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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum SMP N 4 Jepara 

SMPN 4 Jepara merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang 

beralamat di Desa Kuwasen Kec. Jepara Kab. Jepara. SMPN 4 Jepara dulunya 

bernama SMPN 5 Jepara tetapi setelah pembagian sekolah berdasarkan kecamatan 

maka SMPN 5 Jepara berganti nama menjadi SMPN 4 Jepara yang bertahan 

sampai sekarang. SMPN 4 Jepara berhasil meraih akreditasi A. Sama dengan 

SMP pada umumnya di Indonesia. SMPN 4 Jepara ditempuh dalam waktu tiga 

tahun mulai dari kelas VII sampai kelas IX. SMPN 4 Jepara memiliki 21 kelas 

dan 42 mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa inggris dan 

IPA. 

4.2. Deskripsi Responden 

Sebelum masuk dalan tahap pengujian, terlebih dahulu akan dikemukakan 

gambaran karakteristik-karakteristik responden, tujuan untuk menampilkan 

informasi-informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut. deskriptif 

demografi responden memberikan gambaranh mengenai karakteristik responden 

yang menunjukan besarnya persentase jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir 

dan masa kerja guru dan karyawan SMP N 4 Jepara. 

4.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh karakteristik responden 

penelitian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: 
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Tabel 4.1  

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-Laki 22 44% 

Perempuan 28 56 % 

Total 50 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.1, diperoleh hasil bahwa sebagian besar guru dan 

karyawan SMP N 4 Jepara yang menjadi responden dalam penelitian berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 28 orang (56%), sedangkan guru dan karyawan 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (44%).  

4.2.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Berikut adalah data responden berdasarkan usia: 

Tabel 4.2  

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi Persentase 

< 26 tahun 3 6% 

26 – 35 tahun 9 18% 

36 – 45 tahun 12 24% 

46 – 55 tahun 23 46% 

56 – 65 tahun 3 6% 

Total 50 100 % 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.2, diperoleh hasil bahwa sebagian besar guru 

dan karyawan SMP N 4 Jepara yang menjadi sampel dalam penelitian memiliki 

karakteristik umur sekitar 46 th – 55 th sebanyak 23 orang (46%) kemudian 

umur 36 – 45 tahun sebanyak 12 orang (24%), umur 26 – 35 tahun sebanyak 9 
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orang (18%) dan yang terakhir umur 56 – 65 tahun dan umur < 26 tahun 

masing-masing sebanyak 3 orang (6%). 

4.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berikut adalah data responden berdasarkan pendidikan terakhir: 

Tabel 4.3  

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SMA/SMK 8 16% 

D3 0 0% 

S1 35 70% 

S2 7 14% 

S3 0 0% 

Total 50 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.3 diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar guru dan karyawan SMP N 4 Jepara yang menjadi sampel dalam 

penelitian memiliki status pendidikan terakhir S1 sebanyak 35 orang (70%), 

kemudian yang memiliki status pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 8 

orang (16%), dan terakhir yang memiliki status pendidikan terakhir S2 sebanyak 

7 orang (14%). Hasil karakteristik reponden menunjukkan bahwa responden 

yang bekerja di SMP N 4 Jepara paling banyak lulusan S1. 

4.2.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh karakteristik responden 

penelitian berdasarkan masa kerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.4  

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Frekuensi Persentase 

< 1 tahun 2 4% 

1-3 tahun 5 10% 

3-5 tahun 8 16% 

5-10 tahun 23 46% 

>10 tahun 12 24% 

Total 50 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa 

sebagian besar guru dan karyawan SMP N 4 Jepara yang menjadi sampel dalam 

penelitian memiliki masa kerja 5-10 tahun sebanyak 23 orang (46%), kemudian 

yang memiliki masa kerja >10 tahun sebanyak 12 orang (24%), selanjutnya yang 

memiliki masa kerja 3-5 tahun sebanyak 8 orang (16%), kemudian yang 

memiliki masa kerja 1-3 tahun sebanyak 5 orang (10%) dan yang terakhir 

dengan masa kerja <1 tahun sebanyak 2 orang (4%). Hasil karakteristik 

reponden menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa kerja 5-10 tahun 

adalah yang paling terbanyak di SMP N 4 Jepara. 

4.3. Deskripsi Variabel 

Analisis deskriptif variabel bertujuan untuk mengetahui gambaran jawaban 

responden terhadap variabel. Variabel dalam peneltian ini terdiri dari variabel 

Beban Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2), Stres Kerja (X3) dan Cyberloafing 

(Y). Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk jawaban reponden dengan 

skor tertingi tiap butir pertanyaan adalah 5 dan skor terendah tiap butir pernyataan 

adalah 1. 
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Untuk mengetahui kategori dari setiap mean maka dapat dilihat dari 

rangenya. Range (rentang) atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih 

antara data dengan nilai yang terbesar dengan data nilai yang terkecil. Range 

distribusi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.5 Sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Range Distribusi Variabel 

Range Distribusi Variabel Penafsiran 

1 – 2 Kurang 

2,1 – 3 Sedang 

3,1 – 4 Kuat 

4,1 – 5 Sangat Kuat 

 

4.3.1. Distribusi Jawaban Responden tentang Beban Kerja (X1) 

Indikator-indikator dari variabel Beban Kerja (X1) terbagi atas 3 indikator 

yaitu : target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, standar pekerjaan. Adapun 

hasil deskripsi jawaban responden untuk variabel beban kerja sebagai berikut: 

Tabel 4.6  

Distribusi Frekuensi Variabel Beban Kerja (X1) 

Item 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total 

(Σ) 
Mean 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

BK1 18 90 20 80 4 12 8 16 0 0 198 3,96 

BK2 19 95 20 80 9 27 2 4 0 0 206 4,12 

BK3 20 100 16 64 8 24 6 12 0 0 200 4 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa indikator beban kerja 1 yaitu taeget 

yang harus dicapai mendapat nilai mean sebesar 3,96 yang berarti kuat , 
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Kemudian jawaban responden yang paling banyak adalah indikator 2 sebesar 4,12 

yang berarti indikator kondisi pekerjaan memiliki jawaban sangat kuat. Kemudian 

indikator beban kerja yang ketiga adalah standar pekerjaan dengan nilai mean 

sebesar 4 yang artinya memiliki jawaban kuat 

4.3.2. Distribusi Jawaban Responden tentang Lingkungan Kerja (X2) 

Indikator-indikator dari variabel Lingkungan Kerja (X2) terbagi atas 3 

indikator yaitu : suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas 

kerja. Adapun hasil deskripsi jawaban responden untuk variabel lingkungan kerja 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7  

Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

Item 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total 

(Σ) 
Mean 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

LK1 19 95 19 76 6 18 6 12 0 0 201 4,02 

LK2 15 75 25 100 4 12 6 12 0 0 199 3,98 

LK3 19 95 17 68 8 24 6 12 0 0 199 3,98 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.7 total dari jawaban responden yang paling banyak 

adalah indikator 1 sebesar 4,02 yaitu faktor yang sangat mempengaruhi 

Lingkungan Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing adalah indikator suasana kerja. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator suasana kerja memiliki jawaban sangat 

kuat., indikator lingkungan kerja yang kedua yaitu hubungan dengan rekan kerja 

mendapat nilai mean sebesar 3,98 yang artinya kuat, kemudian indicator 

lingkungan kerja yang ketiga adalah tersedianya fasilitas kerja dengan nilai mean 

sebesar 3,98 yang berarti kuat 
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4.3.3. Distribusi Jawaban Responden tentang Stres Kerja (X3) 

Indikator-indikator dari variabel Stres Kerja (X3) terbagi atas 5 indikator 

yaitu : tuntutan atau tekanan dari atasan, ketegangan dan kesalahan, menurunya 

tingkat personal, jumlah pekerjaan yang berlebihan, tingkat kesulitan. Adapun 

hasil deskripsi jawaban responden untuk variabel stres kerja sebagai berikut: 

Tabel 4.8  

Distribusi Frekuensi Variabel Stres Kerja (X3) 

Item 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total 

(Σ) 
Mean 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

SK1 11 55 31 124 6 18 2 4 0 0 201 4,02 

SK2 14 70 26 104 8 24 2 4 0 0 202 4,04 

SK3 13 65 24 96 5 15 8 16 0 0 192 3,84 

SK4 11 55 34 136 3 9 2 4 0 0 204 4,08 

SK5 17 85 23 92 5 15 5 10 0 0 202 4,04 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.8. dapat diketahui untuk indicator stress kerja yang 

pertama yaitu tuntutan atau tekanan dari atasan memperoleh nilai mean sebesar 

4,02 yang berarti sangat kuat, indicator stress kerja yang kedua yaitu ketegangan 

dan kesalahan memperoleh nilai mean sebesar 4,04 yang berarti sangat kuat, 

indicator stress kerja yang ketiga yaitu menurunnya tingkat personal memperoleh 

nilai mean sebesar 3,84 yang berarti kuat, indicator stress kerja yang keempat 

yaitu jumlah pekerjaan yang berlebihan, memperoleh nilai mean sebesar 4,08 

yang berarti sangat kuat, indicator stress kerja yang kelima yaitu tingkat kesulitan 

memperoleh nilai mean sebesar 4,04 yang berarti sangat kuat 

Total dari jawaban responden yang paling banyak adalah indikator 4 

sebesar 4,08 yaitu faktor yang sangat mempengaruhi Stres Kerja terhadap 
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Perilaku Cyberloafing adalah indikator jumlah pekerjaan yang berlebihan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator jumlah pekerjaan yang berlebihan 

memiliki jawaban sangat kuat. 

4.3.4. Distribusi Jawaban Responden tentang Perilaku Cyberloafing (Y) 

Indikator-indikator dari variabel Perilaku Cyberloafing (Y) terbagi atas 5 

indikator yaitu : sering menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan 

selama jam kerja, menggunakan handphone diluar kepentingan pada jam kerja, 

mengirim email dan menerima email  diluar kepentingan pekerjaan selama jam 

kerja, mengakses sosial media selama jam kerja, browsing  diluar kepentingan 

pekerjaan selama jam kerja.. Adapun hasil deskripsi jawaban responden untuk 

variabel perilaku cyberloafing sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9  

Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku Cyberloafing (Y) 

Item 
SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total 

(Σ) 
Mean 

F Skor F Skor F Skor F Skor F Skor 

PC1 21 105 22 88 6 18 1 2 0 0 213 4,26 

PC2 18 90 23 92 7 21 2 4 0 0 207 4,14 

PC3 21 105 20 80 5 15 4 8 0 0 208 4,16 

PC4 18 90 20 80 7 21 5 10 0 0 201 4,02 

PC5 20 100 20 80 9 27 1 2 0 0 209 4,18 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui untuk indicator cyberloafing yang 

pertama yaitu sering menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan 

selama jam kerja memperoleh nilai mean sebesar 4,26 yang berarti sangat kuat, 

indicator cyberloafing yang kedua yaitu menggunakan handphone diluar 
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kepentingan pada jam kerja memperoleh nilai mean sebesar 4,14 yang berarti 

sangat kuat,  

Indicator cyberloafing yang ketiga yaitu mengirim email dan menerima 

email  diluar kepentingan pekerjaan selama jam kerja memperoleh nilai mean 

sebesar 4,16 yang berarti sangat kuat, indicator cyberloafing yang keempat yaitu 

mengakses sosial media selama jam kerja memperoleh nilai mean sebesar 4,02 

yang berarti kuat, indicator cyberloafing yang kelima yaitu browsing  diluar 

kepentingan pekerjaan selama jam kerja memperoleh nilai mean sebesar 4,18 

yang berarti sangat kuat 

Total dari jawaban responden yang paling banyak adalah indikator 1 

sebesar 4,26 yaitu faktor yang sangat mempengaruhi Perilaku Cyberloafing adalah 

indikator sering menggunakan wifi kantor diluar kepentingan pekerjaan selama 

jam kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator sering menggunakan wifi 

kantor diluar kepentingan pekerjaan selama jam kerja jawaban sangat kuat. 

4.4. Uji Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010) Analisis data adalah proses mencari data, 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke 

dalam pola memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahamu oleh diri sendiri dan orang lain. 
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4.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir 

Pernya Uji validitas merupakan pengujian dari penetapan instrument pengukuran 

yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga tidak diragukan sebagai alat 

pengumpul data yang akurat terpecaya. Uji validitas dapat dikatakan valid sebagai 

instrument penelitian apabila koefisien korelasi yang dihasilkan (r-hitung) lebih 

besar dari r-tabel dan bernilai positif, pada tingkat kepercayaan 95% atau toleransi 

kesalahan 5% (0,05). 

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa item kuesioner 

penelitian valid adalah kalau r-hitung > r-tabel, sehingga item soal dianggap valid 

jika memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan signifikansi < 0.05. Pada 

penelitian ini dilakukan uji validitas kepada 50 sampel penelitian. R-tabel untuk 

N=50 adalah 0,2787 sehingga item soal dikatakan valid jika nilai r hitungnya 

lebih besar dari 0,2787.  

Hasil uji validitas dengan untuk variabel beban kerja (X1) sebagai berikut:      

Tabel 4.10  

Hasil Uji Validitas Variabel Beban Kerja (X1) 

Item 

pertanyaan 

R-hitung R-tabel 

(a=5%,df=48) 

Keterangan 

1 0,805 0,2787 Valid 

2 0,726 0,2787 Valid 

3 0,720 0,2787 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 4.10, untuk uji validitas pada 

variabel beban kerja (x1) yang terdiri dari 3 item peryataaan, masing-masing item 
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pertanyaan memiliki nilai R-hitung (R pearson) lebih besar dari r-tabel dengan 

a=0,05 dan df=48 yaitu 0,2787 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item 

pertanyaan pada variabel beban kerja adalah valid. 

Kemudian hasil uji validitas dengan untuk variabel lingkungan kerja (X2) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

Item 

pertanyaan 

R-hitung R-tabel 

(a=5%,df=48) 

Keterangan 

1 0,770 0,2787 Valid 

2 0,685 0,2787 Valid 

3 0,799 0,2787 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 4.11, untuk uji validitas pada 

variabel lingkungan kerja (x2) yang terdiri dari 3 item peryataaan, masing-masing 

item pertanyaan memiliki nilai R-hitung (R pearson) lebih besar dari r-tabel 

dengan a=0,05 dan df=48 yaitu 0,2787 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-

item pertanyaan pada variabel lingkungan kerja adalah valid. 

Selanjutnya hasil uji validitas dengan untuk variabel stres kerja (X3) 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Stres Kerja (X3) 

Item 

pertanyaan 

R-hitung R-tabel 

(a=5%,df=48) 

Keterangan 

1 0,536 0,2787 Valid 

2 0,696 0,2787 Valid 

3 0,813 0,2787 Valid 

4 0,574 0,2787 Valid 

5 0,708 0,2787 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 
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Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 4.12, untuk uji validitas pada 

variabel stres kerja (x3) yang terdiri dari 5 item peryataaan, masing-masing item 

pertanyaan memiliki nilai R-hitung (R pearson) lebih besar dari r-tabel dengan 

a=0,05 dan df=48 yaitu 0,2787 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item 

pertanyaan pada variabel stres kerja adalah valid. 

Selanjutnya hasil uji validitas dengan untuk variabel perilaku cyberloafing 

(Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Cyberloafing (Y) 

Item 

pertanyaan 

R-hitung R-tabel 

(a=5%,df=48) 

Keterangan 

1 0,764 0,2787 Valid 

2 0,751 0,2787 Valid 

3 0,813 0,2787 Valid 

4 0,876 0,2787 Valid 

5 0,777 0,2787 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil penghitungan pada tabel 4.13, untuk uji validitas pada 

variabel perilaku cyberloafing (Y) yang terdiri dari 5 item peryataaan, masing-

masing item pertanyaan memiliki nilai R-hitung (R pearson) lebih besar dari r-

tabel dengan a=0,05 dan df=48 yaitu 0,2787 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

item-item pertanyaan pada variabel perilaku cyberloafing adalah valid. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji keandalan alat ukur yang akan digunakan  

dalam  penelitian.  Apabila  suatu  alat  ukur  memberi  hasil yang stabil maka 

alat ukur tersebut dapat dikatakan andal. Keandalan alat ukur merupakan hal 
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yang penting karena data yang tidak andal atau bias akan menghasilkan 

kesimpulan yang bias.  

Hasil uji realibilitas untuk masing-masing item instrument harus ≥ 0,60 

jika kurang dari nilai tersebut maka instrument yang dijadikan sebagai angket 

penelitian tidak reliabel. 

Kriteria Uji Reliabilitas: 

a. Reliabilitas uji coba ≥ 0,60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas yang 

baik. 

b. Reliabilitas uji coba ≤ 0,60 berarti hasil uji coba memiliki reliabilitas yang 

kurang baik. 

Tabel 4.14  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai cronbach’s  

Alpha 

Keterangan 

Beban Kerja 0,609 Reliabel 

Lingkungan Kerja  0,618 Reliabel 

Stres Kerja 0,696 Reliabel 

Perilaku Cyberloafing 0,856 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil dari tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua 

variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60 maka dapat disimpulkan 

bahwa indikator yang berada di dalam kuesioner dikatakan reliabel.  

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus terpenuhi sebelum melakukan 

uji hipotesis dalam analis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, uji 

autokorelasi dan uji multikolinieritas harus terpenuhi.  
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4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel–variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini 

uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan software 

SPSS 25. Hipotesis dalam uji normalitas sebagai berikut: 

a. H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Ha: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Pengujian:  H0 diterima jika Asymp. Sig.> α (0,05)  

H0 ditolak  jika Asymp. Sig.< α (0,05) 

Tabel 4.15  

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83308714 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .100 

Positive .044 

Negative -.100 

Test Statistic .100 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

                   Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh bahwa hasil uji normalitas dengan nilai 

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > α (0,05) 
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maka H0 diterima yang berarti data dalam penelitian berdistribusi normal. (Uji 

asumsi normalitas terpenuhi). 

 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Gambar 4.1  

Histogram 

Berdasarkan gambar 4.1 grafik histogram terlihat bahwa distribusi 

membentuk lonceng. Hal ini secara subyektif penelitian dapat disimpulkan bahwa 

data residual regresi berdistribusi normal. 
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Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Gambar 4.2  

Normal P-P Plot 

Berdasarkan gambar 4.2 grafik normal p-plot terlihat bahwa titik-titik 

mengikuti garis diagonalnya. Hal ini secara subyektif penelitian dapat 

disimpulkan bahwa data residual regresi berdistribusi normal. 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali 2011). Jika data menyebar dari sumbu x dan y dan 

tidak membentuk pola maka dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. Dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gangguan 

heterokedasitas. Hasil uji heterokedasitas dapat dilihat pada gambar 4.3 
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Sumber : Data primer yang diolah, SPSS 21 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 

Gambar 4.3 menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk satu pola, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hesteroskedastisitas. 

Tabel 4.16   

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.171 1.426  -.120 .905 

Beban Kerja -.203 .127 -.407 -1.601 .116 

Lingkungan 

Kerja 

.172 .126 .349 1.370 .177 

Stres Kerja .101 .057 .254 1.777 .082 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji heteroskedasitas menggunakan uji glejser 

nilai signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari nilai standar signifikansi 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedasitas. 

4.5.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan 

ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) (Ghozali 

2011) dengan ketentuan  sebagai berikut:  

a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -4 atau DW < -4. 

b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -4 dan +4 atau nilai 

DW diantara nilai DU dan 4-DU 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 4 atau DW >  

Tabel 4.17  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .841
a
 .707 .687 1.892 2.032 

a. Predictors: (Constant), Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja 

b. Dependent Variable: Perilaku Cyberloafing 
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai DW sebesar 2,032 lebih besar dari 

nilai DU yakni 1,6739 dan lebih kecil dari 4-DU yakni 2,3261 sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam regresi penelitian ini. 
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4.5.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Pengujian adanya 

multikolinieritas ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai VIF nya 

lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi  

multikolinieritas. 

Tabel 4.18  

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0.1 dan VIF < 10, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, dari perhitungan SPSS diperoleh model 

persamaan regresi untuk pengaruh variabel independent yaitu beban kerja (X1), 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 Beban Kerja .285 3.511 

Lingkungan 

Kerja 

.284 3.519 

Stres Kerja .899 1.113 

a. Dependent Variable: Perilaku Cyberloafing 
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lingkungan kerja (X2), stres kerja (X3) terhadap variabel dependent yaitu perilaku 

cyberloafing (Y) pada guru dan karyawan SMP N 4 Jepara sebagai berikut: 

Tabel 4.19  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.497 2.587  10.244 .000 

Beban Kerja -.573 .230 -.373 -2.493 .016 

Lingkungan 

Kerja 

-.644 .228 -.424 -2.828 .007 

Stres Kerja .445 .103 .364 4.326 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Cyberloafing 
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

Hasil analisis regresi berganda, diperoleh konstanta (a) sebesar 26,497, 

koefisien regresi untuk variabel beban kerja (b1) sebesar -0,573, koefisien regresi 

untuk variabel lingkungan kerja (b2) sebesar -0,644 dan koefisien regresi untuk 

variabel stres kerja (b3) sebesar 0,445 Sehingga model persamaan regresi sebagai 

berikut : 

Y= 26,497 - 0,573X1 - 0,644X2 + 0,445X3 

Model tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta diperoleh nilai sebesar 26,497 artinya jika beban kerja, 

lingkungan kerja, dan stres kerja tidak mengalami perubahan maka nilai 

konstan dari perilaku cyberloafing adalah sebesar 26,497. 
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2. Variabel Beban Kerja (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

perilaku cyberloafing (Y) dengan nilai koefisien -0,573 artinya jika beban 

kerja meningkat, maka perilaku cyberloafing turun sebesar -0,573. 

3. Variabel Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

perilaku cyberloafing (Y) dengan nilai koefisien -0,644 artinya jika 

lingkungan kerja meningkat, maka perilaku cyberloafing akan menurun 

sebesar -0,644. 

4. Variabel Stres Kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

cyberloafing (Y) dengan nilai koefisien 0,445 artinya jika stres kerja 

meningkat, maka perilaku cyberloafing juga mengalami peningkatan sebesar 

0,445. 

4.7. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh 

antara variabel beban kerja (X1), lingkungan kerja (X2) dan stres kerja (X3) 

terhadap perilaku cyberloafing (Y). 

4.7.1. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi dependen. Penelitian ini menggunakan pengujian parsial yaitu untuk 

menguji variable beban kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja terhadap perilaku 

cyberloafing guru dan karyawan SMPN 4 Jepara. Dasar pengambilan 

keputusannya sebagai berikut: 
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1. Jika tingkat signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, 

sebaliknya Ha ditolak. 

2. Jika tingkat signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

sebaliknya Ha diterima. 

Berikut ini hasil uji signifikansi parsial (Uji t) dengan software SPSS 25 

Tabel 4.20  

Hasil Uji Signifikansi Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26.497 2.587  10.244 .000 

Beban Kerja -.573 .230 -.373 -2.493 .016 

Lingkungan 

Kerja 

-.644 .228 -.424 -2.828 .007 

Stres Kerja .445 .103 .364 4.326 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Cyberloafing 
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

4.7.1.1. Uji Hipotesis X1 (Beban Kerja) 

Beban kerja memperoleh nilai t hitung sebesar -2,493 lebih kecil dari t-

tabel -2,012 dan nilai signifikansi sebesar 0.016 sehingga hipotesis 1 penelitian ini 

yang berbunyi “Beban Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Cyberloafing” 

diterima. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap 

perilaku cyberloafing guru dan karyawan. Gambar uji hipotesis t untuk pengaruh 

beban kerja terhadap perilaku cyberloafing guru dan karyawan SMPN 4 Jepara 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.4 

Uji-t Beban Kerja 

 

4.7.1.2. Uji Hipotesis X2 (Lingkungan Kerja) 

Lingkungan kerja memperoleh nilai t hitung sebesar -2,828 lebih kecil 

dari t-tabel -2,012 dan nilai signifikansi sebesar 0.007, sehingga hipotesis 2 

penelitian ini yang berbunyi “Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Perilaku 

Cyberloafing” diterima. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing guru dan karyawan. Gambar uji 

hipotesis t untuk pengaruh lingkungan kerja terhadap perilaku cyberloafing guru 

dan karyawan SMP N 4 Jepara dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Uji-t Lingkungan Kerja 

 

4.7.1.3. Uji Hipotesis X3 (Stres Kerja) 

Stres kerja memperoleh nilai t hitung sebesar 4,326 lebih besar dari t-

tabel 2,012 dan nilai signifikansi sebesar 0.000, sehingga hipotesis 3 penelitian ini 

yang berbunyi “Stres Kerja berpengaruh terhadap Perilaku Cyberloafing” 
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diterima. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa stres kerja berpengaruh terhadap 

perilaku cyberloafing guru dan karyawan. Gambar uji hipotesis t untuk pengaruh 

stres kerja terhadap perilaku cyberloafing guru dan karyawan SMP N 4 Jepara 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Uji-t Stres Kerja 

 

4.7.2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dikenal dengan Uji serentak untuk melihat bagaimanakah pengaruh 

semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji 

simultan (uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

(bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat) secara bersama-sama atau 

simultan. Uji ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi pada 

tingkat a yang digunakan. Dalam penelitian ini tingkat a yang digunakan adalah 

sebesar 5%, dimana variabel X dikatakan berpengaruh simultan terhadap variabel 

Y jika nilai signifikansinya < 0.05. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 396.470 3 132.157 36.922 .000
b
 

Residual 164.650 46 3.579   

Total 561.120 49    

a. Dependent Variable: Perilaku Cyberloafing 

b. Predictors: (Constant), Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja 
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas nilai F hitung > F tabel sebesar 36,922 > 

2,81 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel independen beban kerja, lingkungan kerja, dan 

stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku cyberloafing. Berikut 

ini merupakan gambar hasil dari uji F : 

 

 

Gambar 4.7 

 Hasil Uji F 

4.8. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Koefisien 

Daerah 

Penerimaan H0 

Daerah 

Penolakan H0 
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determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat 

diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Squared (R
2
). 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.22  

Uji Koefisien Determinasi 

        Sumber: Data primer yang diolah SPSS 25, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas didapatkan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0.687, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa beban kerja, lingkungan kerja dan stres 

kerja mempengaruhi perilaku cyberloafing sebesar 68,7%. Sedangkan sisanya 

sebesar 31,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian 

ini. 

4.9. Pembahasan 

4.9.1 Pengaruh Beban Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti 

beban kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku cyberloafing guru dan 

karyawan di SMPN 4 Jepara. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi (b1) 

sebesar -0,573 dengan nilai Signifikan (Sig.= 0,016).  

Dari hasil uji t tersebut beban kerja berpengaruh negatif terhadap perilaku 

cyberloafing guru dan karyawan, ketika beban kerja mengalami kenaikan maka 

perilaku cyberloafing mengalami penurunan. Ketika beban kerja guru dan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .841
a
 .707 .687 1.892 

a. Predictors: (Constant), Stres Kerja, Beban Kerja, Lingkungan Kerja 
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karyawan semakin bertambah maka akan berdampak pada perilaku cyberloafing 

di dalam perusahaan yaitu perilaku cyberloafing akan mengalami penurunan. 

Dari semua indikator beban kerja yakni target yang harus dicapai, semakin 

tinggi target yang harus dicapai oleh guru dan karyawan maka akan berpengaruh 

terhadap perilaku cyberloafing. Kemudian indikator kondisi pekerjaan, semakin 

kondisi tidak nyaman dan tidak kondusif bagi guru dan karyawan maka akan 

berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. Dan yang terakhir indikator standar 

pekerjaan, semakin tinggi standar pekerjaan yang ditetapkan oleh organisasi maka 

mempengaruhi perilaku cyberloafing guru dan karyawan. 

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan hasil yang berbeda, menurut 

Wenefrida Ardhian Ayu Hardiani dkk (2017) beban kerja berpengaruh terhadap 

perilaku cyberloafing. Sedangkan menurut Hafidz Ibnu Ramadhan, Harlina  

Nurtjahjanti (2017) dengan hasil penelitian terdapat hubungan negatif antara 

persepsi terhadap beban kerja dengan cyberloafing. 

 Dari beberapa indikator beban kerja yang meliputi target yang harus 

dicapai,kondisi pekerjaan, standar pekerjaan. Indikator kondisi pekerjaan adalah 

yang memberikan pengaruh yang paling dominan sedangkan indikator target yang 

harus dicapai tidak memberi pengaruh yang dominan. Sehingga dapat 

disimpulkan indikator kondisi pekerjaan adalah indikator yang paling dominan 

berpengaruh. Faktor kondisi pekerjaan sangat dominan mempengaruhi perilaku 

cyberloafing, Kondisi pekerjaan merangkum soal bagaimana pendapat yang 

dimiliki oleh individu tentang kondisi pekerjaannya 
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Kondisi pekerjaan pada guru dan karyawan di SMPN 4 Jepara yang sudah 

terhubung dengan fasilitas Wifi internet dan terdapat juga fasilitas komputer akan 

cenderung memudahkan untuk melakukan perilaku cyberloafing, selain itu 

kondisi pekerjaan sangat terkait dengan seberapa besar beban kerja yang harus 

diselesaikan karyawan sehingga akan menekan pikiran karyawan dan pada 

akhirnya karyawan akan melakukan cyberloafing untuk merefresh pikirannya 

yang sedang tertekan. 

4.9.2 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku cyberloafing guru dan 

karyawan di SMP N 4 Jepara. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi (b2) 

sebesar -0,644 dengan nilai Signifikan (Sig.= 0,007). 

Dari hasil uji t tersebut lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap 

perilaku cyberloafing guru dan karyawan, ketika lingkungan kerja semakin baik 

maka perilaku cyberloafing mengalami penurunan. Ketika lingkungan kerja guru 

dan karyawan semakin baik maka akan berdampak pada perilaku cyberloafing di 

dalam perusahaan yaitu perilaku cyberloafing akan mengalami penurunan. 

Dari semua indikator lingkungan kerja yakni suasana kerja, semakin baik 

dan nyaman suasana kerja yang ada dalam perusahaan maka akan berpengaruh 

terhadap perilaku cyberloafing. Kemudian indikator hubungan dengan rekan 

kerja, semakin solid hubungan diantara para karyawan maka akan berpengaruh 

terhadap perilaku cyberloafing. Dan yang terakhir indikator tersedianya fasilitas 
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kerja, semakin lengkap fasilitas kerja yang ada di perusahaan maka akan 

berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. 

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan hasil yang berbeda, Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Kevin Askew (2012)  menghasilkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap cyberloafing. Tetapi Menurut 

Penelitian yang dilakukan oleh Michael D Coovert dan Joseph A Vandello (2011) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negative terhadap cyberloafing  

Dari beberapa indikator lingkungan kerja yang meliputi suasana kerja, 

hubungan dengan rekan kerja, tersedianya fasilitas kerja. Indikator suasana kerja 

adalah yang memberikan pengaruh yang paling dominan. Sehingga dapat 

disimpulkan indikator suasana kerja adalah indikator yang paling dominan 

berpengaruh. Faktor suasana kerja sangat dominan berpengaruh terhadap perilaku 

cyberloafing karena suasana kerja dapat mempengaruhi perasaan karyawan pada 

saat bekerja. Ketika suasana kerja semakin semakin kondusif maka karyawan 

akan bekerja dengan aman dan nyaman dan pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap perilaku cyberloafing.  

 Suasana kerja adalah keadaan sekitar dalam lingkungan kerja yang bisa 

meliputi suasana ruangan kerja dan suasana riuh ataupun suasana tenang pada 

lingkungan kerja. suasana kerja pada lingkungan SMPN 4 Jepara meliputi suasana 

ruang kerja yang dimana setiap guru dan karyawan memiliki fasilitas meja kerja 

sendiri dan hal ini akan cenderung memudahkan untuk melakukan perilaku 

cyberloafing setiap orang memiliki meja kerja yang terpisah dan lebih terjaga 

prifasinya 
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4.9.3 Pengaruh Stres Kerja terhadap Perilaku Cyberloafing 

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti 

stres kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku cyberloafing guru dan 

karyawan di SMP N 4 Jepara. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien regresi (b3) 

sebesar 0,445 dengan nilai Signifikan (Sig.= 0,000). 

Dari hasil uji t tersebut stres kerja berpengaruh positif terhadap perilaku 

cyberloafing guru dan karyawan, ketika stres kerja mengalami kenaikan maka 

perilaku cyberloafing mengalami peningkatan. Ketika stres kerja guru dan 

karyawan semakin bertambah maka akan berdampak pada perilaku cyberloafing 

di dalam perusahaan yaitu perilaku cyberloafing akan mengalami peningkatan. 

Dari semua indikator stres kerja yakni tuntutan atau tekanan dari atasan, 

semakin tinggi tuntutan dan tekanan yang dilakukan oleh atasan maka akan 

berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. Kemudian indikator ketegangan dan 

kesalahan, semakin karyawan merasa tegang dan sering melakukan kesalahan 

dalam pekerjaan maka akan berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. 

Selanjutnya indikator menurunnya tingkat personal, semakin menurun tingkat 

personal maka akan berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. Kemudian 

indikator jumlah pekerjaan yang berlebihan, semakin tinggi kuantitas pekerjaan 

yang ada maka akan berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. Dan yang 

terakhir indikator tingkat kesulitan, semakin tinggi tingkat kesulitan pekerjaan 

maka akan berpengaruh terhadap perilaku cyberloafing. 

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan hasil yang berbeda, penelitian 

yang dilakukan oleh Mazzanov Dhira Brata Moffan dan Seger Handoyo (2020) 
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Dengan hasil terdapat pengaruh positif yang signifikan antara stres kerja terhadap 

cyberloafing. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindita 

Wicaksono Herlianto (2012) dengan hasil penelitian stress kerja berupa role 

ambiguity dan role overload berpengaruh negative terhadap perilaku cyberloafing 

karyawan. 

Dari beberapa indikator stres kerja yang meliputi tuntutan atau tekanan 

dari atasan, ketegangan dan kesalahan, menurunnya tingkat personal, jumlah 

pekerjaan yang berlebihan, tingkat kesulitan. Indikator jumlah pekerjaan yang 

berlebihan adalah yang memberikan pengaruh yang paling dominan. Sedangkan 

indikator menurunnya tingkat personal adalah indikator yang paling tidak 

berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan indikator jumlah pekerjaan yang 

berlebihan adalah indikator yang paling dominan berpengaruh. Indikator  jumlah 

pekerjaan yang berlebihan menjadi faktor yang sangat dominan berpengaruh 

terhadap perilaku cyberloafing  

Karena dengan semakin banyak pekerjaan yang dibebankan pada 

seseorang karyawan, maka karyawan akan menekan fisik dan mental karyawan 

sehingga akan mengakibatkan karyawan menjadi stress dan pada akhirnya akan 

berdampak pada perilaku cyberloafing. Jumlah pekerjaan yang berlebih meliputi 

tugas tambahan yang diterima oleh karyawan atau pekerjaan yang melebihi 

standar pekerjaan setiap harinya, Jumlah pekerjaan yang berlebihan pada guru dan 

karyawan SMPN 4 Jepara biasanya adalah tambahan pekerjaan ketika harus 

mengoreksi dan memberi hasil penilaian pada ujian tengah semester maupun 

ketika ujian akhir semester serta ketika pngerjaan nilai raport pada akhir semester 


