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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

Setelah mendapatkan data penelitian, selanjutnya dilakukan uji asumsi. 

Uji asumsi sendiri terdiri dari uji normalitas serta uji linieritas. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data penelitian normal atau tidak, 

sedangkan uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linear atau tidak hubungan 

antara variabel bebas dan variabel tergantung (Siregar dalam Pratama & 

Permatasari, 2021). 

5.1.1.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Z 

dengan taraf signifikansi > 0,05. Jika nilai signifikansi >0,05 maka dinyatakan data 

memiliki distribusi normal, begitu juga sebaliknya (Pratama & Permatasari, 2021). 

Hasil perhitungan uji normalitas diperoleh nilai signifikansi 0,00 pada skala stres 

kerja guru pada masa pembelajaran campuran dan 0,00 pada skala dukungan 

sosial rekan kerja. Kedua skala memiliki nilai signifikansi <0,05 maka kedua data 

variabel berdistribusi tidak normal. 

5.1.1.2. Uji Linearitas 

Uji linearitas pada penelitian ini menguji linearitas antara variabel stres 

kerja guru pada masa pembelajaran daring sebagai variabel tergantung dan 

variabel dukungan sosial rekan kerja sebagai variabel bebas. Suatu variabel 

dinyatakan linier apabila nilai signifikansi pada linearity <0,05 (Pratama & 

Widiyanto, 2018). Hasil perhitungan uji linearitas diperoleh F linear = 267,711 dan 

nilai signifikansi 0,000 (<0,05). Hasil perhitungan menunjukan adanya hubungan 
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linear antara variabel stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran dan 

dukungan sosial rekan kerja. 

5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah mendapatkan hasil dari uji asumsi selanjutnya peneliti melakukan 

uji hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 25 for windows. Teknik yang akan 

digunakan adalah teknik korelasi product moment dari K. Pearson, namun hasil uji 

normalitas menunjukan distribusi data yang tidak normal sehingga tidak memenuhi 

syarat untuk melakukan analisis dengan teknik korelasi product moment, maka 

teknik yang akan digunakan adalah uji statistik nonparametris dengan teknik 

statistik Korelasi Spearman, karena data yang akan dianalisis tidak harus 

berdistribusi normal (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

2013).  

Uji yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu bila nilai 

signifikansi (p) < 0,05 maka ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat, jika nilai signifikansi (p) < 0,01 maka hubungan antara kedua variabel 

sangat signifikan (Pratiwi & Anggiani, Hubungan Edukasi Terhadap Peningkatan 

Pengetahuan Masyarakat Pada Penggunaan Antibiotik di Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus, 2020). Tingkat korelasi antar variabel juga dilihat dengan 

kategori sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Tingkat Korelasi Variabel Bebas dan Variabel Terikat (Notoatmodjo dalam 
Pratiwi & Anggiani, 2020) 

Kategori Nilai Koefisien Korelasi (r) 

Sangat Rendah 0,00 – 0,199 

Rendah 0,20 – 0,399 

Sedang 0,40 – 0,599 

Kuat 0,60 – 0,799 

Sangat Kuat 0,80 – 1,00 

 

Berdasarkan hasil uji diperoleh r = -0,802 dan p = 0,000 < 0,01, maka hal 

tersebut menunjukan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara variabel 
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dukungan sosial rekan kerja dengan variabel stres kerja guru di masa 

pembelajaran campuran dengan arah koefisien sangat kuat. Hasil uji korelasi 

menunjukan angka negatif hal itu berarti terdapat hubungan negatif antara dua 

variabel, semakin tinggi dukungan sosial rekan kerja maka semakin rendah stres 

kerja yang dialami guru di masa pembelajaran campuran, demikian pula 

sebaliknya. 

Peneliti juga melakukan uji korelasi dengan menghubungkan stres kerja 

guru di masa pembelajaran campuran dengan jenis-jenis dari dukungan sosial 

rekan kerja sebagai tambahan data dalam pembahasan hubungan kedua variabel. 

Dari perhitungan korelasi antara stres kerja guru di masa pembelajaran campuran 

dengan jenis-jenis dari dukungan sosial rekan kerja didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 5.2. Hasil Uji Korelasi Stres Kerja Guru Pada Masa Pembelajaran Campuran dengan 
Jenis-jenis Dukungan Sosial Rekan Kerja  

Jenis Dukungan Sosial 
Rekan Kerja  

Nilai 
Signifikansi (p) 

Nilai 
Koefisien Korelasi 

(r) 

Emotional or esteem support 0,000 -0,770 

Tangible or instrumental 
support 

0,000 
-0,728 

Informational support 0,000 -0,772 

Companionship support 0,000 -0,761 

  

 Dari tabel 5.2 diatas, diperoleh nilai r = -0,770 pada jenis emotional or 

esteem support, r = -0,728 pada jenis tangible or instrumental support, r = -0,772 

pada jenis informational support,  r = -0,761 pada jenis companionship support dan 

p = 0,000 <0,01 pada semua jenis dukungan sosial rekan kerja. Hasil tersebut 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara jenis 

emotional or esteem support, tangible or instrumental support, informational 

support, dan companionship support dengan stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran dengan arah koefisien kuat. 
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5.2. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisa korelasi Spearman 

diperoleh r = -0,802 dan p <0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini diterima yang berarti ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara variabel dukungan sosial rekan kerja dengan variabel stres kerja 

guru di masa pembelajaran campuran dengan arah koefisien sangat kuat. 

Semakin tinggi dukungan sosial rekan kerja maka semakin rendah stres kerja yang 

dialami guru di masa pembelajaran campuran, demikian pula sebaliknya. 

Dukungan sosial rekan kerja mampu memberi sumbangan efektif atau pengaruh 

terhadap stres kerja guru pada masa pembelajaran campuran sebesar 64,3% 

yang diperoleh dari nilai r². 

Hasil analisis perhitungan dari variabel stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran menunjukan mean empirik sebesar 57,05, standar 

deviasi empirik sebesar 11,248, mean hipotetik sebesar 60, dan standar deviasi 

hipotetik sebesar 7,5. Secara keseluruhan variabel stres kerja guru pada masa 

pembelajaran campuran masuk dalam kategori rendah dengan jumlah sebanyak 

64 subjek atau 52,5%, kategori sedang dengan jumlah sebanyak 27 subjek atau 

22,1%, dan kategori tinggi sebanyak 31 subjek atau 25,4%. Hasil analisis 

perhitungan dari variabel dukungan sosial rekan kerja menunjukan mean empirik 

sebesar 86,51, standar deviasi empirik sebesar 15,224, mean hipotetik sebesar 

80, dan standar deviasi hipotetik sebesar 11,8. Secara keseluruhan variabel 

dukungan sosial rekan kerja masuk dalam kategori rendah dengan jumlah 25 

subjek atau 20,5%, kategori sedang dengan jumlah sebanyak 27 subjek atau 

22,1% dan kategori tinggi dengan jumlah 70 subjek atau 57,4%. 

Penelitian ini menunjukan bahwa dukungan sosial rekan kerja 

berhubungan dengan stres kerja yang dialami oleh guru pada masa pembelajaran 
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campuran. Semakin tinggi dukungan sosial rekan kerja yang diterima maka 

semakin rendah stres kerja yang dialami guru pada masa pembelajaran campuran, 

demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Gaol (2021) 

bahwa dukungan sosial dari rekan kerja merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi munculnya stres kerja pada guru. 

Hubungan ini juga ditunjukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Weken 

(2020) yang menunjukan bahwa dukungan sosial berhubungan dengan adanya 

stres kerja pada guru, dukungan sosial merupakan variabel yang paling 

berhubungan dengan stres kerja dibandingkan variabel konflik peran dan beban 

kerja. Dukungan sosial yang diberikan kepada subjek memiliki pengaruh besar 

pada kesehatan mental dan fisik dalam menjalankan peran dan pekerjaan subjek 

sebagai guru. Penelitian lain oleh Mensah (2021) menunjukan bahwa dukungan 

sosial memiliki kontribusi dalam timbulnya stres kerja, dukungan sosial dari rekan 

kerja dan atasan diperlukan dalam menurunkan tingkat stres kerja dan 

meningkatkan kesehatan mental. Dukungan sosial merupakan faktor penting yang 

dapat mengurangi dampak negatif dari stres kerja, karyawan yang memiliki tingkat 

stres yang tinggi sebaiknya segera mendapatkan intervensi baik psikologis 

maupun secara medis, serta organisasi atau instansi harus memperhatikan 

dukungan sosial yang dirasakan oleh para pekerja, memperhatikan hubungan 

interpersonal pekerja dengan keluarganya dan dan mengurangi potensi konflik 

dalam pekerjaan (Yang, Huo, Li, & Jiang, 2020). 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna, peneliti menyadari 

bahwa penelitian ini memiliki kelemahan yang dikarenakan keterbatasan yang 

dimiliki oleh peneliti yaitu : 
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a. Masa kerja subjek tidak dikendalikan sehingga dapat memperngaruhi 

kesalahan dalam hasil penelitian. 

b. Survei awal mengenai stres kerja guru pada masa pembelajaran 

campuran tidak sesuai dengan hasil penelitian, hal ini disebabkan oleh 

kurangnya subjek dalam survei awal yang mempengaruhi kesalahan 

dalam hasil survei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


