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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah 

 Yayasan Pendidikan Kristen Klaten berdiri sejak tanggal 18 Maret 1958, 

merupakan yayasan yang mengelola sekolah-sekolah Kristen di Klaten. Sekolah-

sekolah yang dikelola antara lain 9 taman kanak-kanak (TK), 4 sekolah dasar (SD), 

1 sekolah menengah pertama (SMP), dan 4 sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Kantor YPKK berada di Jln. Seruni, No. 01, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, 

Jawa Tengan, Indonesia. 

 Pada penelitian ini subjek yang digunakan adalah guru-guru di SMK yang 

tergabung dalam YPKK. Beberapa SMK yang tergabung dalam YPKK antara lain:  

1. SMK Kristen 1 Klaten yang beralamat di Jln. Diponegoro, Gumulan, Klaten. 

SMK ini membuka beberapa program kejuruan yaitu desain permodelan 

informasi bangunan, bisnis konstruksi dan properti, teknik otomasi industri, 

teknik pengelasan dan teknik pemesinan.  

2. SMK Kristen 2 Klaten yang beralamat di Jln. dr. Wahidin Sudirohusodo 

No.42, Bramen, Klaten Utara, Klaten. SMK ini memiliki beberapa program 

kejuruan antara lain otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan 

keuangan lembaga,  bisnis daring dan pemasaran serta desain grafika. 

3. SMK Kristen Pedan yang beralamat di Pencil, Bendo, Pedan, Klaten. SMK 

ini memiliki tiga program kejuruan yaitu teknik permesinan, teknik 

kendaraan ringan otomotif, serta teknik dan bisnis sepeda motor. 

4. SMK Kristen 5 Klaten yang beralamat di Jl. Opak, Metuk, Tegalyoso, Klaten 

Selatan, Klaten. SMK ini membuka lima program kejuruan yaitu, teknik 

elektronika, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bodi otomotif, teknik 

computer dan jaringan, serta kejuruan teknik dan bisnis sepeda motor. 
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Tabel 4.1 Jumlah Guru di SMK yang Dikelola oleh YPKK 

Nama Sekolah Jumlah Guru 

SMK Kristen 1 Klaten 29 

SMK Kristen 2 Klaten 20 

SMK Kristen Pedan 29 

SMK Kristen 5 Klaten 44 

TOTAL 122 

 

Penggunaan kuesioner menggunakan google form sebagai alternatif 

pengganti kuesioner kertas, untuk efisiensi, upaya mengurangi penggunaan kertas 

dan kemudahan dalam menyebar kuesioner. Peneliti memilih subjek guru SMK di 

YPKK karena adanya fenomena stres kerja guru pada masa pembelajaran 

campuran berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru SMK di YPKK, selain 

itu belum pernah ada penelitian mengenai topik stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran yang dilakukan pada guru di SMK yang tergabung di 

YPKK. Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan topik hubungan dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja 

guru pada masa pembelajaran campuran pada guru SMK yang tergabung dalam 

YPKK. 

4.2. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan adalah skala stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran dan skala dukungan sosial rekan kerja. Pada skala 

berisikan pernyataan favourable dan unfavourable  dengan total item 24 pada 

skala stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran dan total item 32 pada 

skala dukungan sosial rekan kerja. 
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4.2.1.1. Skala Stres Kerja Guru Pada Masa Pembelajaran Campuran 

Skala stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran disusun 

berdasarkan gejala-gejala stres kerja yaitu, gejala fisiologis, psikologis dan 

perubahan sikap. Sebaran item pada skala sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Sebaran Item Skala Stres Kerja Guru Pada Masa Pembelajaran Campuran 

Gejala Stres Kerja Favourable Unfavourable Jumlah Item 

Fisiologis 1, 2, 5, 7 3, 4, 6, 8 8 

Psikologis 9, 10, 11, 14 12, 13, 15, 16 8 

Perubahan Sikap 17, 19, 20, 23 18, 21, 22, 24 8 

Total 24 

 

4.2.1.2. Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja 

Skala dukungan sosial rekan kerja disusun berdasarkan jenis-jenis 

dukungan sosial yaitu, emotional or esteem support, tangible or instrumental 

support, informational support, dan companionship support. Sebaran item skala 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Sebaran Item Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja 

Jenis Dukungan Sosial Favourable Unfavourable Jumlah Item 

Emotional or esteem 
support 

25, 26, 29, 30 27, 28, 31, 32 8 

Tangible or instrumental 
support 

33, 36, 39, 40 34, 35, 37, 38 8 

Informational support 41, 44, 45, 47 42, 43, 46, 48 8 

Companionship support 49, 50, 53, 55 51, 52, 54, 56 8 

Total 32 

 

4.2.2. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat perizinan 

kepada instansi perihal akan adanya penelitian yang dilakukan pada guru SMK di 

YPKK. Peneliti mengajukan surat pengantar yang dikeluarkan oleh Fakultas 

Psikologi Universitas Soegijapranata dengan nomor 0843/B.7.3/FP/V/2022 pada 
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tanggal 19 Mei 2022, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan 

Kristen Klaten. 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022. Peneliti 

mengirimkan link google form berisi kuesioner penelitian kepada empat orang 

pengurus sekolah melalui Whatsapp untuk disebarkan kepada guru-guru sekolah 

terkait. Pengambilan data berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Data yang diperoleh 

sejumlah 122 sesuai dengan jumlah total guru SMK di YPKK. Pada penelitian ini 

uji coba alat ukur menggunakan try out terpakai, yaitu data yang digunakan untuk 

uji validitas dan reliabilitas juga merupakan data yang digunakan untuk penelitian. 

Peneliti menggunakan try out terpakai karena kekhususan subjek sehingga 

jumlahnya terbatas. Uji validitas dan reliabilitas alat ukur menggunakan Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) versi 25 for windows. 

4.3.1. Uji Validitas 

Validitas pada penelitian ini diuji menggunakan uji validitas product-

moment Pearson, kemudian dikoreksi dengan uji part-whole. Dasar pengukuran 

validitas penelitian ini dengan menggunakan tabel koefisien pearson signifikansi 

0,05, item dinyatakan valid apabila r hitung>r table (Erida, 2021). Penelitian ini 

memiliki responden berjumlah 122 orang, sehingga r tabel (n=122) pada penelitian 

sebesar 0,1779. 

4.3.1.1. Skala Stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran 

Skala stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran memiliki total 

item sebanyak 24 item. Hasil uji validitas menunjukan bahwa rentang koefisien 

validitas skala stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran adalah antara 
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0,282 – 0,861, maka dapat dinyatakan semua item pada skala stres kerja guru 

pada masa pembelajaran campuran adalah valid. 

4.3.1.2. Skala Dukungan Sosial Rekan Kerja 

Skala dukungan sosial rekan kerja memiliki total item sebanyak 32 item. 

Hasil uji validitas menunjukan bahwa rentang koefisien validitas skala dukungan 

sosial rekan kerja adalah 0,504 – 0,873, maka dapat dinyatakan semua item pada 

skala dukungan sosial rekan kerja adalah valid. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menggunakan analisis reliabilitas Alpha Cronbach. Data 

dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien >0.7 (Erida, 2021). Perhitungan 

reliabilitas diperoleh hasil sebesar 0,759 pada skala stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran dan 0,760 pada skala dukungan sosial rekan kerja. 

Kedua skala memiliki nilai koefisien > 0,7 maka kedua skala merupakan alat ukur 

yang reliabel.


