. Keterampilan dan 

kemampuan  anak, 

diukur melalui 

kondisi pendidikan  

anak. 

37*, 38, 39, 

40, 41, 42, 

43*, 44, 45, 

46* 

 

 

55, 56*, 57, 

58, 59*, 60, 

61 
 

 

10 

 

 

 

 

 

7 

Sumber 

daya sosial 

Asosiasi jaringan dan 

dukungan yang tersedia 

untuk keluarga (adanya 

akses transportasi dan 

bersosialisasi). 

52, 53*, 54* 3 

Kesehatan 

fisik 

anggota 

keluarga 

a. Tersedianya 

makanan dan nutrisi 

yang cukup untuk 

seluruh anggota 

keluarga. 

b. Seluruh anggota 

keluarga menyadari 

pentingnya menjaga 

kesehatan. 

20, 21, 22, 

23, 24 

 

 

 

25*, 26, 27, 

28, 29*, 

30*, 31*, 

32*, 33, 34, 

35, 36* 

5 

 

 

 

 

12 

Perumahan  a. Keadaan rumah. 

 

b. Kehidupan 

bermasyarakat 

(neigborhood). 

8, 9, 10,  

11, 12 

13 , 14, 15*, 

16, 17, 18, 

19 

5 

 

7 
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Tabel 3.1.(Lanjutan) 

Aspek Sub Aspek Indikator No 

Subjective 

wellbeing 

 

 

 

 

Kedekatan Hubungan orangtua dan 

anak dalam pengasuhan 

(parenting).  

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 
7 

Kerukunan Anak dapat bergaul baik 

dengan orangtua, teman 

dan saudara-saudaranya. 

67, 68, 69, 

70, 71, 72, 

73 

7 

Keamanan Keadaan keamanan anak ketika 

orangtua tidak bisa bersama dengan 

mereka (ada tidaknya pengasuh lain). 

74, 75, 

76, 77, 

78 

5 

Kualitas 

hubungan 

antar 

anggota 

keluarga 

Kualitas hubungan antar anggota 

keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 

62, 63, 

64, 65, 

66 

5 

TOTAL 78 78 
*aitem gugur 

b. Skala Tipe Kepribadian A dan B 

Untuk mengukur kepribadian tipe A dan B, penulis 

menggunakan skala yang sudah terstandardisasi. Skala disusun oleh 

Borter (dalam Wijono, 2010) berdasarkan ciri-ciri kepribadian tipe A 

yang dikemukakan oleh Friedman dan Rosenman (1974). Skala ini 

akan mengukur apakah seorang individu termasuk tipe kepribadian A 

atau B. 

Blue print dan sebaran aitem Skala Tipe Kepribadian dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 

Blue Print dan Sebaran Aitem Skala Tipe Kepribadian 

Tipe Kepr. Ciri-ciri No. N 

Tipe A a. Kompetitif A2*,A6 2 

b. Berorientasi pada prestasi A9, 

A14* 

2 

c. Agresif A13 1 

d. Cepat / tangkas A10 1 

e. Mudah stres A4, A12* 2 

f. Tidak sabar A5 1 

g. Mudah gelisah A11 1 

h. Selalu siap siaga A1, A7* 2 

i. Berbicara dengan 

semangat 

A3*, A8 2 

TOTAL 14 14 

Tipe B a. Rileks B2*, B6 2 

b. Tidak menyukai kesulitan B9, B14* 2 

c. Jarang marah B13 1 

d. Menggunakan banyak 

waktunya untuk kegiatan-

kegiatan yang disenangi 

B10 1 

e. Tidak mudah stres B4, B12* 2 

f. Tidak mudah iri B5 1 

g. Bekerja terus menerus B11 1 

h. Jarang kekurangan waktu B1, B7* 2 

 i. Bergerak dan berbicara 

pelan 

B3, B8 2 

TOTAL 14 14 
*aitem gugur 

c. Skala Stres Kerja 

Alat yang digunakan untuk mengukur stres kerja 

menggunakan skala stres kerja terstandardisasi yaitu Stress 

Diagnostic Survey (SDS) yang dikembangkan oleh Ivancevich dan 

Matteson (dalam Arumugam, 2003). Semakin tinggi skor pada skala 

ini, maka akan semakin tinggi pula tingkat stres kerja pendeta. Berikut 

adalah blue print dan sebaran aitem Skala Stres Kerja (Tabel 3.3). 
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Tabel 3.3 

Blue Print dan Sebaran Aitem Skala Stres Kerja 

Aspek Indikator No. N 

Konflik peran a. Adanya tuntutan peran yang saling 

bertentangan, jika memenuhi yang 

satu akan menghambat yang lain. 

b. Mengerjakan hal-hal yang 

dirasakan kurang berarti atau 

kurang sesuai dengan harapannya. 

c. Berada dalam situasi / 

mengerjakan sesuatu di mana 

saluran komando dalam organisasi 

kurang dipatuhi. 

8, 20*, 

26, 35, 

36 

 

2, 9, 43 

 

14, 44 

5 

 

 

3 

 

 

2 

Ambiguitas 

peran 

a. Tidak jelas benar apa peran yang 

dimainkannya. 

b. Tidak memahami benar peranan 

dari pekerjaannya dalam rangka 

pencapaian tujuan secara 

keseluruhan. 

c. Tidak jelas kepada siapa ia 

bertanggungjawab dan siapa yang 

harus melapor kepadanya. 

d. Tidak cukup wewenang untuk 

melaksanakan tanggungjawabnya. 

1*, 37 

 

19, 25, 

45 

 

 

7, 31 

 

 

13*, 38 

2 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

Kelebihan 

beban kerja 

a. Kelebihan beban kerja kuantitatif, 

terjadi ketika ada terlalu banyak 

pekerjaan yang harus dilakukan 

dalam jangka waktu yang terbatas. 

b. Kelebihan beban kerja kualitatif, 

mengacu pada keadaan di mana 

tuntutan pekerjaan melebihi 

kemampuan seseorang. 

3*, 15, 

21*, 39 

 

 

4, 10, 16, 

22*, 27, 

40 

4 

 

 

 

6 

Tanggung 

jawab atas 

orang banyak 

Tanggung jawab seseorang atas 

kesejahteraan orang banyak. 

6, 12*, 

18, 24*, 

30, 41, 42 

7 

Tekanan 

perkembangan 

karir 

a. Kurangnya keamanan kerja,  

mengacu pada perasaan khawatir 

akan pensiun di usia muda, merasa 

tidak berguna setelah tua, merasa 

ketinggalan zaman. 

32, 33*, 

34 

33 
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Tabel 3.3.(Lanjutan) 

Aspek Indikator No. N 

Tekanan 
perkembangan 

karir 

b.  Ketidakcocokan status jabatan, 

mengacu pada promosi yang terlalu 

tinggi, jabatan terlalu rendah, 

frustasi karena karir sudah 

mencapai puncak. 

5*, 11, 

17*, 23, 

28, 29* 

6 

TOTAL 45 45 

*aitem gugur 

 

D. Reliabilitas dan Uji Daya Beda Item 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

dengan alat tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2000). Reliabilitas menunjuk 

pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang 

diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Perhitungan reliabilitas 

menggunakan perhitungan koefisien alpha cronbach dengan bantuan 

program SPSS versi 17. 

Kategori tingkatan reliabilitas yang akan dijadikan pedoman adalah 

sebagai berikut (dalam Sugiyono, 2005) (Tabel 3.4) 

Tabel 3.4 

Pedoman Penilaian Reliabilitas Skala 

Alpha Kriteria 

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 

Uji daya beda aitem dilakukan untuk mengetahui apakah aitem 

dalam skala memiliki daya beda yang baik. Menurut Azwar (2012), 

sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi item total, biasanya 

digunakan batasan rix ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien 
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korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan. Namun, 

apabila jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah 

yang diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas 

kriteria, misalnya 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat 

tercapai. 

Untuk pengujian daya beda instrumen penelitian berupa skor yang 

memiliki tingkatan, rumus yang digunakan adalah koefisien validitas 

dengan koefisien korelasi item-total (Azwar, 2000).  Perhitungan daya 

beada aitem akan menggunakan bantuan program SPSS versi 17. 

Berdasarkan hasil uji coba (try out) yang telah dilakukan terhadap 

alat ukur berupa skala psikologi, diperoleh hasil sebagai berikut 

a. Skala Family Well-Being (FWB) 

Hasil uji daya beda aitem pada Skala FWB menunjukkan bahwa 

ada beberapa item yang gugur, yakni item 15, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 

43, 46, 53, 54, 56, 59. Dari proses pengguguran aitem ini tersisa 64 

aitem yang layak. Adapun koefisien daya beda aitem bergerak antara 

0,319 sampai dengan 0,768 dan koefisien Alpha Cronbach yang 

dihasilkan yakni 0,956, termasuk kategori sangat kuat (hasil 

selengkapnya lihat Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Skala FWB 

Koefisien Alpha Cronbach Jumlah Aitem 

.956 64 

 

b. Skala Tipe Kepribadian AB 

Hasil uji daya beda aitem pada Skala Tipe Kepribadian AB 

menunjukkan bahwa ada beberapa aitem yang gugur, yakni item 2, 3, 7, 

12 dan 14. Dari proses pengguguran item ini tersisa 9 item yang layak. 
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Adapun koefisien daya beda aitem bergerak antara 0,314 sampai 

dengan 0,672 dan koefisien Alpha Cronbach yang dihasilkan yakni 

0,806, termasuk kategori sangat kuat (hasil selengkapnya lihat Tabel 

3.6). 

Tabel 3.6 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Skala Kepribadian 

Koefisien Alpha Cronbach Jumlah Aitem 

.806 9 

 

c. Skala Stres Kerja 

Hasil uji daya beda aitem pada Skala Stres Kerja menunjukkan 

bahwa ada beberapa aitem yang gugur, yakni aitem 1, 3, 5, 12, 13, 17, 

20, 21, 22, 24, 29, dan 33. Dari proses pengguguran aitem ini tersisa 33 

item yang layak. Adapun koefisien daya beda aitem bergerak antara 

0,312 sampai dengan 0,785 dan koefisien Alpha Cronbach yang 

dihasilkan yakni 0,924, termasuk kategori sangat kuat (hasil 

selengkapnya lihat Tabel 3.7). 

Tabel 3.7 

Hasil Perhitungan Reliabilitas Skala Stres Kerja 

Koefisien Alpha Cronbach Jumlah Aitem 

.924 33 

 

Penelitian ini menggunakan data try out terpakai, yang artinya data 

uji coba/try out tersebut juga sekaligus akan digunakan sebagai data 

penelitian, aitem skala yang dinyatakan gugur tidak digunakan lagi dalam 

penelitian (Hadi, 2004). Hal ini dilakukan penulis karena terbatasnya 

jumlah subjek dalam penelitian ini. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pendeta di gereja 

Kristen Protestan Salatiga yang berjumlah 90 gereja. Untuk sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh pendeta di gereja tersebut yang sudah 

menikah. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan keluarga, sehingga 

sampel dalam penelitian ini adalah pendeta yang sudah menikah. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Supramono dan Haryanto (2005) menyatakan bahwa sebelum 

melakukan pengujian hipotesis, data perlu terlebih dahulu diuji agar 

memenuhi kriteria Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE), sehingga 

dapat menghasilkan parameter penduga yang sahih. Menurut Priyatno 

(2009), uji penyimpangan asumsi klasik yang dilakukan pada analisis 

regresi berganda meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data 

berdistribusi normal (Arikunto, 2002). Pengujian normalitas 

dilakukan dengan melihat hasil uji parametrik Kolmogorov-Smirnov 

dan P-P Plot Test. Normalitas P-P Plot Test akan dideteksi dengan 

melihat titik-titik yang mengikuti garis liniear yang bergerak dari 

bawah ke kanan atas. Sehingga bila titik-titik tersebut mengikuti garis 

liniear, berarti data terdistribusi normal dan analisis dapat dilanjutkan. 
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b) Uji Multikolinearitas 

Dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Sebab jika 

terjadi korelasi maka terdapat problem multikolinearitas. Pengujian 

akan dilakukan dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai toleransi > 0,1 

dan nilai VIF < 10. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang 

lain. Jika varians tetap maka terjadi problem heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai 

prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID). Apabila titik 

pada grafik scatter plot menyebar secara acak di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis penelitian, maka teknik analisa data 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel 

dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor 

dimanipulasi (Sugiyono, 2005). Analisis ini digunakan karena jumlah 

variabel independen dalam penelitian ini ada dua. Analisis data akan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 17. 




