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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang menyatakan hasil pengujian 

hipotesis terkait hubungan antara dukungan sosial dan stres pada guru. Menurut 

Sugiyono (2007), pengertian metode kuantitatif adalah penelitian pada populasi 

atau sampel tertentu, dimana pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.  

Penelitian ini menggunakan metode pengujian korelasi. Menurut Azwar 

(2000), uji korelasi merupakan pengujian yang bertujuan menentukan seberapa 

besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang didasarkan 

pada koefisien korelasi. 

 

3.2.   VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel-variabel dalam ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

a. Stres 

Stres merupakan reaksi tubuh terhadap tekanan yang dihadapi, sehingga 

mempengaruhi kondisi fisik, emosional, maupun kognisi seseorang. Skor tinggi 

rendahnya stres pada guru diketahui dari skor angket Comprehensive Health 

Check for Workers (CHCW). Semakin tinggi skor stres, maka semakin tinggi 

stresnya. Sebaliknya, semakin rendah skor stres, semakin rendah stresnya. 
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b. Dukungan sosial 

Dukungan sosial adalah persepsi seseorang bahwa dirinya mendapatkan 

perhatian, cinta, penghargaan, dan bantuan, sehingga orang tersebut memiliki 

pandangan positif tentang dirinya maupun situasi yang dihadapinya. Skor yang 

didapat dari alat ukur MSPSS menggambarkan tingkat persepsi individu terhadap 

dukungan sosial yang diterimanya. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin tinggi keyakinan individu akan dukungan sosial dalam kehidupannya. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh, maka semakin rendah keyakinan 

individu akan dukungan sosial dalam kehidupannya. 

 

3.3. INSTRUMEN PENELITIAN 

3.3.1. METODE DAN ALAT PENGUMPUL DATA 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah 

metode survei alat ukur angket. Ada dua alasan peneliti menggunakan teknik ini. 

Pertama, angket memiliki keunggulan dalam pengumpulan data yang efisien 

dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, angket merupakan instrumen 

pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian kuantitatif (Sekaran dan 

Bougie, 2010). 

Metode angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyampaikan 

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis dan disebarkan kepada para responden 

untuk dijawab (Sekaran dan Bougie, 2010). Peneliti memiliki empat alasan 

penggunaan metode ini. Pertama, peneliti dapat mengumpulkan hasil survei 

dengan waktu yang relatif singkat. Kedua, masalah yang dihadapi responden 
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dalam mengisi angket tampak secara eksplisit sehingga dapat langsung diatasi. 

Ketiga, peneliti dapat memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi jawaban 

jujur dari responden. Keempat, pembagian angket lebih memungkinkan dalam 

efisiensi waktu dibandingkan dengan wawancara atau metode lainnya.  

Angket yang digunakan peneliti sebagai alat ukur penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Modifikasi dari Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) oleh Setiawan (2013) 

Pengukuran dukungan sosial dalam penelitian ini menggunakan modifikasi 

dari kuesioner Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) yang 

menitikberatkan pada sumber-sumber dukungan sosial, yaitu keluarga, teman, dan 

significant others (Zimet et al., 1988). Alat ukur MSPSS yang asli berisi 12 item. 

Namun, peneliti mengganti sumber significant others diganti menjadi rekan kerja, 

karena penelitian ini dilakukan pada lingkup pekerjaan. Selain itu, ditambahkan 

pula sumber dukungan keempat yaitu atasan, dimana profesi guru memiliki kepala 

sekolah selaku atasan. Dukungan dalam kedua belas item tersebut telah mencakup 

keempat bentuk dukungan sosial, walaupun tidak dikategorikan secara spesifik. 

Blueprint alat ukur ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Blueprint alat ukur MSPSS 

 

Sumber Item ke Jumlah Item 

Keluarga 3, 4, 8, 11 4 

Teman 6, 7, 9, 12 4 

Rekan kerja 1, 2, 5, 10 4 

Atasan 13, 14, 15, 16 4 
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Setiap pernyataan alat ukur ini diindikasikan dengan angka 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 5 (sangat setuju) skala interval, dimana ada jarak antar skala yang 

jelas. Skala Likert dalam MSPSS adalah sebagai berikut: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

Untuk menjawab keenam belas pernyataan tersebut, subyek memberi tanda 

centang pada salah satu skala kotak angka yang paling sesuai dengan keadaan diri 

mereka saat ini. Jika jawaban subyek semakin mendekati 5, maka semakin tinggi 

dukungan sosialnya. Sebaliknya, jika jawaban subyek semakin menjauhi 5, maka 

semakin rendah dukungan sosialnya. 

b. Comprehensive Health Check for Workers (CHCW) 

Kuesioner CHCW berisi 30 item pertanyaan favourable dan unvfavourable, 

dimana subyek menjawab sesuai dengan kondisi yang dialaminya selama sebulan 

terakhir. Angket ini mengukur keempat dimensi stres, yaitu kondisi fisik, mental, 

sosial, dan pemaknaan akan kehidupan. Blueprint alat ukur ini dijabarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Blueprint alat ukur CHCW 

 

Faktor Item ke Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Physical 3, 4, 5, 6, 7, 18 1, 2 8 

Psycho-

behavioral 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 23 

19, 20, 28 12 

Social 12, 22 30 3 

Existential 16 21, 24, 25, 26, 27, 29 7 

   

Setiap pernyataan diindikasikan dengan angka 1 sampai 5 skala 

interval, dimana ada jarak antar skala yang jelas. Skala Likert dalam CHCW 

adalah sebagai berikut: 

1 = Tidak pernah 

2 = Jarang 

3 = Kadang-kadang 

4 = Sering 

5 = Selalu 

Untuk menjawab ketiga puluh pernyataan tersebut, subyek memberi tanda 

centang pada salah satu skala kotak angka yang paling sesuai dengan keadaan diri 

mereka saat ini. Untuk item-item favourable, jika jawaban subyek semakin 

mendekati 5, maka semakin tinggi stresnya. Sebaliknya, jika jawaban subyek pada 

item favourable semakin menjauhi 5, maka semakin rendah stresnya. Sementara 

itu, pada item-item unfavourable, jika jawaban subyek semakin mendekati 5, 

maka semakin rendah stresnya. Sebaliknya, jika jawaban subyek pada item 

unfavourable semakin menjauhi 5, maka semakin tinggi stresnya. 
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3.3.2. VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT PENGUMPUL DATA 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sekaran & Bougie, 2010). Suatu alat ukur dikatakan valid 

apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya, yaitu yang dapat 

memeberikan hasil ukur sesuai dengan maksud pengukuran atau sesuai dengan 

kriteria yang dirumuskan. Artinya, alat ukur tersebut benar-benar dapat mengukur 

sesuai dengan tujuan. 

Alat ukur yang valid akan memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, alat 

ukur yang kurang valid memiliki validitas yang rendah (Azwar, 2000). Dalam 

menguji validitas alat ukur MSPSS dan CHCW, peneliti menggunakan koefisien 

Pearson product-moment correlation. Item dianggap tidak valid atau gugur 

apabila korelasi item dengan skor total di bawah 0,3. 

Menurut Azwar (2000), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran bersifat konsisten. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam 

beberapa kali pengukuran yang dilakukan pada kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama. Untuk uji reliabilitas, peneliti menggunakan 

rumus Cronbach’s Alpha yang dianalisis dengan program SPSS. Supaya dapat 

dikatakan reliabel, nilai reliabilitas yang ideal adalah Cronbach’s Alpha di atas 

0,7000 (Azwar, 2000).  

Kedua alat ukur dalam penelitian ini pernah digunakan dalam penelitian 

sebelumnya. Reliabilitas alat ukur MSPSS adalah antara 0.87 – 0.91 dengan 

koefisien korelasi sebesar 0.84 (Wongpakaran, 2011). Penelitian lainnya oleh 

Basol (2008) menyatakan Cronbach’s Alpha  MSPSS sebesar 0,93. Nakigudde 
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(2009) pun melakukan penelitian serupa dan menghasilkan Cronbach’s Alpha 

dengan rentang 0,81 – 0,90 untuk aspek Family, 0,90 – 0,94 dalam aspek Friends, 

dan 0,83 – 0,98 pada aspek Significant Others. Selain itu, Rawaswamy, Aroian, 

dan Templin (2009) juga menyatakan ketiga koefisien konsistensi internal 

MSPSS, yaitu family dengan α = 0,63, friends dengan α = 0,75, dan school 

personel dengan α = 0,72. 

 Tsuda (2012) menyatakan bahwa reliabilitas CHCW adalah sebesar 0,93. 

Mengenai validitas konkuren, terdapat hubungan positif yang tinggi antara setiap 

item CHCW dengan skor total, yaitu sekitar 0,59 – 0,78. Sementara itu, validitas 

konkuren tampak dalam Tabel 3.3 di bawah ini. 

 

Tabel 3.3 

Factorial Validity CHCW (p < 0.001) 
 

Aspek Validity CHCW  

Physical 0.812 

Psycho-

behavioral 

0.947 

Social 0.850 

Existential 0.818 

 

 

 Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur MSPSS dan CHCW berturut-

turut adalah 0,884 dan 0,915. Kedua alat ukur ini memiliki validitas dan 

reliabilitas yang sangat baik untuk digunakan dalam penelitian. 
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3.4.    POPULASI DAN SAMPEL 

3.4.1. POPULASI DAN SAMPEL 

Menurut Djarwanto (2001), populasi adalah jumlah dari keseluruhan subyek 

yang hendak diukur karakteristiknya. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi 

adalah para guru jenjang kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA pada 

Sekolah A dan Sekolah B di Surabaya. Total populasi adalah masing-masing 120 

orang guru di kedua sekolah tersebut. Sementara itu, sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili 

keseluruhan populasi (Djarwanto, 2001). Sampel dalam penelitian ini adalah 46 

orang guru Sekolah A dan 64 orang guru Sekolah B di Surabaya.  

 

3.4.2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Pada awalnya, peneliti berencana melakukan pengambilan data dengan 

menggunakan random sampling dengan setting klasikal, agar subyek penelitian 

representatif dengan populasi. Peneliti bermaksud menjelaskan instruksi pengisian 

alat ukur dan melakukan observasi selama subyek mengisi kuesioner. Namun, 

sistem kerja guru di Sekolah A dan Sekolah B tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukan pengambilan data secara langsung dan klasikal. Jam mengajar para 

guru pun berbeda-beda. Ketika pelajaran sekolah usai, sebagian guru 

membimbing para siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.  

Akhirnya, penelitian ini dilakukan menggunakan incidental sampling. 

Menurut Eriyanto (2007), incidental sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang diambil secara tidak sengaja atau berdasarkan kebetulan. Guru yang 
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menjadi subyek penelitian ini adalah guru yang bersedia mengisi kuesioner yang 

dibagikan oleh kepala sekolah atau staf Human Resources Development. Alasan 

peneliti menggunakan teknik ini adalah faktor keterjangkauan. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk keseluruhan 

guru di kedua sekolah tersebut, tetapi hanya berlaku untuk guru yang menjadi 

subyek penelitian. 

 

 

3.5. ANALISIS DATA 

Untuk menguji hipotesis penelitian, pertama-tama peneliti membuat tabulasi 

berupa data-data mentah dari jawaban kuesioner yang sudah diisi oleh para 

responden. Selanjutnya, diidentifikasi seberapa besar hubungan antara dukungan 

sosial dengan stres pada guru dengan menggunakan Pearson product moment. 

Namun, sebelumnya dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji 

linearitas test for linearity. 

Uji normalitas bertujuan mengetahui keabsahan dari penyebaran data, yang 

ditunjukkan dengan distribusi normal. Sementara itu, uji linearitas diperlukan 

untuk mengidentifikasi apakah kedua variabel mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak secara signifikan.  

 

 

 

 

 


