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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan   

Desain yang digunakan oleh  dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode dengan 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono. 2016. h.7). Selain itu, Sugiyono juga menambahkan bahwa 

metode penelitian kuantitatif adalah sebagai metode ilmiah/scientific 

sebab telah memenuhi kaidah ilmiah yaitu empiris/konkret, terukur, 

objektif, rasional dan sistematis.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Skala yang digunakan oleh peneliti adalah Skala 

Kecemasan pada Guru Honorer dan Skala Dukungan Sosial Keluarga. 

Skala Kecemasan digunakan untuk mengungkap sejauh mana 

kecemasan yang dirasakan oleh guru honorer. Skala Dukungan Sosial 

Keluarga digunakan untuk mengungkap sejauh mana dukungan sosial 

keluarga yang dirasakan oleh guru honorer ketika mengalami 

kecemasan.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian  

Variabel adalah konsep mengenai atribut atau sifat yang terdapat 

pada subjek penelitian, yang dapat bervariasi baik secara kuantitatif 

atau kualitatif. Identifikasi variabel merupakan langkah untuk 

menetapkan variabel utama dan menentukan fungsi masing-masing 

variabel dalam penelitian (Azwar. 1997. h.61). Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan  dua variabel, sebagai berikut: 
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1. Variabel Tergantung : Kecemasan pada Guru Honorer 

2. Variabel Bebas : Dukungan Sosial Keluarga  

 

C. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan suatu pengertian mengenai 

variabel yang disusun berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

yang dapat diamati (Azwar. 1997. h.74). Definisi operasional di dalam 

sebuah penelitian bertujuan untuk memberikan informasi dan 

menjelaskan mengenai objek yang akan diteliti kepada pembaca. Selain 

itu peneliti juga mengharapkan dengan adanya definisi operasional, 

pembaca dapat memiliki pandangan yang sama mengenai objek yang 

akan diteliti oleh peneliti sendiri. 

1. Kecemasan pada Guru Honorer  

Kecemasan pada guru honorer adalah perasaan takut, perasaan 

tidak menyenangkan,  dan khawatir terhadap masa-masa mendatang 

dan merasa suatu kejadian yang buruk akan terjadi serta ditandai 

dengan munculnya gejala-gejala tertentu yang dirasakan oleh guru 

yang bertugas mendidik, mengajar dan mengevaluasi peserta didik 

dalam sebuah pendidikan formal dengan penerimaan gaji atau 

honorarium berdasarkan perhitungan jam pelajaran dan diberikan 

oleh pemerintah berdasarkan APBD atau APBN. 

Kecemasan pada guru honorer akan diukur menggunakan skala 

kecemasan yang terdiri dari beberapa gejala yaitu gejala fisik, gejala 

kognitif, gejala behavioral dan aspek psikologis. Perolehan skor yang 

tinggi menunjukkan bahwa kecemasan pada guru honorer adalah 

tinggi, begitu sebaliknya. 
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2. Dukungan Sosial Keluarga  

Dukungan sosial keluarga adalah dorongan, penghargaan, 

penerimaan atau bantuan yang diberikan oleh anggota keluarga 

terdekat seperti ayah, ibu, pasangan, dan saudara kandung. 

Dukungan atau bantuan yang diberikan dapat bermacam-macam 

bentuknya sehingga keluarga yang memberikan dukungan 

diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan.  

Dukungan sosial keluarga pada guru honorer akan diukur 

menggunakan skala dukungan sosial keluarga yang terdiri dari 

beberapa jenis yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan informasi, dukungan instrumental dan dukungan jaringan. 

Perolehan skor yang tinggi menunjukkan bahwa dukungan sosial 

keluarga pada guru honorer adalah tinggi, begitu sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Subjek penelitian merupakan sumber utama data penelitian atau 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan di teliti. 

(Azwar. 1997. h.35). Populasi adalah objek atau subjek yang 

memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti 

(Sugiyono. 2016. h.80). Populasi yang akan digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah guru honorer di Kecamatan Jatisrono, 

Wonogiri dengan masa jabatan lebih dari dua tahun. Alasan peneliti 

menggunakan batasan masa jabatan lebih dari dua tahun, karena 

Allen dan Meyer (dalam Atmoko & Listiara. 2012. h.35) 

menyatakan bahwa pada masa itu pegawai sudah mencapai dalam 
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tahap berkembang  (growth stage) dan telah melewati tahap 

pengenalan pada lingkungan kerja (orientation stage). 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari seluruh jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari populasi yang memiliki 

karakteristik yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan incidental sampling yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel dan cocok sebagai sumber data (Sugiyono. 2016. 

h.85). 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni 

dengan menggunakan metode skala. Pada penelitian ini, terdapat dua 

skala yang digunakan yaitu Skala Kecemasan pada Guru Honnorer dan 

Skala Dukungan Sosial Keluarga. Skala Kecemasan pada Guru Honorer 

digunakan untuk mengungkap sejauh mana kecemasan yang dirasakan 

oleh guru honorer. Skala Dukungan Sosial Keluarga digunakan untuk 

mengungkap kembali sejauh mana dukungan sosial keluarga. 

Skala dalam penelitian, dibagi menjadi dua jenis item yakni item 

favorable (item yang searah dengan pernyataan) dan item unfavorable 

(item yang tidak searah dengan pernyataan). Pada skala tersebut 

terdapat empat kategori respon. Responden diharapkan dapat memilih 

salah satu jawaban yang tersedia dan responden memilih jawaban 

berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Empat kategori jawaban, antara 

lain : 

a. SS : jawaban menunjukkan bahwa kondisi subjek “Sangat 

Sesuai” dengan pernyataan. 
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b. S : jawaban menunjukkan bahwa kondisi subjek “Sesuai” 

dengan pernyataan. 

c. TS  : jawaban menunjukkan bahwa kondisi subjek “Tidak 

Sesuai” dengan pernyataan. 

d. STS  : jawaban menunjukkan bahwa kondisi subjek “Sangat 

Tidak Sesuai” dengan pernyataan.  

Penilaian jawaban untuk item-item favorable sebagai berikut, Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. Sedangkan 

penilaian jawaban untuk item-item unfavorable sebagai berikut : Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 4. 

1. Skala Kecemasan Pada Guru Honorer  

Skala yang digunakan untuk mengukur kecemasan pada guru 

honorer yakni dengan berdasarkan gejala-gejala kecemasan, sebagai 

berikut : 

a. Gejala Fisik  

b. Gejala Kognitif  

c. Gejala Behavioral 

d. Gejala Psikologis  

Tabel 1.  Blueprint Skala Kecemasan Pada Guru Honorer 

No 
Gejala 

Kecemasan 

Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Fisik  3 3 6 

2. Kognitif  3 3 6 

3. Behavioral  3 3 6 

4. Psikologis  3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
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2. Skala Dukungan Sosial Keluarga  

Skala yang diguunakan untuk mengukur dukungan sosial 

keluarga yakni dengan berdasarkan jenis-jenis dukungan sosial 

keluarga, sebagai berikut :  

a. Dukungan Emosional  

b. Dukungan Penghargaan  

c. Dukungan Informasi  

d. Dukungan Instrumental 

e. Dukungan Jaringan  

Tabel 2. Blueprint Skala Dukungan Sosial Keluarga 

No Jenis Dukungan 

Sosial Keluarga   

Item 
Jumlah 

Favorable  Unfavorable 

1. Emosional  3 3 6 

2. Penghargaan  3 3 6 

3. Informasi  3 3 6 

4. Instrumental 2 3 5 

5. Jaringan  3 3 6 

Jumlah 14 15 29 

 

F. Uji Coba Alat Ukur  

1. Validitas Alat Ukur  

Azwar menjelaskan bahwa validitas merupakan ketepatan dan 

kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya Sebuah 

alat ukur memiliki validitas yang tinggi, jika alat ukur tersebut 

mampu mengukur dan memberikan hasil pengukuran yang sesuai 

dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Alat ukur yang 

valid, tidak hanya dapat mengungkapkan data dengan tepat tetapi 

dapat menjelaskan dengan cermat mengenai data yang diteliti. 

(Azwar. 2000. h.5). 
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Validitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sugiyono. 2016. h.121). 

Uji validitas yang digunakan di dalam penelitian yakni dengan 

teknik korelasi Product Moment dari Pearson yaitu mengkorelasikan 

skor item dengan skor total dan menggunakan Part Whole untuk 

mengoreksi overestimasi karena kelebihaan bobot.  

2. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas merupakan hasil pengukuran dari suatu alat ukur 

dapat dipercaya dan memiliki keajegan, kestabilan, keterandalan dan 

konsistensi (Azwar. 2000. h.4). Pengukuran reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach.  

 

G. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hubungan kecemasan guru honorer dengan 

dukungan sosial keluarga. Teknik analisis yang dipergunakan adalah 

korelasi Product Moment dari Pearson karena dalam penelitian ini ingin 

mengungkap hubungan antara dua variabel yaitu variabel tergantung 

dan variabel bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


