
 
 

23 
 

BAB 3 

   METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, spesifik dan 

mendetail dengan data yang dikumpulkan berupa data yang dapat dihitung atau 

diukur (Yusuf, 2014). Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian korelasional, 

yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel, hasil dari penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan dan 

memprediksi sesuatu (Yusuf, 2014). Penelitian ini akan meneliti hubungan antara 

dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja guru pada masa pembelajaran 

campuran. 

3.2. Identifikasi Variabel 

Penelitian menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainya, dan variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Yusuf, 2014). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Variabel tergantung : Stres kerja guru di masa pembelajaran campuran 

Variabel bebas            : Dukungan sosial rekan kerja 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

3.3.1   Stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran  

 Stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran adalah kondisi guru 

yang merupakan hasil penghayatan subjektif dari interaksinya dengan lingkungan 

pekerjaan yang dirasa mengancam dan memberikan tekanan pada masa 

pembelajaran campuran antara sistem pembelajaran tatap muka atau secara 

langsung dan pembelajaran secara daring, yang dapat menimbulkan dampak 
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negatif pada fisik, psikis, dan sikap guru tersebut apabila tidak dikelola dengan 

baik. Stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran diukur dengan skala 

yang berisi tiga gejala stres yaitu gelaja fisiologis, gejala psikologis dan perubahan 

sikap. Semakin tinggi skor skala stres kerja guru pada masa pembelajaran 

campuran, maka semakin tinggi stres kerja yang dialami, demikian sebaliknya. 

3.3.2 Dukungan Sosial Rekan Kerja 

Dukungan sosial rekan kerja adalah kenyamanan, perhatian dan bantuan 

yang diberikan sesama pekerja dan diterima serta dipersepsikan bahwa 

kenyamanan, perhatian serta bantuan tersebut akan ada ketika diperlukan. 

Dukungan sosial rekan kerja diukur berdasarkan persepsi subjek dengan 

skala yang berisi empat jenis dukungan sosial yaitu emotional or esteem support, 

tangible or instrumental support, informational support, dan companionship 

support. Semakin tinggi skor skala dukungan sosial rekan kerja, maka semakin 

tinggi dukungan sosial yang diterima, demikian sebaliknya. 

3.4. Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan studi populasi. Populasi adalah batasan 

individu, objek atau peristiwa yang memiliki karateristik tertentu yang akan menjadi 

sasaran dalam penelitian (Yusuf, 2014). Pada penelitian ini, populasi yang akan 

digunakan adalah guru SMK di Yayasan Pendidikan Kristen Klaten (YPKK) 

dengan jumlah 122 guru.  Sekolah yang tergabung di YPKK ini merupakan sekolah 

yang menggunakan metode pembelajaran campuran di masa pandemi dan 

berdasarkan hasil wawancara dari beberapa guru, guru yang bekerja di sana 

mengalami gejala-gejala stres kerja di masa pembelajaran campuran. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

3.5.1. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengumpulkan data yang berkaitan dengan dukungan sosial 

rekan kerja dan stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran. Alat ukur 

dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kuesioner stres kerja dan dukungan sosial yang disusun berdasarkan teori stres 

kerja dari Wijono (2010) dan teori dukungan sosial dari Sarafino & Smith (2011). 

Bentuk skala yang akan digunakan adalah Skala Likert dengan empat alternatif 

pilihan jawaban. Skala akan terbagi menjadi dua pernyataan yaitu favorable dan 

unfavorable serta memiliki skor pada setiap alternatif jawaban yang ada. 

Skala variabel stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran dan 

dukungan sosial rekan kerja yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor jawaban 4, 

sesuai (S) dengan skor jawaban 3, tidak sesuai (TS) dengan skor jawaban 2, dan 

sangat tidak sesuai (STS) dengan skor jawaban 1. Pernyataan favorable adalah 

pernyataan yang mendukung variabel dengan skor 4  pada pilihan jawaban sangat 

sesuai (SS), skor 3 pada pilihan jawaban sesuai (S), skor 2 pada pilihan jawaban 

tidak sesuai (TS), serta 1 pada pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS), 

sedangkan pernyataan unfavorable merupakan penyataan yang tidak mendukung 

variabel dengan skor berkebalikan dengan skor favorable.  

3.5.2. Blue Print  

3.5.2.1. Skala Stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran  

Skala stres kerja ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahkan 

stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran. Skala ini menggunakan jenis 

skala Likert berdasarkan gejala  fisiologis, psikologis dan perubahan sikap. 
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Tabel 3.1. Blueprint Stres Kerja Guru Pada Masa Pembelajaran Campuran 

Gejala Stres 
Kerja 

Favorable Unfavorable Jumlah 

Fisiologis 4 4 8 
Psikologis 4 4 8 

Perubahan Sikap 4 4 8 
Jumlah 12 12 24 

 
 Skala stres kerja diberikan oleh subjek dalam bentuk pilihan jawaban dan 

akan dijawab yang sesuai dengan kondisi subjek saat itu. 

3.5.2.2. Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja 

 Skala dukungan sosial ini digunakan untuk mengukur tinggi 

rendahnya dukungan sosial dari rekan kerja subjek. Skala ini menggunakan jenis 

skala Likert berdasarkan jenis dukungan sosial yaitu, emotional or esteem support, 

tangible or instrumental support, informational support, dan companionship 

support 

       Tabel 3.2. Blueprint Dukungan Sosial Rekan Kerja 

Jenis Dukungan Sosial Favorable Unfavorable Jumlah 

Emotional or Esteem Support 3 3 6 
Tangible or Instrumental Support 3 3 6 

Informational Support 3 3 6 
Companionship Support 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

  
Skala dukungan sosial akan diberikan oleh subjek dalam bentuk 

pilihan jawaban dan akan dijawab yang sesuai dengan kondisi subjek saat itu. 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah seberapa cermat dan tepat skala yang digunakan dapat 

benar-benar mengukur variabel dalam penelitian, semakin tinggi validitas, maka 

semakin baik alat tes tersebut memberikan hasil ukur yang tepat dan sesuai 

dengan yang dikehendaki peneliti (Azwar, 2007) 
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Pengujian validitas skala stres kerja guru pada masa pembelajaran 

campuran dan skala dukungan sosial rekan kerja dalam penelitian ini dilakukan 

dengan uji validitas product-moment Pearson, yaitu pengujian konsistensi item 

dengan menghitung koefisiensi korelasi antara skor subjek pada item dengan skor 

total yang telah diperoleh. Koefisien validitas yang bermakna adalah koefisien 

yang memiliki harga positif, semakin tinggi atau mendekati angka 0,1 maka suatu 

tes akan semakin valid hasil pengukurannya (Azwar, 2007). Selanjutnya, akan 

diikuti dengan uji part-whole, dengan tujuan untuk mengatasi overestimasi pada 

angka korelasi yang diperoleh (Solichin, 2017). 

3.6.2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada sebuah konsistensi atau kestabilan skor yang 

diperoleh dari subjek yang sama jika diberikan pada waktu yang berbeda (Azwar, 

2007). Reliabilitas alat ukur pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

jenis analisis reliabilitas Alpha Cronbach. Koefisien reliabilitas alpha dihitung 

berdasarkan data empiris dari kelompok subjek (Azwar, 2007). 

3.7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data untuk menguji hipotesis yaitu membuktikan adanya 

hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja guru di masa 

pandemi, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Korelasi product 

moment dari K. Pearson dengan Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

versi 25 for windows. 

 

 

 

 

 


