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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

            Objek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah di SMP Kanisius 

Gayam Yogyakarta. Lokasinya di Jalan Dr. Sutomo No. 16, Yogyakarta. SMP 

Kanisius Gayam Yogyakarta 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Kanisius Gayam 

Yogyakarta 

 

3.2.2    Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 118), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sensus, dimana jumlah sampel sama dengan jumlah 

populasi yaitu 20 orang. 

 

3.3     Metode Pengumpulan Data  

a.  Jenis dan Sumber Data 

            Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau 

narasumber dengan media kuesioner. Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan adalah data dari hasil kuesioner mengenai stress kerja.  

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

dengan menggunakan google form.  Suatu metode dimana peneliti menyusun 
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daftar pertanyaan secara tertulis kemudian dibagikan kepada responden untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian (Sugiyono, 

2017). Isi kuesioner terdiri dari:  

1. Identitas responden yaitu mengenai nama, jenis kelamin, usia, 

pendidikan, dan jabatan/posisi pekerjaan. 

2.   Pertanyaan mengenai tanggapan responden mengenai variabel stress kerja 

c. Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2017), skala Likert ini berhubungan dengan pertanyaan tentang 

pendapat, persepsi seseorang terhadap sesuatu. Responden diminta mengisi 

pertanyaan dalam skala Likert dalam jumlah kategori tertentu, yaitu : 

1. SS : Sangat setuju skor 5 

2. S : Setuju skor 4 

3. RG : Ragu-ragu skor 3 

4. TS : Tidak setuju skor 2 

5. STS : Sangat tidak setuju skor 1 

 

3.4 Alat analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Alat analisis dalam penilitian ini adalah analisi deskriptif yaitu menganalisa 

hasil data yang berupa keterangan dan penjerlasan dari kuesioner yang sudah 

diperoleh dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu hasilnya yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam menganalisa sesuai dengan teori dan permasalahan 

yang ada. Selanjutnya hasil dari analisa tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pemberian saran jika diperlukan (Sugiyono, 2017).  

Rumus menghitung rentang skala : 

Rs  =  nilai terbesar – nilai terkecil 

              m 

 = 5 – 1 

                 2 

 = 2 
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Keterangan : 

5 = nilai tertinggi 

1 = nilai terendah 

m = skala kategori (tinggi atau rendah) 

 

Rentang skala  

Tabel 3.1 Rentang Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang skala Stress Kerja 

1,00 – 3,00 Rendah 

3,01 – 5,00 Tinggi 
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