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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL, TRANSFER 

PENGETAHUAN DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA GURU  

SAAT PANDEMI COVID-19 

(Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Bandarlampung) 

 

Oleh 

 

Yovita Riska Ramadhina 

 

Tahun 2020 merupakan awal mewabahnya Virus Corona dengan nama ilmiah 

Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) di Indonesia yang dikenal dengan Pandemi Covid-19. 

Prestasi kerja yang menurun, guru bersertifikasi masih sedikit, rendahnya kualitas 

pengajaran saat Pandemi Covid-19 merupakan penyebab terjadinya penurunan 

kinerja guru.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial, 

transfer pengetahuan dan stres kerja terhadap kinerja guru saat Pandemi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan metode Nonprobability Sampling dengan teknik 

Purposive Sampling dan sampel sebanyak 160 guru di sekolah menegah pertama 

negeri di Bandarlampung serta pengumpulan data dengan kuesioner.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan media sosial dan 

transfer pengetahuan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru 

serta stres kerja berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja guru pada 

sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung.  

 

 

 

Kata Kunci : Media Sosial, Transfer Pengetahuan, Stres Kerja, Kinerja 

Guru, Pandemi Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF SOSIAL MEDIA USE, KNOWLEDGE TRANSFER  

AND WORK STRESS ON TEACHER PERFORMANCE  

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

(Study at State Junior High School in Bandarlampung) 

 

By 

 

Yovita Riska Ramadhina 

 

The year 2020 was the beginning of the outbreak of the Corona Virus with the 

scientific name Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) in Indonesia, known as the Covid-19 

Pandemic. Decreased work performance, few certified teachers, the low quality of 

teaching during the Covid-19 pandemic is the cause of the decline in teacher 

performance. 

 

This study aims to determine the effect of using sosial media, knowledge transfer 

and work stress on teacher performance during the Covid-19 pandemic. This 

study uses the Nonprobability Sampling method with the Purposive Sampling 

technique and a sample of 160 teachers in the first public high school in 

Bandarlampung and collects data by questionnaire. 

 

The results of this study indicate that the variables of sosial media use and 

knowledge transfer have a significant positive effect on teacher performance and 

work stress has a significant negative effect on teacher performance in public 

junior high schools in Bandarlampung. 

 

Keywords: Sosial Media, Knowledge Transfer, Work Stress, Teacher 

Performance, Covid-19 Pandemic 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan.” 

- QS. Al-Insyrah : 5-6   - 

 

“Hidup adalah sepuluh persen dari apa yang terjadi padamu dan sembilan 

puluh persennya adalah bagaimana kamu menanggapinya.” 

- Lou Holtz    -  

 

“Lihat, hadapi, dan selesaikan.” 

- Yovita Riska Ramadhina   - 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah   

 

Sejak tahun 2020, terjadi suatu fenomena mewabahnya virus varian baru hingga 

saat ini, yakni Virus Corona dengan nama ilmiah Coronavirus 2 (SARS-CoV 2). 

Virus Corona ditemukan di Kota Wuhan China menjelang akhir tahun 2019. 

Penyebaran Virus Corona ini begitu pesat sehingga Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) melabeli kemunculan Virus Corona ini sebagai pandemi global pada 

Maret 2020. Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 

wabah yang telah menyebar ke seluruh wilayah geografis yang luas dalam waktu 

yang bersamaan. Lebih dari 210 negara dan wilayah telah terinfeksi Covid-19, 

menurut data per 23 April 2020 (Dong et al., 2020; Xie et al., 2020). 

 

Virus Corona merupakan virus varian baru yang menyerang saluran pernapasan 

pada tubuh manusia, sehingga dapat mengakibatkan kematian (Gennaro et al., 

2020). Menurut Abudi dkk (2020), penyebaran Virus Corona di Indonesia 

pertama kali diidentifikasi pada Senin, 2 Maret 2020 dan dicanangkan langsung 

oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Kasus positif dikonfirmasi setiap 

hari, mendorong langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran Virus Corona. 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar, tidak hanya pada kesehatan 

masyarakat, tetapi juga pada masalah sosial, budaya, ekonomi, ilmiah, dan teknis; 

bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah geopolitik 

(Yunus & Rezki, 2020). 

 

Mewabahnya Virus Corona di Indonesia memberikan dampak pada lembaga 

pendidikan, yakni sekolah. Sekolah adalah tempat di mana guru dan siswa dapat 

terlibat satu sama lain. Sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk memperoleh 
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ilmu dan menambah wawasan, sedangkan sekolah merupakan tempat bagi guru 

untuk menransfer dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Guru 

merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam memberikan 

pengetahuan kepada siswa dan memastikan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

agar tetap berjalan. 

 

Bagi siswa, Pandemi Covid-19 saat ini telah mengakibatkan pergeseran dan 

transisi dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring, sedangkan bagi 

guru, sebagian besar pekerjaan mengajar dilakukan dari rumah atau work from 

home selama 6 bulan. Situasi dan kondisi saat pandemi, pekerjaan lebih banyak 

dilakukan dari rumah. Namun proses kerja harus tetap berjalan, dan tujuan 

organisasi harus terpenuhi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini ada 

hubungannya dengan kinerja guru. Pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi seperti kriteria kualitas, efisiensi, dan efektivitas lainnya disebut kinerja 

(Gibsob, 1996 dalam Riani, 2011). 

 

Guru akan dihadapkan dengan hal-hal baru selama pekerjaan mereka dan proses 

mencapai tujuan organisasi di sekolah selama pandemi yang memberikan 

pengalaman baru kepada guru. akan memungkinkan mereka untuk maju dalam 

hidup mereka berdasarkan pengalaman. Namun, selain mengalami kemajuan 

mengenai hal-hal baru, gurupun dapat mengalami stres kerja karena 

membutuhkan penyesuaian dengan situasi yang berbeda dengan sebelumnya. 

Akibatnya, setiap lembaga pendidikan di masa pandemi saat ini harus 

memperhatikan dengan seksama bagaimana kemajuan dalam pendidikan 

didorong, bagaimana tingkat stres memengaruhi beban kerja selama pandemi, dan 

bagaimana memastikan bahwa para guru ini berkinerja baik. Pentingnya kinerja 

guru menjadi landasan yang sebenarnya dalam lembaga atau organisasi 

pendidikan, tujuan organisasi tidak dapat tercapai apabila tidak adanya kinerja.  

 

Pandemi Covid-19 ini mengharuskan guru dalam mencapai suatu tujuan 

organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi yang telah ada, sekaligus 

memudahkan pekerjaan yang dilakukan secara daring untuk diselesaikan. Sumber 

daya manusia tidak semua mempunyai ilmu pengetahuan, pemahaman, dan 
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kemampuan dalam mengoperasikan teknologi-teknologi informasi, namun 

teknologi informasi diperlukan dalam suatu pekerjaan. Salah satu faktor 

penunjang kinerja guru pada lembaga pendidikan adalah dengan memanfaatkan 

teknologi seperti penggunaan media sosial, terlebih saat pekerjaan dilakukan dari 

rumah. Media sosial merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

kinerja.  

 

Media sosial adalah jenis media online yang memfasilitasi interaksi sosial. 

Teknologi berbasis web digunakan di media sosial untuk mengubah kontak 

langsung menjadi wacana interaktif. Whatsapp, Instagram, Youtube, Facebook, 

dan Twitter adalah beberapa platform jejaring sosial paling populer saat ini 

(Manuti & de Palma, 2016). Penggunaan media sosial dapat memudahkan orang 

untuk mendapatkan informasi dan bekerja secara online tanpa terkendala oleh 

waktu atau lokasi (Contreras-Castillo et al., 2006; Hrastinski, 2006). 

 

Cao (2016), mengungkapkan bahwa media sosial mempunyai sisi positif yakni 

media sosial dapat mempromosikan berbagi pengetahuan dan penempatan sumber 

daya manusia, sedangkan sisi negatif dari media sosial yakni dapat mengurangi 

produktivitas dan mengurangi reputasi karena konsentrasi dapat terganggu. Studi 

ini menemukan bahwa hal itu dapat meningkatkan kinerja pegawai, menciptakan 

visi bersama, dan membangun kepercayaan yang semuanya dapat membantu 

transfer pengetahuan. Penelitian lain menemukan bukti adanya masalah kinerja 

yang disebabkan oleh penggunaan media sosial, seperti keterlambatan pegawai 

bekerja dan penggunaan media sosial secara berlebihan oleh pegawai selama jam 

kerja. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media 

sosial berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja (Batubara, 

2017). Penjelasan temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa media sosial 

berdampak pada kinerja.  

 

Faktor lain yang menunjang kinerja guru dapat ditinjau dari penyampaian ilmu 

pengetahuan atau transfer pengetahuan, karena pengetahuan merupakan sumber 

kekayaan dan sumber keberhasilan dari sebuah organisasi. Transfer pengetahuan 

menurut Smale (2008) adalah proses mentransfer pengetahuan di dalam suatu 
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organisasi dari satu individu ke individu lain, dan dipengaruhi oleh kualitas 

individu yang terlibat. Semakin lama pengetahuan ditransfer dari seorang individu 

ke teknologi informasi, semakin lama akan dapat memberikan pembaruan untuk 

pengetahuan organisasi secara keseluruhan, yang pada titik tertentu akan 

memberikan karakteristik organisasi yang unik untuk organisasi yang bersaing 

dan dapat meningkatkan kinerja. (Cohen & Levinthal, 1990 dalam Bhaktiaruddin, 

2013). 

 

Penelitian menurut Rhodes (2008) terdapat permasalahan mengenai transfer 

pengetahuan dan inovasi dalam organisasi yang tidak jelas, sehingga dilakukan 

penelitian dengan hasil penelitian berdasarkan tingkat respon sampel 19,6%, 

menunjukkan bahwa faktor organisasi tertentu dianggap sistem teknologi 

informasi mempunyai dampak paling signifikan pada transfer pengetahuan 

organisasi yang diikuti dengan strategi pembelajaran terstruktur, dan inovatif 

budaya organisasi. Transfer pengetahuan mempunyai pengaruh kuat pada inovasi 

pengembangan keahlian, sedangkan untuk inovasi proses mempunyai dampak 

yang lebih besar pada kinerja organisasi daripada inovasi produk.  

 

Penelitian lain menyatakan bahwa transfer pengetahuan mempunyai peran yang 

sangat besar bagi kinerja suatu organisasi atau lembaga yang artinya besar 

kecilnya produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi, baik berupa jasa maupun 

barang dan juga ditentukan oleh berhasil tidaknya informasi yang disampaikan 

dari pegawai atau pelaksana organisasi itu sendiri (Kosasih & Budiani, 2008). 

Penelitian menunjukkan bahwa transfer pengetahuan tidak memiliki pengaruh 

substansial terhadap kinerja, menurut Kumar & Ganesh (2011). Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa transfer pengetahuan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja.  

 

Memperhatikan tingkat stres kerja merupakan cara lain untuk meningkatkan 

kinerja guru. Menurut Mangkunegara (2013), stres kerja didefinisikan sebagai 

sensasi berada di bawah tekanan atau depresi yang dialami oleh orang-orang yang 

berurusan dengan pekerjaannya, dan stres kerja dapat ditimbulkan oleh 

komunikasi yang tidak memadai antar individu dalam suatu organisasi. Stres kerja 
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individu pasti akan mempengaruhi organisasi yang bersangkutan karena kinerja 

akan menderita sebagai hasilnya. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan sebelum wabah Virus Corona, temuan penelitian ini 

mengungkapkan bahwa stres kerja memiliki dampak yang menguntungkan dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Arfani & Luturlean, 2018). Stres di tempat 

kerja berdampak negatif terhadap kinerja karyawan, menurut temuan penelitian 

lain (Dewi & Wibawa, 2016). Stres di tempat kerja memiliki efek pada kinerja, 

menurut penelitian sebelumnya. Hipotesis dan temuan penelitian sebelumnya 

telah memberikan inspirasi, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada kelompok 

orang yang berbeda, yakni guru di sekolah menengah pertama negeri di 

Bandarlampung. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data 

Semester Ganjil tahun ajaran 2021/2022, terdapat 45 sekolah menengah pertama 

negeri yang tersebar dibeberapa kecamatan di Bandarlampung. 

 

Permasalahan yang terjadi adalah tidak efektifnya kegiatan belajar mengajar 

online, karena pada saat mendistribusikan konten atau informasi dengan 

memanfaatkan media sosial sering terjadi masalah dengan sinyal jaringan yang 

tidak stabil, terputus, dan tidak mencukupi. Sulit dipahami karena tidak jelas dan 

memberikan banyak interpretasi atau membingungkan dalam penyusunan kalimat. 

Menurunnya tingkat perhatian guru terhadap rekan kerja sesama guru dan siswa, 

karena banyaknya orang yang menghubungi melalui media sosial, sehingga pesan 

tidak terbalas, akibat terlewat dan tertimbun. Pembuatan program pembelajaran 

yang kurang diperhatikan, akibat fokus perhatian yang terbagi-bagi, sebab adanya 

guru yang berperan ganda dan adanya pekerjaan lain dalam waktu yang 

bersamaan. Sistem penilaian kinerja yang mengacu pada kualitas guru di sekolah 

menengah pertama negeri di Bandarlampung.  

 

Penyampaian ilmu pengetahuan saat pandemi dilakukan secara daring atau online, 

sehingga guru diberikan tuntutan agar dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi 

terkait dengan ilmu pengetahuan agar tetap tersampaikan. Namun, tidak semua 

guru memahami cara pengoperasian aplikasi-aplikasi, karena faktor usia yang 

tidak lagi muda dan kurang update mengenai hal-hal terbaru. Guru menjadi bosan 
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dan stres sebagai akibat dari harapan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

Keberhasilan SMP ini tidak terlepas dari keberhasilan gurunya sebagai pendidik. 

Dengan kata lain, keberhasilan seorang guru dapat diukur dengan proses 

penyampaian informasi kepada siswa, rekan kerja, dan atasan sekolah. 

 

Situasi saat Pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya keluhan-keluhan dari 

para guru sekolah menegah pertama negeri, terkait ada beberapa topik 

pembelajaran tertentu yang sulit untuk dilakukan secara daring. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan alasan bahwa transformasi atau perubahan penyampaian ilmu 

pengetahuan (kognisi) tersebut dapat dilakukan secara daring, namun untuk 

transformasi afeksi dan konasi masih banyak kendala. Terdapat empat 

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, 

antara lain (1) Terjadinya guncangan teknologi, akibat kurangnya persiapan; (2) 

Pembelajaran secara daring memerlukan perangkat teknologi seperti gadget, 

sedangkan terdapat keterbatasan ekonomi; (3) Pemberlakuan kurikulum 13 yang 

meniadakan guru teknologi, informasi dan komunikasi; (4) Penguasaan teknologi 

yang belum merata. 

 

Penguasaan teknologi yang belum merata mengakibatkan guru-guru sekolah 

menengah pertama negeri di Bandarlampung hanya menggunakan media sosial 

yang umum, yakni Whatsapp, Youtube dan Instagram. Terdapat kendala pada 

penggunaan media sosial tersebut, seperti (1) Koneksi sinyal yang tidak baik. Hal 

ini menghambat proses dalam pengiriman materi pelajaran atau menansfer 

pengetahuan; (2) Gadget yang disalahgunakan bukan untuk pembelajaran, namun 

untuk hal yang lain; (3) Siswa sering tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas 

karena lalai serta siswa cenderung kurang fokus dalam materi yang dibahas, 

ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Selama Pandemi Covid-19 sering 

terjadi ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh siswa yang berdampak pada prestasi 

siswa yang menurun, sehingga guru harus mempertimbangkan nilai yang akan 

diberikan kepada siswa tersebut, dikarenakan guru sekolah menengah pertama 

negeri di Bandarlampung mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat 

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas siswanya. Selain itu, 

guru juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas. 
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Adanya tuntutan kerja tersebut guru mengalami stres kerja. Guru yang mengalami 

stres akan berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Kinerja guru ialah perilaku 

atau respon yang memberikan hasil yang mengacu pada apa yang dikerjakan oleh 

guru dalam menghadapi tugas. Kinerja guru dapat diartikan sebagai hasil 

pencapaian dalam melaksanakan tugas yang berdasarkan pada kecakapan, 

pengalaman, waktu dan output yang dihasilkan baik dari kualitas dan 

kuantitasnya.  Guru diharuskan mempunyai kinerja yang baik dan optimal, namun 

kinerja guru saat Pandemi Covid-19 belum optimal dikarenakan (1) Banyaknya 

guru yang mengeluh; (2) Prestasi kerja guru yang menurun; (3) Guru yang 

terpapar Virus Corona, sehingga diharuskan beristirahat; (4) Tidak efektifnya 

pembelajaran secara daring mengakibatkan rendahnya kualitas pengajaran dan 

masih kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi untuk 

kegiatan belajar mengajar; (5) Serta guru yang bersertifikasi yang masih sedikit. 

Hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan kinerja guru mengalami 

penurunan.  

 

Ditinjau dari penelitian terdahulu dan kondisi sekolah menengah pertama negeri 

di Bandarlampung, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Media Sosial, Transfer Pengetahuan dan Stres Kerja terhadap 

Kinerja Guru saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri di Bandarlampung)” 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Kinerja guru di masa pandemi Covid-19 menjadi fokus utama penelitian ini. 

Banyak faktor yang mempengaruhi variabel kinerja, namun penelitian ini hanya 

berfokus pada tiga faktor saja yaitu variabel media sosial, variabel transfer 

pengetahuan, dan variabel stres kerja. Objek penelitian dalam penelitian ini 

terbatas pada guru yang memanfaatkan media sosial.  
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Berikut ini adalah daftar rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini: 

1 Apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap kinerja guru 

sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19 ?  

2 Apakah terdapat pengaruh transfer pengetahuan terhadap kinerja guru sekolah 

menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19 ?  

3 Apakah terdapat pengaruh stres kerja terhadap kinerja guru sekolah menengah 

pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19 ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, 

khususnya bagaimana pengaruh penggunaan media sosial, transfer pengetahuan, 

dan stres kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri di Bandarlampung selama masa 

pandemi Covid-19. Tujuan keseluruhan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

kinerja guru, sedangkan tujuan khusus, antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penggunaan media sosial terhadap 

kinerja guru sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat 

Pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transfer pengetahuan terhadap 

kinerja guru sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat 

Pandemi Covid-19. 

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh stres kerja terhadap kinerja guru 

sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Ketika penelitian selesai, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

Khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti di 

bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya dampak media sosial, 

transfer informasi, dan stres kerja terhadap kinerja guru di masa pandemi 

Covid-19. 

2. Bagi Akademisi  

Studi ini diharapkan berguna untuk penelitian masa depan tentang efek media 

sosial, transfer pengetahuan, dan stres kerja pada kinerja dosen dan pendidik. 

3. Bagi Universitas  

Diharapkan dapat bermanfaat bagi administrasi universitas dalam hal 

pengelolaan kinerja tenaga pendidik pada universitas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Media Sosial 

 

2.1.1 Pengertian Media Sosial  

 

Adanya perkembangan internet salah satunya adalah dengan adanya media sosial. 

Di dalam dan di luar perusahaan, media sosial adalah tempat di mana individu 

terhubung dan berkolaborasi (Daowd et al., 2016). Dalam konteks kompetitif ini, 

media sosial telah menjadi prasyarat mendasar untuk desain organisasi (Kane, 

2017), karena penggunaan media sosial, bisnis dapat menghadapi kemungkinan, 

tantangan, kelemahan, dan kekuatan. Seseorang dapat saling terhubung satu sama 

lain guna berkomunikasi dan berbagi informasi dapat melalui media sosial. Media 

sosial terdiri dari beberapa kegiatan seperti komunikasi dengan teman-teman; 

menonton berita; berbagi foto, video; keterlibatan dalam diskusi topik publik; 

menambahkan pesan instan dengan obrolan web waktu nyata; dan bermain game 

(Sosbaih et al., 2016).  

 

Definisi media sosial, menurut Kaplan & Haenlein (2010), adalah "kumpulan 

aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas prinsip dan teknologi Web 2.0." 

Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk membuat dan berbagi konten. 

Saat dipublikasikan, informasi online yang dikembangkan dengan teknologi 

media sosial sangat mudah diakses dan diperluas. Perbedaan lainnya adalah 

bahwa media sosial memerlukan beberapa jenis keterlibatan sosial sebagai bagian 

dari proses. Bentuknya dapat berkisar dari konten dari majalah mode online yang 

ditulis oleh perusahaan atau individu hingga situs jejaring sosial seperti Facebook, 

Google+, YouTube, Line, WhatsApp, dan Twitter (Manuti & de Palma, 2016). 
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2.1.2 Peran Penting Penggunaan Media Sosial 

 

Saat ini, salah satu hal terpenting bagi guru dan siswa untuk dapat menggunakan 

dan memanfaatkan program seperti Whatsapp, Youtube, Instagram, dan aplikasi 

media sosial lainnya adalah media sosial. "Sebuah layanan berbasis web yang 

memungkinkan individu untuk (1) membangun profil publik atau semi-publik 

dalam sistem yang dibatasi, (2) mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan 

siapa mereka berbagi koneksi, dan (3) melihat dan menelusuri daftar koneksi 

mereka dan yang dibuat oleh orang lain dalam sistem," menurut (Boyd & Ellison, 

2007). 

 

Media sosial mempunyai perbedaan dengan media tradisional, hal yang 

membedakan adalah adanya alat yang cukup murah dan mudah diakses yang 

memungkinkan individu untuk menyebarluaskan dan mendapatkan informasi 

dengan cara yang efektif. Akibatnya, media sosial memberikan potensi untuk 

memperkuat seluruh rantai nilai organisasi dengan menghasilkan informasi nilai 

tambah dalam proses pengajaran, menjadikan media sosial sebagai media 

pemersatu. Kesimpulan di atas adalah bahwa media sosial harus memiliki aspek 

human connection sehingga mudah untuk terlibat, berbagi, dan memperluas 

penggunaan media sosial sebagai alat dengan berbagai fungsi baik di individu 

maupun perusahaan. 

 

 

2.1.3 Indikator Penggunaan Media Sosial 

 

Indikator-indikator yang dapat diukur mengenai media sosial yang dapat 

digunakan untuk pekerjaan bidang sumber daya manusia untuk pengajaran 

menurut Sobaih et al., (2016) antara lain : 

1. Kegiatan belajar mengajar 

Mengajar dan belajar merupakan interaksi yang dilakukan oleh pengajar dan 

siswa untuk saling membagikan pengetahuan dan menerima pengetahuan. 

 

 

 



12 
 

2. Dukungan siswa 

Dukungan siswa merupakan salah satu penunjang yang memungkinkan 

kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan dengan hubungan 

timbal balik. 

3. Sarana dan prasarana 

Keberadaan komunitas membangun atau memperluas hubungan yang 

memungkinkan individu untuk berkomunikasi satu sama lain. 

4. Peningkatan kualitas 

Media sosial dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai 

kelebihan yang dimiliki suatu organisasi dan menarik minat para pembaca.  

 

Menurut Cao et al. (2016), tanda lain dari media sosial yang dapat dideteksi dari 

berbagai hal adalah: 

1. Mendapat pengetahuan dan informasi terkait pekerjaan 

2. Sarana memelihara dan memperkuat komunikasi di tempat kerja 

3. Visi (shared vision), hubungan jaringan, dan kepercayaan adalah semua faktor 

yang memengaruhi cara orang memanfaatkan media sosial di tempat kerja. 

 

Kita dapat menggunakan media sosial untuk terlibat dalam berbagai aktivitas dan 

interaksi dengan orang lain. Media sosial menawarkan kemampuan untuk 

bookmarking, content dan sharing, connecting dan creating opinion, seperti: 

1. WhatsApp   

WhatsApp, aplikasi smartphone untuk mengirim pesan instan, bekerja mirip 

dengan program SMS di telepon lama. WhatsApp, di sisi lain, tidak 

menggunakan pulsa melainkan data internet. Tidak perlu khawatir dengan 

karakter dalam program Whatsapp singkat. 

2. Youtube   

Youtube adalah situs berbagi video yang memungkinkan pengguna 

mengunggah video mereka sendiri atau sekadar menonton klip video yang 

diunggah oleh orang lain. Berbagai jenis video, seperti klip video publik 

penyanyi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video pendidikan, 

video blog vlogger, dan video pelajaran untuk berbagai hobi, semuanya dapat 

dikirimkan ke situs ini. 
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3. Instagram  

Instagram adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk 

berbagi foto dan video. Instagram berbeda dari platform media sosial lainnya 

karena menekankan penggunaan kata-kata atau pembaruan status untuk 

dibagikan kepada publik. 

 

 

2.2 Transfer Pengetahuan 

 

2.2.1 Pengertian Transfer Pengetahuan 

  

Bagi sebuah organisasi, pengetahuan adalah hal yang penting untuk mencapai 

kesuksesan. Pengetahuan individu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi. Transfer pengetahuan adalah proses melewati pengetahuan dari satu 

orang ke orang lain dalam suatu organisasi, dan itu dipengaruhi oleh kualitas 

orang-orang yang terlibat (Smale, 2008). Transfer pengetahuan, menurut Sproull 

(2010) adalah kumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu atau 

melekat dalam proses dan aplikasi nyata organisasi.Transfer pengetahuan adalah 

serangkaian proses untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan ke 

seluruh organisasi untuk mencapai misi dan tujuan bisnis. Transfer pengetahuan 

mengacu pada keberhasilan transfer pengetahuan atau informasi, sehingga 

penerima pengetahuan dapat memahaminya dan melakukan tugas dengan benar 

(Siagian, 2010). 

 

 

2.2.2 Peran Penting Transfer Pengetahuan 

 

Karena transfer pengetahuan merupakan proses paling mendasar dari sebuah 

peradaban dan sangat penting untuk kemajuan bersama suatu organisasi (Darr & 

Kurtzberg, 2000), penting untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi, 

meningkatkan inovasi, yang nantinya akan meningkatkan kinerja organisasi atau 

kinerja di setiap lapisan. 
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2.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

 

Menurut Sarja (2013), tiga faktor yang dapat mempengaruhi transfer pengetahuan: 

(1) Faktor organisasi, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau faktor yang 

sering disebut sebagai faktor eksternal yang dapat merangsang sikap individu 

untuk mentransfer pengetahuan; (2) Faktor individu, yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri individu dan sering disebut sebagai faktor internal seperti persepsi, 

keyakinan, sikap, dan perasaan; (3) Aspek teknis meliputi perangkat lunak dan 

perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang 

terkait dengan teknologi manajemen pengetahuan.  

 

Pengetahuan individu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Dharmasinta 

(2013), antara lain: 

1. Pendidikan adalah fase atau proses yang bertujuan untuk mempengaruhi 

perilaku dan sikap masyarakat, serta upaya untuk mendewasakan dan 

mendidik manusia melalui pengajaran dan pelatihan. 

2. Majalah, buku, jurnal, televisi, dan bentuk media lainnya digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi atau pengetahuan.  

3. Informasi, yakni suatu hal yang dapat diketahui saat adanya transfer 

pengetahuan. Cakupan informasi yang dibagikan biasanya berupa teks, 

gambar, video, gambar, dan suara.  

 

 

2.2.4 Indikator Transfer Pengetahuan 

 

Indikator transfer pengetahuan yang dapat diukur menurut Smale (2011), yakni : 

1. Bentuk transfer pengetahuan 

Bentuk pengetahuan yakni antara lain bentuk eksplisit dan tacit, di mana 

eksplisit mengacu pada pengetahuan yang dapat didokumentasikan dan 

terstruktur dan akibatnya mudah ditransfer, sedangkan bentuk pengetahuan 

tacit berada di manusia. pikiran, memanifestasikan dirinya dalam perilaku dan 

persepsi, dan selanjutnya lebih sulit untuk ditransfer (Nonaka, 1995) 

2. Mekanisme pengetahuan transfer ; dan   

3. Kesuksesan transfer pengetahuan 
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2.3 Stres Kerja 

 

2.3.1 Pengertian Stres Kerja  

 

Individu merasakan stres kerja ketika dihadapkan pada kewajiban kerja yang 

berada di luar kemampuannya (Cooper & Travers, 1996 dalam Zurlo et al., 2007). 

Menurut Mangkunegara (2013), stres kerja adalah perasaan tegang yang dialami 

individu ketika menghadapi pekerjaannya, dan dapat diciptakan oleh komunikasi 

yang tidak memadai antar pekerja dalam suatu organisasi. Stres kerja merupakan 

bentuk ketergantungan yang mempengaruhi emosi dan proses berpikir seseorang. 

Stres kerja menurut Anoraga (2001) dalam Muslim (2020), adalah reaksi tubuh 

dan mental seseorang terhadap perubahan di sekitarnya yang meresahkan dan 

membuatnya merasa terancam. 

 

 

2.3.2 Indikator Stres Kerja 

 

Indikator stres kerja bagi guru yang dikemukakan oleh Cooper & Travers (1996) 

dalam Zurlo et al., (2013) dapat diukur dengan menganalisis sepuluh faktor yang 

menimbulkan stres kerja, seperti: (1) Interaksi antara guru dan siswa; (2) 

Manajemen sekolah; (3) Kepadatan kelas; (4) Perubahan yang terjadi dalam 

pendidikan; (5) Penilaian guru; (6) Keterlibatan emosional siswa dan orang tua; 

(7) Kurangnya pengakuan status atau kesempatan promosi; (8) Berperan ganda 

dan kekurangan sumber daya; (9) Ketidakamanan pekerjaan; (10) Ambiguitas 

peran guru. Penelitian ini mengambil tujuh faktor dari sepuluh, karena pada 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tujuh faktor lebih dapat di 

interpretasikan dan menghasilkan varian total lebih besar dalam perhitungan.  

 

2.3.3 Sumber Stres Kerja 

 

Menurut Riani & Handayani, 2020; Ulpa, 2018 sumber stres kerja berasal dari 

lingkungan kerja. Sumber stres terbagi menjadi dua bagian, antara lain :  

a. Masalah pengambilan keputusan jangka panjang, kurangnya dukungan rekan 

kerja, jam kerja yang panjang, kompensasi dan promosi yang buruk, banyak 
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proses dan kebiasaan yang tidak dibutuhkan, dan perubahan adalah 

kontributor umum dari stres kerja. 

b. Tugas yang tidak pasti, konflik peran, hubungan yang buruk dengan atasan, 

gundukan pekerjaan, kurangnya keragaman di tempat kerja, hambatan 

komunikasi, kepemimpinan yang buruk, dan perbedaan pendapat di antara 

rekan kerja adalah sumber stres kerja. 

 

 

2.4 Kinerja Guru 

 

2.4.1 Pengertian Kinerja  

 

Kinerja, menurut Robbins (2001), merupakan fungsi dari hubungan kemampuan, 

motivasi, dan peluang. Kinerja dalam organisasi membutuhkan tenaga kerja yang 

termotivasi yang memiliki dorongan untuk produktivitas yang lebih tinggi dalam 

hal kualitas, kuantitas serta komitmen dan dorongan (Flippo, 2001). Kinerja 

tempat kerja adalah faktor yang paling penting dalam manajemen sumber daya 

manusia dan perilaku organisasi (Welbourne 1995 ; Waeyenberg et al., 2020). 

Kinerja mengacu pada kualitas dan jumlah pekerjaan yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas dengan kewajiban yang telah diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2013).   

 

 

2.4.2 Peran Penting Kinerja 

 

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam organisasi. Manusia 

merupakan motor penggerak di balik semua berjalannya organisasi dalam 

mencapai tujuan, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup dan keuntungan 

organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk tetap eksis ditentukan 

oleh usaha manusia dalam menjalankan misinya dengan semaksimal mungkin. 

Khususnya di lembaga pendidikan atau sekolah. Instrumen penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk meninjau kinerja, peringkat kerja, penilaian kinerja, penilaian 

guru, dan evaluasi sekaligus, sehingga dapat ditentukan guru mana yang mampu 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik, efisien, efektif, dan produktif dalam 

sesuai dengan tujuan.  
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2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 

Beberapa hal dapat mempengaruhi kinerja. Menurut Mangkunegara (2013), ada 

dua faktor yang menentukan pencapaian kinerja: 

1. Komponen motivasi, yang ditimbulkan oleh sikap seseorang dalam 

menghadapi masalah pekerjaan;  

2. Faktor kemampuan psikologis, yang meliputi kemampuan prospektif (IQ) dan 

kemampuan realitas.  

 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja, menurut Kumar & Ganesh (2011), antara 

lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja. 

2. Teknologi dan sarana produksi. 

3. Struktur organisasi. 

 

 

2.4.4 Indikator Kinerja 

 

Hal-hal yang dapat dihitung dan diukur disebut indikator kinerja. Tujuan indikator 

kinerja adalah untuk menunjukkan bahwa guru membuat kemajuan menuju tujuan 

dan sasaran rencana strategis setiap hari. 

Menurut Waeyenberg et al., 2020, metrik kinerja guru meliputi: 

1. Perilaku yang ditampilkan 

Menampilkan perilaku yang melampaui harapan dalam peran  

2. Tindakan khusus yang dilakukan 

  Tindakan yang biasanya terkait dengan perilaku kewarganegaraan organisasi. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

 

Karena penelitian harus dilakukan dengan terencana dan sesuai dengan konsepsi 

ilmiah, maka penelitian yang dilakukan dalam upaya peningkatan pengetahuan 

menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan. Telah ada penelitian 

sebelumnya tentang dampak penggunaan media sosial, transfer pengetahuan, dan 
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stres kerja terhadap kinerja guru, dengan hasil yang baik dan tidak signifikan. 

Peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Cao et al., 

(2016) 

 

 

 

Exploring the influence 

of social media on 

employee work 

performance 

Temuan studi menunjukkan bahwa 

media sosial dapat mendorong 

personel dan memiliki pengaruh yang 

menguntungkan pada kinerja tanpa 

memiliki dampak langsung. 

2 Yusuf & 

Ofobruku, 

(2016) 

 

Effect of knowledge, 

transfer on employees 

performance in selected 

small business in Asaba 

Nigeria 

 

Transfer pengetahuan memiliki efek 

menguntungkan yang cukup besar 

pada kinerja karyawan, menurut 

temuan penelitian. 

 

3 Imran et al., 

(2017) 

The Impact of social 

media on teacher`s 

performance : 

A case of higher 

educations of Pakistan. 

Temuan studi mengungkapkan bahwa 

berbagi pengetahuan, kreativitas, 

kolaborasi, dan keterlibatan melalui 

situs jejaring sosial memiliki dampak 

besar pada kinerja guru, menyiratkan 

bahwa menggunakan situs jejaring 

sosial dalam pendidikan 

meningkatkan kinerja guru. 

 

4 Sukru (2018) 

 

The effect of social media 

on employees job 

performance : The 

mediating role of 

organization structure 

Temuan mengungkapkan bahwa 

kinerja karyawan dan pekerjaan 

berhubungan positif dengan 

penggunaan media sosial, dengan 

struktur organisasi bertindak sebagai 

faktor mediasi positif. 

 

5 Taufiq (2019) Pengaruh pengguna 

media sosial dan transfer 

pengetahuan terhadap 

kinerja dosen di ITM 

Temuan mengungkapkan bahwa 

adopsi media sosial dan transfer 

informasi berdampak baik dan 

signifikan terhadap kinerja dosen di 

ITM.  

6 Jalil (2019) 

 

Pengaruh beban kerja, 

stres kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru 

Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Palu 

Temuan penelitian mengungkapkan 

bahwa stres berdampak pada kinerja 

guru.  

 

 

7 Siregar (2020) 

  

Pengaruh pembelajaran 

organisasi dan transfer 

pengetahuan terhadap 

kinerja karyawan pada 

PDAM Tirtanadi Medan 

 

Kinerja karyawan dipengaruhi secara 

positif oleh karakteristik pembelajaran 

organisasi dan transfer pengetahuan, 

menurut temuan tersebut. 

 

 

8 Li et al., The pathways fromself- Temuan penelitian ini menunjukkan 
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No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

(2021) 

 

control at school to 

performance at work 

among novice 

kindergarten teachers: 

the mediation of work 

engagement and work 

stres 

 

bahwa meningkatkan kontrol diri, 

meningkatkan keterlibatan di tempat 

kerja, dan mengurangi stres kerja 

semuanya dapat membatu instruktur 

pemula tampil lebih baik selama 

transisi sekolah ke kerja. 

 

Kedelapan penelitian terdahulu memberikan arahan dan pemikiran dalam 

penelitian ini. Fakta bahwa penelitian ini melihat karakteristik termasuk 

penggunaan media sosial, transfer pengetahuan, stres kerja, dan kinerja guru 

membedakannya. Penelitian ini belum ada orang lain yang melakukan hal serupa, 

sepengetahuan peneliti. 

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah gambaran atau sketsa mengenai hubungan antar 

variabel. Menurut Sugiyono (2019), kerangka pemikiran adalah cara berpikir 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan banyak aspek yang telah disorot 

sebagai isu utama. 

 

Variabel pada kerangka pikir dibawah ini, yaitu media sosial (X1) mempunyai 

empat indikator yang meliputi kegiatan belajar dan mengajar, dukungan siswa, 

sarana dan prasarana, peningkatan kualitas (Sobaih et al., 2016). Bentuk 

pengetahuan yang dikomunikasikan, proses transmisi pengetahuan, dan 

keberhasilan transfer pengetahuan merupakan tiga indikasi transfer pengetahuan 

(X2) (Smale, 2011). Stres kerja (X3) mempunyai tujuh indikator, yaitu kepadatan 

kelas, status, interaksi, manajemen sekolah, keterlibatan emosional, penilaian 

guru, dan peran ganda (Cooper & Travers 1996; Zurlo et al., 2013). Kinerja guru 

(Y) mempunyai dua indikator meliputi perilaku yang ditampilkan dan tindakan 

khusus yang dilakukan (Waeyenberg et al., 2020) .  

 

 

 

 



20 
 

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Penggunaan Media Sosial. Transfer pengetahuan dan Stres kerja  

terhadap Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

Media Sosial (X1) 

1. Kegiatan Belajar Mengajar 

2. Dukungan Siswa 

3. Sarana dan Prasarana 

4. Peningkatan kualitas 

(Sobaih et al, 2016) 

Transfer Pengetahuan (X2) 

1. Bentuk Transfer Pengetahuan 

2. Mekanisme Transfer 

Pengetahuan 

3. Kesuksesan Transfer 

Pengetahuan 

  (Smale, 2011) 

 

 

Kinerja Guru (Y) 

1. Perilaku yang 

ditampilkan 

2. Tindakan khusus 

dilakukan 

(Waeyenberg et al., 

2020) 

Stres Kerja (X3) 

1. Kepadatan Kelas 

2. Status 

3. Interaksi Guru 

4. Manajemen Sekolah 

5. Keterlibatan Emosional 

6. Penilaian Guru 

7. Peran Ganda 

(Cooper & Travers 1996; Zurlo et al., 

2013) 

 

 

H1 

H2 

H3 
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2.7 Perumusan Hipotesis 

 

Hipotesis, menurut Sekaran (2017), adalah pernyataan sementara yang dapat diuji 

dan mengantisipasi apa yang ingin diungkapkan peneliti dalam studi empiris. 

Berikut adalah susunan kata hipotesis dalam penelitian ini, yang didasarkan pada 

teori dan penelitian sebelumnya: 

H1 : Penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung. 

H2 : Transfer pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung. 

H3 : Stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja guru sekolah 

menengah pertama negeri di Bandarlampung. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian menurut Sugiyono (2019) adalah suatu atribut, sifat, atau nilai 

seseorang, objek, atau aktivitas yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti untuk diteliti dan dibentuk kesimpulan. Penelitian ini difokuskan 

pada guru di SMP Negeri Bandarlampung. 

 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kausal. Penelitian kausal 

adalah jenis penelitian yang berusaha membuktikan hubungan sebab akibat, atau 

hubungan yang dipengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor independen, 

dengan variabel dependen (Oei, 2010). Studi ini menggunakan metodologi 

penelitian kausal untuk menyelidiki pengaruh media sosial, transfer pengetahuan, 

dan stres kerja terhadap kinerja guru, seperti yang dijelaskan di atas. 

 

3.3 Sumber Data 
 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Sekaran (2017), data primer adalah pengetahuan tentang variabel 

penelitian yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.  

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder menurut Oei (2010) adalah informasi yang diperoleh melalui studi 

literatur atau hasil pengumpulan data atau informasi dari literatur dan referensi 
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yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder dibagi menjadi dua 

kategori: 

a. Data internal  

Data internal adalah informasi yang berasal dari dalam organisasi. 

b. Data eksternal  

Data eksternal adalah informasi yang berada di luar perusahaan atau yang 

telah disediakan oleh pihak lain. 

 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa, atau objek yang menarik yang ingin 

diungkapkan oleh peneliti berdasarkan sampel statistik (Sekaran, 2017). Menurut 

data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, populasi penelitian ini adalah 

seluruh pengajar SMP Negeri di Bandarlampung, sebanyak 1389 guru berstatus 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

 

3.4.2 Sampel 

Sampel mewakili ukuran dan karakteristik populasi. Penelitian dapat 

menggunakan sampel yang dikumpulkan dan harus mewakili populasi masyarakat 

tersebut karena keterbatasan waktu, anggaran, dan tenaga kerja (Sugiyono, 2019).  

 

3.4.2.1 Teknik Pengambilan Sampel 

 

Teknik pengambilan sampel memastikan bahwa temuan penelitian pada sampel 

dapat diandalkan dan mewakili total populasi. Penelitian ini menggunakan metode 

sampel Nonprobability berdasarkan fakta bahwa jumlah pengajar SMP di 

Bandarlampung berlebihan dan populasinya diketahui. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

(Hair et al., (2010) menyatakan bahwa jumlah sampel sebagai responden harus 

disesuaikan dengan jumlah indikator pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, 

dengan asumsi n x 5 variabel yang diamati (indikator) sampai dengan n x 10 
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variabel yang diamati (indikator). Dalam penelitian ini jumlah indikator 

pernyataan dalam kuesioner adalah 16 item yang digunakan untuk mengukur 4 

variabel, sehingga jumlah responden yang digunakan adalah 16 x 10 = 160. 

Menurut Hair, et al., (2010), ukuran sampel yang memadai berkisar antara 100 

sampai dengan 200 responden, maka jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah 160. 

 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

menurut Sugiyono (2019): 

 

 

3.5.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

 

Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan variabel 

respon berubah atau muncul. Penggunaan media sosial (X1), transfer pengetahuan 

(X2) dan stres kerja (X3), merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. 

 

 

3.5.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau 

menjadi akibat darinya. Kinerja guru (Y) merupakan variabel terikat dalam 

penelitian ini. 

 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian, metode 

pengumpulan data merupakan aspek penting dari strategi penelitian. Berikut ini 

adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini:  
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3.6.1 Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2019), kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

cara menghadirkan seorang responden dengan serangkaian pernyataan atau 

pertanyaan tertulis, yang kemudian dijawab. Karena dapat didistribusikan secara 

langsung, melalui pos, atau sebagai formulir online, kuesioner merupakan 

instrumen pengumpulan data yang berguna dan efisien. Kuesioner digunakan 

dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi penting tentang guru SMP 

Negeri Bandarlampung. 

 

Skala Likert akan digunakan sebagai skala pengukuran. Skala likert digunakan 

untuk menilai, menjelaskan, dan mengembangkan berbagai indikasi suatu 

variabel, yang kemudian digunakan untuk menentukan tolak ukur untuk 

merumuskan beberapa item pertanyaan. Skala Likert digunakan untuk menilai 

pendapat, sikap, dan persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa atau fenomena 

sosial (Sugiyono, 2019). Berikut ini adalah penjelasan bagaimana penilaian setiap 

pernyataan jawaban: 

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban Responden 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono, 2019 

 

 

 

3.6.2 Studi Kepustakaan 

 

Studi literatur adalah strategi pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur 

dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi, seperti publikasi 

ilmiah, jurnal, buku, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian. 
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3.7 Definisi Operasional Variabel  

 

Pengertian operasional variabel penelitian adalah gambaran dari setiap variabel 

ditinjau dari indikator-indikator yang menyusunnya. Tabel berikut menunjukkan 

definisi operasional untuk penelitian ini: 

 

 

 

Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 

Media Sosial 

(X1) 

Media sosial 

merupakan sarana 

untuk  beberapa 

kegiatan: komunikasi 

dengan 

teman-teman; 

menonton berita; 

berbagi foto, video; 

keterlibatan dalam 

diskusi topik publik; 

menambahkan pesan 

instan dengan obrolan 

web waktu nyata. 

(Sobaih et al., 2016) 

1. Kegiatan Belajar 

Mengajar 

2. Dukungan Siswa 

3. Sarana dan Prasarana 

4. Peningkatan Kualitas 

 

(Sobaih et al., 2016) 

Skala Linkert 

 

Transfer 

Pengetahuan 

(X2) 

Transfer pengetahuan 

merupakan proses 

perpindahan 

pengetahuan dalam 

organisasi dari individu 

yang terlibat dalam 

proses tersebut  

(Smale, 2011) 

1. Bentuk Transfer 

Pengetahuan 

2. Mekanisme Transfer 

Pengetahuan 

3. Kesuksesan Transfer 

Pengetahuan 

 

(Smale, 2011) 

Skala Likert 

 

Stres Kerja 

(X3) 

Stres kerja merupakan 

situasi adanya 

ketegangan atau 

tekanan yang dialami 

individu ketika 

mendapatkan tuntutan 

kerja melebihi 

kemampuan yang ada 

pada diri kita. 

(Cooper & Travers, 

1996; Zurlo et al., 

2013) 

1. Kepadatan Kelas 

2. Status 

3. Interaksi Guru 

4. Manajemen Sekolah 

5. Keterlibatan 

Emosional 

6. Penilaian Guru 

7. Peran Ganda 

 

(Cooper & Travers, 

1996; Zurlo et al., 2013) 

Skala Likert 

 

Kinerja Guru 

(Y) 

Kinerja adalah proses 

yang dilakukan oleh 
1. Perilaku yang Skala Likert 
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Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Indikator Skala 

individu untuk 

membantu dan 

mengatasi pekerjaan 

agar lebih baik. 

(WellBourne 1998 

dalam Waeyenberg et 

al., 2020)  

ditampilkan 

2. Tindakan khusus 

yang dilakukan 

 

 (Wellbourne 1998 

dalam Waeyenberg et 

al., 2020)  

 

3.8 Uji Instrumen penelitian 

 

Instrumen penelitian menurut Sanusi (2016), adalah alat yang digunakan peneliti 

untuk mengukur fenomena alam atau sosial. 

 

3.8.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas menurut Ghozali (2013) merupakan suatu metode untuk menentukan 

validitas suatu kuesioner. Jika pernyataan pada kuisioner dapat mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner, maka dinyatakan valid. Penelitian ini 

menggunakan software SPPS untuk membantu analisis faktor dalam teknik uji 

validitas. 

 

 

3.8.2 Uji Reliabiitas 

 

Ghozali (2013) mendefinisikan reliabilitas sebagai teknik untuk menilai 

reliabilitas kuesioner sebagai variabel indikator. Uji reliabilitas dimaksudkan 

untuk menguji seberapa konsisten hasil pengukuran bila dilakukan dua kali atau 

lebih pada gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Statistik 

Cronbach Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian 

ini. Jika nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6. Maka, data tersebut dapat dipercaya. 

 

 

3.8.3 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas menurut Ghozali (2013) digunakan untuk mengetahui apakah suatu 

variabel pengganggu atau variabel kesalahan dalam model regresi uji normalitas 
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berdistribusi normal. Karena nilai kesalahan terdistribusi secara teratur dan 

digunakan untuk menjalankan tes untuk variabel lain, uji normalitas diperlukan. 

Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, residu didistribusikan secara teratur. Jika 

asumsi ini dilanggar, uji statistik dan statistik parametrik tidak berlaku lagi. 

 

 

3.9     Analisis Data  

 

3.9.1 Analisis data kuantitatif  
 

Adalah semacam data yang dapat segera dihitung sebagai suatu bilangan atau 

bilangan variabel atau terukur (measurable). Aspek, fitur, atau ukuran yang 

menggambarkan kasus atau item studi dikenal sebagai variabel dalam statistik. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat, serta untuk meramalkan nilai variabel terikat jika variabel bebas 

berubah. Berikut ini adalah persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis 

dalam penelitian ini: 

 

Keterangan : 

Y   = Variabel Kinerja  

X1   =  Variabel Media Sosial 

X2   = Variabel Transfer Pengetahuan 

X3   = Variabel Stres Kerja 

a    = Konstanta 

b1,2,3 = Koefisien 

e   = Tingkat error term 

      Sumber : Sugiyono, 2019 

  

3.9.2 Analisis data kualitatif  

 

Adalah informasi yang diperoleh melalui penjelasan berupa pola-pola bahasa yang 

tidak dapat ditelaah sebagai angka atau angka. Data kualitatif dalam penelitian 

berupa gambaran tentang objek penelitian. Data kualitatif menggambarkan dan 

menunjukkan kualitas item penelitian. 
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3.10 Pengujian Hipotesis 

Pengujian yang dilakukan untuk menguji signifikan koefisien regresi linier 

berganda sesuai dengan pernyataan hipotesis penelitian.  

 

Uji T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengidentifikasi koefisien regresi secara parsial atau untuk 

menentukan apakah setiap variabel independen (X) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada tingkat kepercayaan tertentu. 

Nilai yang digunakan adalah nilai t hitung.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Hasil penelitian tentang dampak media sosial, transfer pengetahuan, dan stres 

kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri di Bandarlampung pada masa Pandemi 

Covid-19 menunjukkan bahwa hipotesis yang dikemukakan terdukung, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi 

Covid-19 

2. Transfer pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

sekolah menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19 

3. Stres kerja berpengaruh negatif dan signfikan terhadap kinerja guru sekolah 

menengah pertama negeri di Bandarlampung saat Pandemi Covid-19 

 

5.2 Saran  

 

Peneliti mengemukakan gagasan-gagasan yang diyakini bermanfaat dan dianggap 

oleh pihak-pihak yang terkait sebagai hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Sebaiknya guru mengarahkan siswa agar berperan aktif dan tidak 

meninggalkan ruang diskusi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.  

2. Sebaiknya guru harus terus meningkatkan kompetensi mengajar dan gaya 

mengajarnya, sehingga apa yang di transfer bisa diterima dengan baik oleh 

siswa. Sekolah juga harus lebih memperhatikan kompetensi guru dengan rutin 

dan secara berkala mengadakan Focus Group Discussion dan pelatihan 

mengajar untuk terus menyeimbangkan dengan kondisi dan kebutuhan siswa.  
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3. Sebaiknya perlu ditingkatkan adanya komunikasi dua arah antara lembaga dan 

guru. terkait dengan arah kebijakan, perubahan kebijakan, utamanya yang 

berkenaan dengan tekhnologi dengan rutin berkomunikasi melalui offline atau 

online (rapat kerja rutin), sehingga dapat meminimalisir tekanan terhadap guru 

dan mengurangi stres kerja. 

4. Sebaiknya manajemen sekolah harus lebih tegas dengan job desc dan 

kemandirian guru, dengan demikian tidak ada lagi guru yang meremehkan 

tugas dan job descnya di lembaga dengan mengharapkan bantuan pihak lain 

yang tidak berkepentingan dengan hal tersebut. Oleh karena itu pelatihan dan 

pengembangan kompetensi juga perlu dipertimbangkan untuk rutin diberikan.  
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