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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktifitas. Salah satu aktifitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan atau manusia lainnya. Faktor pendorong penting yang 

menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Aktifitas dalam kerja mengandung unsur kegiatan sosial, 

menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. 

Persaingan dan tuntutan profesionalitas yang semakin tinggi 

menimbulkan banyaknya tekanan-tekanan yang harus dihadapi individu 

dalam lingkungan kerja. Selain tekanan yang berasal dari lingkungan kerja, 

lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga sangat berpotensial 

menimbulkan kecemasan. Dampak yang sangat merugikan dari adanya 

gangguan kecemasan yang sering dialami oleh masyarakat dan pegawai 

khususnya disebut stres. Stres terhadap kinerja dapat berperan positif dan 

juga berperan negatif, seperti dijelaskan pada “Hukum Yerkes Podson 

(1904) yang menyatakan hubungan antara stres dengan kinerja seperti 

huruf U terbalik”. (Mas’ud, 2002:20). 
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Menurut Stephen. Robbins (2005 : 376) “Stres adalah suatu kondisi 

dinamik yang di dalamnya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu 

peluang kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang di inginkan 

dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting”. Stres 

merupakan salah satu masalah yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang 

dalam kehidupannya dan stres tersebut harus diatasi dengan baik oleh 

pegawai tanpa bantuan orang lain maupun dengan bantuan pihak lain, 

seperti para spesialis yang disediakan oleh pemerintah untuk pegawai dalam 

bekerja. 

Menurut Pandji Anoraga (2006:50) “Stres pekerjaan adalah bagian 

dari stres kehidupan disamping itu stres yang begitu hebat hingga melampui 

batas-batas toleransi  akan berkaitan langsung dengan gangguan psikis dan 

ketidaknyaman fisik”. 

Secara sederhana stres merupakan tanggapan seseorang baik secara 

fisik maupun secara mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya 

yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Jadi 

sebenarnya stres merupakan sesuatu yang sangat ilmiah. Kondisi pekerjaan 

yang tidak dimungkinkan bisa menyebabkan stres tergantung seberapa besar 

kemampuan pegawai dalam menerimanya. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah  

kenyataannya dalam melaksanakan tugas mempunyai beban yang sangat 

berat dan jumlahnya yang banyak sementara jumlah pegawai Satpol PP 
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hanya sebanyak 58 orang serta permasalahan dilematis yang dihadapi Satpol 

PP dalam menjalankan tugasnya, menyebabkan lahirnya stres kerja yang 

disebabkan masalah rutinitas piket, manajemen kantor dan  operasional yang 

timbul dilapangan seperti terjadi perlawanan, pertentangan dan perkelahian 

dengan warga bahkan sesama rekan sendiri serta caci maki dari warga yang 

ditertibkan.  

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah 

mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam penyelenggara 

Pemerintah Kabupaten Mempawah di bidang ketentraman dan ketertiban 

umum, menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan atau 

ketentuan daerah lainnya dengan jumlah pegawai dari tahun 2012-2014 

seperti yang  ditampilkan pada Tabel 1.1 dibawah ini: 

 
TABEL 1.1. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Jumlah Pegawai 

Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah Pegawai Penurunan (%) 

                     2012 62 - 

2013 61 1,61 

2014 58 4,92 

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah, 
Tahun 2014. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah 

mengalami penurunan. Pada Tahun 2013, jumlah pegawai mengalami 
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penurunan sebesar 1,61 %, dan pada Tahun 2014 jumlah pegawai 

mengalami penuruan sebesar 4,92% atau turun sebesar 3,31% dari tahun 

sebelumnya. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah mempunyai fungsi: 

1. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 

umum, penegakan Peraturan  Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dan ketentuan daerah lainnya; 

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

kententraman dan ketertiban umum di daerah; 

3. Pelaksanaan kebijakan penegak Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya; 

4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan 

Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya 

dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan 

daerah lainnya; 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan 

fungsinya.   
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Adapun perkembangan tingkat absensi Pegawai Negeri Sipil pada 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah dari 

Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Tingkat Absensi Pegawai 
Tahun 2012-2014 

2012 246 62 15252 12 36 26 74 0,49

2013 242 61 14762 23 38 20 81 0,55

2014 245 58 14210 29 33 29 91 0,64

Jumlah 

Pegawai 

(JP)

Hari Kerje 

(HK)
Tahun HK X JP

Sakit

Absensi

Izin Alpha

Jumlah 

Absen

Persentase 

(%)

 
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah, Tahun 

2014. 

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa tingkat absensi 

pegawai Negeri Sipil yang sakit, izin dan alpa di lingkungan  Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan. 

Pada Tahun 2012, tingkat absensi pegawai adalah sebesar 0,49%, dan pada 

tahun 2013 tingkat absensi pegawai yang sakit, izin dan alpa naik menjadi 

0,55%  atau naik sebesar 0,06% dari Tahun 2012. Demikian pula pada 

Tahun 2014, di mana tingkat absensi pegawai naik menjadi 0,64% atau naik 

sebesar 0,09% dari Tahun 2013. 

Jumlah Persentase absensi pegawai yang meningkat setiap tahunnya 

seperti  ketidakhadiran (alpa) yang merupakan absensi tanpa pemberitahuan, 

absensi izin yang merupakan absensi pemberitahuan karena pegawai ada 

urusan pribadi, dan ketidakhadiaran (sakit) merupakan absensi sakit dengan 

lampiran surat keterangan dokter jika lebih dari tiga hari,  disebabkan karena 
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tingkat stress yang meningkat dikarenakan beban pekerjaan yang berat, 

pekerjaan yang monoton dan proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol 

PP banyak bersingungan dan bersitegang dengan masyarakat yang merasa 

dirugikan dengan program yang dilakukan oleh Satpol PP untuk 

menertibkan baik itu pedagang kaki lima yang mengganggu keindahan dan 

ketertiban lingkungan maupun masyarakat yang terjaring razia yang 

dilakukan oleh Satpol PP sehingga  hal tersebut berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai. 

Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Tingkat sejauh mana 

keberhasilan seseorang didalam melakukan tugas pekerjaanya dinamakan 

level of performance. Orang yang level of performance-nya tinggi disebut 

sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak 

mencapai standar, dikatakan sebagai tidak produktif atau perperformance 

rendah. 

Penilaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Kabupaten Mempawah sebelum Tahun 2014 menggunakan DP3 (Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) dan untuk menyesuaikan perkembangan 

teknologi dan reformasi birokrasi agar Aparatur Negara mempunyai 

kompetensi maka terbitlah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur 

Sipil Negara). 
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Pedoman penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dinyatakan 

dengan angka dan keterangan seperti pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) 
Tahun 2014 

 

Nomor 

Nilai 

Keterangan 

Angka Sebutan 

1 91 - 100 Sangat baik Selalu dapat menyelesaikan tugas 

2 76 - 90 Baik Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas 

3 61 - 75 Cukup Adakanya dapat menyelesaikan tugas 

4 51 - 60 Kurang Kurang dapat menyelesaikan tugas 

5 50 ke bawah Buruk Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas 

  Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah, Tahun 2014. 

Berdasarkan table di atas nilai sangat baik pada angka 91-100  

dengan keterangan selalu dapat menyelesaikan tugas, nilai baik pada 

angka 76-90 dengan keterangan pada umumnya dapat menyelesaikan 

tugas, dan nilai cukup pada angka 61-75 dengan keterangan adakalanya 

dapat menyelesaikan tugas, sedangkan nilai kurang pada angka 51-60 

dengan keterangan kurang dapat menyelesaikan tugas, serta  nilai buruk  

pada angka 50 ke bawah dengan keterangan tidak pernah dapat 

menyelesaikan tugas. 
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 Penilaian prestasi kerja atau kinerja pegawai dilaksanakan oleh 

Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun pada akhir bulan Desember 

dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya yang terdiri atas 

unsur : 

1) Sasaran Kerja Pegawai dengan bobot nilai 60 % (enam puluh persen) 

yang meliputi aspek :  

a) Kuantitas kerja. 

Penilaian terhadap pegawai atas dasar prestasi menurut target, tugas 

ekstra dan tugas baru.  

b) Kualitas kerja. 

Penilaian terhadap pegawai atas dasar ketelitian, kecepatan, 

pemeliharaan alat ketepatan dan pemahaman kertas kerja. 

c) Waktu dan Biaya. 

Penilaian terhadap pegawai atas dasar ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaan mencapai sasaran dan seefektif mungkin dan biaya yang 

digunakan seefisien mungkin.  

2) Perilaku Kerja Pegawai dengan bobot nilai 40 % (empat puluh persen) 

dengan unsur : 

a) Orientasi pelayanan. 

b) Integritas. 

c) Komitmen. 

d) Disiplin. 

e) Kerjasama. 

f) Kepemimpinan. 
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Adapun penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah Tahun 2014 telah 

dilakukan penghitungan berdasarkan persentase sasaran kerja dan prilaku 

kerja masing-masing pegawai dengan nilai prestasi tingkat capaian 

kinerjanya seperti pada Tabel 1.4. 

                                 Tabel 1.4 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Tahun 2014 

NILAI BOBOT NILAI BOBOT

1 M. Kurba, A.md 85,13 51,08 96,80 38,72 89,80 BAIK

2 Gusti Kusuma Putra 82,58 49,55 96,20 38,48 88,03 BAIK

3 Darmadi 86,30 51,78 95,80 38,32 90,10 SANGAT BAIK

4 Bainuddien 84,43 50,66 98,20 39,28 89,94 BAIK

5 Marzuki 97,83 58,70 96,00 38,40 97,10 SANGAT BAIK

6 Supriyati 87,13 52,28 79,00 31,60 83,88 BAIK

7 Meiwira Asfri, SH 86,11 51,67 79,40 31,76 83,43 BAIK

8 Korniawati, SE 85,24 51,14 81,60 32,64 83,78 BAIK

9 Gusti Lupiardi, SE 85,86 51,52 78,80 31,52 83,04 BAIK

10 Abdul Hamid 78,86 47,32 80,00 32,00 79,32 BAIK

11 Tri Agung Sasmito 86,83 52,10 79,20 31,68 83,78 BAIK

12 Nurbaya 86,53 51,92 79,80 31,92 83,84 BAIK

13 Abdul Basit 91,80 55,08 80,00 32,00 87,08 BAIK

14 H. Mustaruddin 85,13 51,08 77,20 30,88 81,96 BAIK

15 Abdul Haris Azis 87,14 52,28 79,60 31,84 84,12 BAIK

16 Rabuan 83,16 49,90 77,80 31,12 81,02 BAIK

17 Saldi Perdana 79,00 47,40 79,00 31,60 79,00 BAIK

18 Marwan 78,56 47,14 78,00 31,20 78,34 BAIK

19 Ady Jadmiko 76,04 45,62 79,00 31,60 77,22 BAIK

20 Hardyanto 76,00 45,60 78,00 31,20 76,80 BAIK

21 Agus Supiandi 83,20 49,92 78,00 31,20 81,12 BAIK

22 Dodik Subiyanto 76,37 45,82 80,00 32,00 77,82 BAIK

23 Rudi Elfian 79,44 47,66 81,20 32,48 80,14 BAIK

24 Sugianda 76,06 45,64 81,20 32,48 78,12 BAIK

25 Zulkarnain 80,69 48,41 79,60 31,84 80,25 BAIK

26 Dedi Wahyudi 76,12 45,67 80,00 32,00 77,67 BAIK

27 Eko Heri Budiman 77,21 46,33 81,20 32,48 78,81 BAIK

28 M. Zaini Setiawan 76,17 45,70 80,20 32,08 77,78 BAIK

29 Iswardi 77,21 46,33 80,00 32,00 78,33 BAIK

30 Dedi Haryadi 79,30 47,58 78,20 31,28 78,86 BAIK

31 Yuliadi 80,37 48,22 79,00 31,60 79,82 BAIK

32 Sri Marlina 79,67 47,80 79,00 31,60 79,40 BAIK

33 Mukri 80,74 48,44 80,20 32,08 80,52 BAIK

34 Tedi Maryadi 79,79 47,87 78,60 31,44 79,31 BAIK

35 Hasanuddin 80,20 48,12 78,60 31,44 79,56 BAIK

36 Heri Susanto 80,23 48,14 79,40 31,76 79,90 BAIK

37 Mulyani 76,89 46,13 78,80 31,52 77,65 BAIK

38 Ibnu Khafi 77,48 46,49 77,48 30,99 77,48 BAIK

39 Debi Raitopan 76,05 45,63 95,80 38,32 83,95 BAIK

40 Ety Murleni 76,02 45,61 79,20 31,68 77,29 BAIK

41 M. Taufik 74,10 44,46 78,80 31,52 75,98 Cukup

42 M. Idham 78,10 46,86 79,00 31,60 78,46 BAIK

43 Muhardiansyah 76,03 45,62 79,00 31,60 77,22 BAIK

44 Samiri 77,20 46,32 78,40 31,36 77,68 BAIK

45 Apriansyah 77,80 46,68 79,00 31,60 78,28 BAIK

46 Arbi Mustari 76,15 45,69 79,00 31,60 77,29 BAIK

47 Joki Arisandi 76,03 45,62 79,00 31,60 77,22 BAIK

48 Haironi 75,49 45,29 79,00 31,60 76,89 BAIK

49 Dwita Novianti 82,63 49,58 79,20 31,68 81,26 BAIK

50 Kiswanto 76,03 45,62 79,00 31,60 77,22 BAIK

51 Erdi Dwi Karyadi 77,31 46,39 79,00 31,60 77,99 BAIK

52 Adi Prastino 82,99 49,79 78,40 31,36 81,15 BAIK

53 Sarkawi 76,06 45,64 79,00 31,60 77,24 BAIK

54 Haries 76,31 45,79 79,00 31,60 77,39 BAIK

55 Utin Kiki Liasari 79,77 47,86 79,00 31,60 79,46 BAIK

56 Suharja 76,78 46,07 78,00 31,20 77,27 BAIK

57 M. Adytia Dwiyana 75,96 45,58 79,00 31,60 77,18 BAIK

58 Hairudin 80,44 48,26 78,60 31,44 79,70 BAIK

4654,05 2792,43 4694,48 1877,79 4670,22

80,24 48,15 80,94 32,38 80,52

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah, Tahun 2014.

Rata-rata

Jumlah

NO NAMA
SKP (60%) PRILAKU (40%)

NILAI PRESTASI PEGAWAI
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Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa tingkat nilai 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Mempawah Tahun 2014 belum mencapai penilaian 

yang sangat baik dari data tersebut baru mencapai rata-rata  80,52  

(delapan puluh koma lima dua) kategori baik. Dikarenakan nilai prestasi 

kerja pegawai yang belum mencapai penilaian sangat baik inilah yang 

membuat penulis tertarik dan melatarbelakangi penulis untuk mengetahui 

secara pasti “Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah” 

B. PERMASALAHAN 

Yang menjadi permasalah dalam  penelitian ini adalah : “Apakah 

Stres Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Mempawah”. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan yang berkaitan 

dengan pengaruh stres kerja terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kabupaten Mempawah. 

D. TUJUAN PENILITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stres 

kerja terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten 

Mempawah. 
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E. MANFAAT PENILITIAN 

1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

rangka perumusan strategi dan penentuan kebijakan dalam rangka 

memperbaiki kinerja instansi. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang penulis 

dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Selain itu, penelitian ini 

juga merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan 

Strata I (S1) di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan masukan 

bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengkaji lebih mendalam 

mengenai stres kerja. 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Stress kerja 

Bagi masing-masing Kepala Seksi maupun Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha harus mengetahui dan mampu memahami 

kondisi dari para pegawai yang ada dikantor  tersebut. Mereka juga 

harus tahu cara memuaskan pegawai atau mengelola stres atau 

tekanan karena mengalami kebosanan, mendapatkan beban dari 
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pekerjaan yang dihadapi. Dengan pengetahuan tersebut mereka dapat 

mengelola stres menjadi suatu pendorong agar pegawai berprestasi 

dalam kantor atau organisasi. 

2. Sumber-sumber stres 

Ada banyak sumber-sumber stres menurut para pakar 

psikologi atau sumber daya manusia. Diantaranya adalah menurut 

Istijanto,  antara lain: 

Stres kerja yang berasal dari dalam lingkungan kantor dan 

dari luar lingkungan kantor diantarnya: 

1) Ketidak  jelasan peran dan tanggung jawab. 

2) Konflik antar pribadi dan antar kelompok. 

3) Beban kerja yang berlebihan. 

4) Kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. 

5) Ketidaktersediaan sumber daya. 

6) Kekhawatiran keuangan. 

7) Bahaya atau ancaman yang dirasakan. 

8)  Masalah- masalah pribadi. 

3. Pengertian Kinerja 

Menurut Anwar Prabu  Mangkunegara (2007:78) “pengertian 

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksankan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 



13 

 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. 

Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi 

pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. 

Dari kedua pendapat tersebut memberikan pengertian secara 

sederhana bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaanya baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif secara maksimal yang dilakukan oleh kantor atau 

organisasi. 

4. Hubungan antara stres kerja dengan kinerja pegawai 

Stres kerja sangat membantu kinerja akan tetapi dapat juga 

berperan salah atau merusak kinerja. Secara sederhana hal ini berarti 

bahwa stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 

pelaksanaan kerja, bila tidak ada stres tantangan kerja juga tidak ada 

dan kinerja cenderung rendah. 

Lebih lanjut menurut Stephen P. Robbins (2003:384-385) 

stres berpengaruh pada prestasi kerja, ini dibuktikan dengan 

hubungan U terbalik antara stres kerja dan prestasi kerja. Dibawah 

ini hubungan stres dan prestasi kerja yang di gambarkan dengan U 

terbalik. Dibawah ini gambar, tentang U terbalik 
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Gambar 1.1 

Hubungan U Terbalik antara stres kerja dan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logika yang mendasari U terbalik itu adalah bahwa stres 

pada tingkat rendah sampai dengan merangsang tubuh dan 

mengakibatkan kemampuan untuk berkreasi. Pada saat itu individu 

sering melakukan tugasnya dengan lebih baik, lebih intensif, atau 

lebih cepat. Tetapi bila stres itu lebih banyak akan mengakibatkan 

kinerja menjadi rendah atau menurun. 

Pola u terbalik ini juga menggambarkan reaksi terhadap stres 

sepanjang waktu dan terhadap intensitas stres, artinya stres tingkat 

sedang justru dapat berpengaruh negatif pada kinerja atau potensi 

jangka panjang karena intensitas stres yang berkelanjutan itu dapat 

meruntuhkan individu dan melemahkan sumber daya energinya. 

kerangka pemikiran akan mengarahkan proses penelitian 

sesuai tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran 

penelitian. 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi Rendah 

Kinerja 

Stres 
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Gambar 1.2 
Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Kabupaten Mempawah 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut  Sugiyono  

(2007:7) ”penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar/kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari 

populasi”. 

Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi 

yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan 

pada responden. Jadi penulis mengumpulkan data melalui komunikasi 

secara individu dengan menggunakan kuesioner. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipakai 

untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenaranya dalam penelitian ini,  yang 

dipergunakan untuk memperoleh data yaitu: 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengumpulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanyaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Responden&action=edit&redlink=1
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a. Kuesioner. 

Menurut (Sugiyono, 2009: 199). Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini diberikan kepada 

para pegawai, untuk memperoleh data identitas responden dan 

data tentang bagaimana pengaruh stres kerja pegawai dengan 

jumlah 14 (empat belas) item pernyataan yaitu kuesioner stres 

kerja. 

b. Wawancara. 

Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pegawai dan anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah 

c. Observasi. 

Metode observasi merupakan suatu pengamatan yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis. Metode penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang gambaran umum 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mempawah. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

melalui sumber dokumentasi berupa catatan yang mengandung 

petunjuk-petunjuk tertentu. Dokumen tersebut dapat 
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dipergunakan sebagai bukti dan bahan untuk mendukung suatu 

keterangan. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

menggali dokumen yang dimiliki tentang hal-hal yang ada 

hubungannya dengan penelitian dan data-data yang tidak 

terjawab melalui metode interview. Adapun data yang diperoleh 

sejarah berdiri, struktur organisasi dan keadaan pegawai. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Menurut Supardi  (2005 : 27) : “ Populasi adalah suatu 

kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan 

kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Jadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten 

Mempawah yaitu sebanyak 58 pegawai.  

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan subyek 

penelitian sebagai “ wakil “ dari para anggota populasi. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability 

sampling, dimana semua individu dalam populasi, baik sendiri 

maupun bersama-sama mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel dengan cara acak, karena jumlah populasi yang 

kurang dari 100 maka semua populasi diambil menjadi sampel yaitu 

sebesar 58 pegawai. 
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4. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran 

a. Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penulisan adalah variabel 

dependen dan independen. Variabel independen adalah variable yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain dan cenderung bebas 

Sedangkan variable dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan 

dijelaskan oleh variabel lain. Dalam penulisan ini variabel 

independen yang digunakan adalah stres kerja sedangkan variabel 

dependennya adalah kinerja pegawai. 

b. Skala Pengukuran  

Penelitian ini menggunakan Skala Likert,  yaitu untuk 

mengukur tingkat persetujuan dan  ketidaksetujuan  responden  

terhadap pertanyaan yang diajukan. Skala Likert dapat dikatagorikan 

sebagai skala ordinal. Dengan melihat jawaban dari responden 

melalui kuesioner yang disebarkan, kemudian dikelompokkan 

menurut jenisnya masing-masing dengan  skor interval 

menggunakan 5 (lima) katagori, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Netral (R) diberi skor 

3, Setuju (S) diberi skor 4, Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. 

 

 

 

  



19 

 

5. Tehnik Analisis Data   

a. Uji 

1) Validitas 

Validitas atau kesahihan merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Instrument 

dikatakan valid jika instrumen tersebut menunjukkan alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data sehingga valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya. Pengujian ini dilakukan dengan teknik korelasi 

product moment dari Parson dengan standar rumus sebagai 

berikut. 

N∑XY - ( ∑X)(∑Y)

 √{N∑X
2 

-(∑X
2
)} {(∑Y

2
-∑Y

2
)}

rxy

 

Keterangan : 

N : Jumlah responden 

∑X : Skor variabel (jawaban variabel) 

∑Y : Skor total dari variabel untuk responden ke-N 

rxy : Nilai keseluruhan 

2) Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-masing 

variabel normal atau tidak. Teknik uji normalitas yang digunakan 
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adalah uji kolmogrorov-smirnov dengan bantuan komputer 

program SPSS. 

3) Reliabilitas 

Menurut Sumardi Suryabrata (2004 : 28) : “reliabilitas 

menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran  dengan alat  tersebut 

dapat dipercaya. Hasil pengukuran  harus reliabel dalam artian 

harus memiliki tingkat konsentrasi dan kemantapan”. Teknik uji 

reliabilitas yang digunakan adalah uji Cronbach Alpha dengan 

bantuan komputer program SPSS. 

4) Koefisien Determinasi. 

Koefisien determinasi (KD) adalah angka yang 

menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau 

sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X 

(bebas) terhadap variabel Y (terikat), dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

r : Nilai korelasi 

  

5) Koefisien Korelasi Sederhana. 

Koefisien korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui 

derajat atau kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel 

dengan teknik statistik Korelasi Pearson Product Moment adalah 

KD = (r)2  x 100 % 
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untuk mencari hubungan variabel bebas (X) dengan variabel tak 

bebas (Y) dengan rumus:   

r =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    

.         √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 

Keterangan : 

n : Jumlah data (responden) 

X : Variabel bebas 

Y : Variabel terikat 

 

6) Regresi Linier Sederhana. 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk satu variabel 

bebas (independent) dan satu variabel tak bebas (dependent). 

Tujuan penerapan metode ini adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi besaran nilai variabel tak bebas (dependent) yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (independent), dengan rumus: 

 

 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat 

X : Variabel bebas 

a dan b : Konstanta   

b. Hipotesis Penelitian. 

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisa regresi linier sederhana, sesuai dengan 

Y = a + b.X 
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variabel-variabel yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah prosedur uji linieritas yaitu : 

H0 : Tidak ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. 

H1 : Ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. 

Kriteria keputusan : Apabila nilai signifikansi > (0,05), maka 

hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikansi ≤ (0,05), maka hipotesis nol 

( H0 ) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) 
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