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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan 

tepat menjadi sesuatu yang sangat penting (Faisal, 2012). Manusia mencari 

informasi untuk berbagai tujuan hidup, seperti untuk menambah pengetahuan 

yang dapat memperluas cakrawala berpikir dan sebagai sumber pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan (Hidayat & Prakosa, dalam Sawitri, Budiharto, & 

Utami, 2009). 

Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi membuat pertumbuhan 

industri media massa menjadi semakin cepat dan persaingan semakin ketat. Untuk 

tetap bertahan, perusahaan media harus mampu memberikan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat (Faisal, 2012). Pesatnya kemajuan teknologi 

membuat berbagai informasi masuk dengan sangat cepat, sehingga membuat tugas 

media massa menjadi semakin berat karena berita yang berubah begitu cepat. Hal 

ini membuat target pasar media massa semakin menurun dan sempit, sementara 

tekanan untuk terus bertahan justru semakin kuat. Keadaan ini menuntut industri 

media massa untuk memiliki standar internal, dan mampu melakukan riset untuk 

menilai informasi secara benar dan relevan agar mampu bertahan dalam 

perubahan tersebut.  

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, media massa 

membutuhkan jurnalis sebagai sosok yang berperan penting untuk melaksanakan 

tugas tersebut. Jurnalis memiliki peran sebagai mata, telinga, dan pelapor bagi 

masyarakat untuk menyampaikan peristiwa yang tidak diketahui masyatakat 
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dengan netral dan tanpa prasangka (Ishwara, 2005). Hubungan tersebut 

menunjukkan bahwa jurnalis merupakan faktor terpenting dalam proses 

penyaluran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Ishwara, 2005). 

Semua tuntutan profesi yang harus dihadapi jurnalis dalam kesehariannya 

rentan menimbulkan stres kerja. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh 

CareerCast.com (2013) dengan menggunakan The 11 Job Stress Factors 

Methodology, pekerjaan sebagai jurnalis media cetak masuk dalam sepuluh besar 

pekerjaan dengan tingkat stres paling tinggi. Penelitian lain yang juga mendukung 

adalah studi tentang stres kerja pada sejumlah profesi oleh Galbraith (dalam Sjafei 

& Renato, 2009). Hasil studi tersebut menempatkan jurnalis pada skor 7,5 dari 

skala 0 sampai 10 dengan menggunakan skala Galbraith. Hasil penelitian tersebut 

didukung oleh National Safety Council (1999) yang menjelaskan bahwa pekerjaan 

sebagai jurnalis memiliki stres yang cukup tinggi dibandingkan dengan pekerjaan 

yang lain karena jurnalis harus dihadapkan pada deadline pembuatan berita yang 

ketat.  

Pekerjaan sebagai seorang jurnalis, terutama jurnalis surat kabar harian 

dapat dikatakan memiliki jam kerja yang tidak pasti. Jurnalis seringkali harus 

bekerja 24 jam sehari karena harus selalu mencari berita dan menginformasikan 

kepada masyarakat kapan saja dan dimana saja (Ishwara, 2005).  

Untuk mencari tahu mengenai kehidupan jurnalis di Surabaya, peneliti 

melakukan studi awal ke dua perusahaan media yang ada di Surabaya. Studi awal 

dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap lima orang jurnalis surat kabar 

harian. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Februari 2013 dan 4 Maret 2013 di 

perusahaan media A dan B.    



3 
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan jurnalis surat kabar harian 

yang bekerja di perusahaan A, didapatkan informasi bahwa jam kerja sebagai 

jurnalis sangat tidak menentu. Pada pagi hari hingga sore hari, para jurnalis 

bekerja di luar kantor untuk mencari berita, kemudian pada sore hari masuk ke 

kantor untuk menulis berita untuk diberikan kepada redaktur. Jurnalis tersebut 

mengatakan bahwa kejadian bisa terjadi kapan saja, sehingga harus selalu siap 

setiap saat. Saat ada kejadian yang terjadi, para jurnalis harus segera turun ke 

lapangan untuk meliput berita walaupun kejadian terjadi bukan dalam jam kerja 

dan jarak rumah yang jauh dari tempat kejadian. Ketika ada kejadian yang terjadi 

tengah malam, jurnalis bahkan harus tetap turun ke lapangan agar tidak 

ketinggalan dari wartawan perusahaan lainnya. Pola kerja yang tidak sesuai 

dengan kondisi pekerja, adanya lembur dan jam kerja yang tidak menentu dapat 

menyebabkan karyawan mengalami stres kerja (Cooper, Palmer, & Thomas, 

2004).  

Dalam menjalani pekerjaan sebagai jurnalis surat kabar harian, dibutuhkan 

kecepatan dalam menyajikan berita sebagai syarat utama. Jurnalis harus mampu 

menghasilkan berita yang akurat dalam kejaran deadline dan hal tersebut tidak 

mudah (Ishwara, 2005). Berdasarkan hasil wawancara, Peneliti mendapatkan 

informasi bahwa setelah mengumpulkan berita dari pagi hingga sore hari, jurnalis 

harus ke kantor untuk menuliskan berita yang sudah didapatkan hari itu. Di 

perusahaan ini, setiap jurnalis harus menuliskan minimal tiga berita setiap 

harinya, beritanya yang ditulis juga harus berita yang memiliki kualitas tinggi, 

tidak boleh berita biasa. Para jurnalis mengaku sangat tertekan ketika pada hari itu 

berita sedang “sepi”, namun sudah harus masuk kantor untuk menulis berita dan 
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mengumpulkannya kepada redaktur. Ketika jurnalis terlambat untuk 

mengumpulkan berita harian atau ketika berita yang ditulis dianggap tidak terlalu 

penting, jurnalis tersebut akan mendapatkan teguran dari redaktur. Pekerjaan yang 

memiliki beban dan kompleksitas kerja yang tinggi serta tekanan waktu (deadline) 

yang tinggi adalah penyebab seorang karyawan mengalami stres kerja (Cooper, 

Palmer, & Thomas, 2004). 

Selain itu, pekerjaan sebagai seorang jurnalis juga memiliki risiko tinggi 

terhadap kekerasan fisik dan non-fisik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers 

Jakarta (dalam Kristiawan, 2012) mencatat bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan pada kekerasan fisik dan non fisik terhadap jurnalis sejak tahun 2009. 

Pada tahun 2008, kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis adalah sebanyak 17 

kasus. Pada tahun 2009, angka itu melonjak menjadi 56 kasus. Di tahun 2010, 

kasus kekerasan semakin meningkat menjadi 66 kasus. Sedangkan, di tahun 2011 

kekerasan terhadap jurnalis terjadi sebanyak 96 kasus. Sampai bulan Mei 2012, 

kasus kekerasan terhadap jurnalis sudah mencapai 45 kasus. Pekerjaan yang 

memiliki risiko tinggi dan berbahaya bagi keselamatan diri dapat menyebabkan 

stres kerja pada karyawan (Cooper dalam Saribu, 2012).  

Sebuah penelitian menyebutkan tiga dari sepuluh jurnalis mengalami post-

traumatic stress disorder (PTSD) setelah bekerja dalam tugas-tugas yang 

berbahaya. Depresi, kecemasan, dan masalah dalam hubungan interpersonal juga 

dilaporkan terjadi (Witchel, 2005). Penelitian lain juga dilakukan oleh Feinstein, 

Owen, dan Blair (2002). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur dampak 

emosional yang ditimbulkan dari kejadian perang atau kriminal terhadap jurnalis 

yang meliput kejadian tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan rata-
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rata jurnalis mengalami PTSD seumur hidup adalah 28,6%. Kemungkinan rata-

rata mengalami depresi adalah sebesar 21,4% dan kemungkinan mengalami 

penyalahgunaan zat adalah sebesar 14,3%. 

Banyaknya tekanan kerja yang dialami oleh jurnalis baik secara fisik 

maupun psikologis dikatakan mampu memunculkan stres kerja yang didefinisikan 

sebagai respon terhadap stressor di lingkungan kerja (Cooper & Marshall dalam 

Finney et al., 2013). Stres kerja yang terjadi dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan seseorang mengalami burnout (Maslach, Schaufeli, & Leiter dalam 

Finney et al., 2013). Burnout dikonsepkan sebagai sindrom psikologis dalam 

merespon stressor interpersonal yang terjadi terus menerus dalam pekerjaan 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter dalam Finney et al., 2013). Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Khian & Jun (2006) untuk mengukur tingkat stres jurnalis 

menemukan deadline kerja sebagai stressor. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa jurnalis sebagai sampel penelitian tersebut tidak mampu mengatasi seluruh 

tekanan stres yang dialami.  

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

beberapa jurnalis di perusahaan media B yang mengatakan bahwa ketika 

pekerjaan sudah menumpuk, jurnalis terkadang merasa bahwa bebannya sangat 

banyak. Jurnalis tersebut menjadi semakin tidak bersemangat untuk mengerjakan 

tugas tersebut, apalagi ketika deadline sudah di depan mata, namun belum 

berhasil menemukan dan merangkum berita yang menarik. Hal ini mengakibatkan 

beberapa jurnalis sering menunda untuk menyelesaikan pekerjaannya karena 

merasa terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan. Adanya perasaan cemas 

terhadap tugas yang sedang dikerjakan merupakan gejala stres dari aspek 
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psikologis (Beehrs dalam Saribu, 2012). Sedangkan, adanya perilaku menunda 

dan menghindari pekerjaan merupakan gejala stres dari aspek perilaku (Beehrs 

dalam Saribu, 2012). Sebagian dari jurnalis tersebut juga merasa tidak yakin dapat 

menyelesaikan tugas tersebut dengan baik.  

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa beberapa jurnalis yang masih 

dalam tahap percobaan di perusahaan media A merasa bahwa tuntutan deadline 

dan tugas dari redaktur seringkali tidak dapat diselesaikan. Dikatakan bahwa 

jurnalis yang tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam masa percobaan 

selama tiga sampai enam bulan, tidak akan diangkat menjadi jurnalis tetap. 

Beberapa jurnalis juga merasa tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja 

sebagai seorang jurnalis yang harus bekerja tanpa mengenal batasan waktu. Hal 

ini menyebabkan dalam dua tahun terakhir, dari 15 orang jurnalis yang bekerja di 

perusahaan media A yang tersisa sekarang hanya lima sampai enam orang. 

Hasil penelitian di atas ternyata tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sjafei & Renato (2009) yang menunjukkan bahwa tingkat burnout 

pada jurnalis cenderung rendah. Penelitian ini dilakukan terhadap lima kelompok 

jurnalis surat kabar harian.  

Perbedaan hasil penelitian tingkat stres kerja pada jurnalis tersebut 

membuat peneliti menduga bahwa ada faktor yang bisa mengurangi stres kerja 

yang dialami oleh jurnalis. Faktor ini dijelaskan oleh Billings, et al., & Coyne, et 

al. (dalam Semiun, 2006) sebagai strategi-strategi penanggulangan yang 

digunakan individu bila berhadapan dengan stres. Strategi penanggulangan ini 

sering juga disebut sebagai manajemen stres. Manajemen stres adalah usaha 

seseorang untuk mencari cara yang paling sesuai dengan kondisinya untuk 
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mengurangi stres yang terjadi dalam dirinya (Prayitno, 2011). Menurut Sarafino 

(2008), stress management mengacu pada program baik secara perilaku dan 

kognitif yang dirancang untuk mengurangi reaksi psikologis dan fisik terhadap 

stres. Program atau kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan fisik, berbicara 

dengan orang lain, dan mengikuti kegiatan sosial (Tsuda, et al., in press). 

Karasek (dalam Finney, 2013) menjelaskan bahwa stres kerja terjadi 

akibat ketidakseimbangan antara tuntutan yang dimiliki dan kemampuan individu 

untuk mengatasi stres yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa stres kerja terjadi 

ketika seseorang tidak mampu melakukan manajemen stres yang adaptif dan 

efisien untuk mengatasi stres/ tuntutan yang muncul. Stres bersifat individual, 

yang berarti bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

melakukan manajemen stres. Sebagian orang mengalami kesulitan dalam 

menangani stres, sedangkan sebagian tidak mengalami kesulitan dalam 

menangani stres tersebut (Prayitno, 2011).  

Terkait dengan manajemen stres pada jurnalis, Thomas (dalam Burns, 

2013) menemukan bahwa self-efficacy adalah faktor yang mempengaruhi pilihan 

yang dibuat oleh jurnalis, aspirasi, seberapa besar usaha yang diberikan, dan 

bagaimana para jurnalis bertahan ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan. 

Peneliti menduga bahwa adanya perbedaan stress management self-efficacy dalam 

diri jurnalis yang membuat perbedaan kemampuan untuk melakukan manajemen 

stres, sehingga menimbulkan perbedaan tingkat burnout pada jurnalis dalam 

penelitian sebelumnya.  

Self-efficacy secara umum dapat didefinisikan sebagai rasa percaya bahwa 

seseorang dapat mengatur dan menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan 
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tindakan yang diperlukan untuk menghadapi suatu situasi (Bandura dalam 

Cloninger, 2008). Bandura (dalam Mills, Reiss, & Dombeck, 2008) menjelaskan 

bahwa di dalam konteks stres, self-efficacy seseorang dapat menggambarkan 

keyakinan yang dimiliki individu tersebut akan kemampuan dirinya dalam 

menangani situasi-situasi yang menekan/ stresful. Keyakinan tersebut 

didefinisikan oleh Higgins (dalam Sawatzky, et al., 2006) sebagai stress 

management self-efficacy (SMSE). Menurut Higgins (dalam Sawatzky, et al., 

2006), stress management self-efficacy mengacu pada keyakinan atau 

kepercayaan yang dimiliki seorang individu bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk berhasil dalam mengelola atau memanajemen stres dengan sukses. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa self-efficacy yang tinggi akan 

mengurangi potensi seseorang mengalami perasaan stres dengan meningkatkan 

kemampuannya untuk mengontrol situasi yang sedang dihadapi (Mills, Reiss, & 

Dombeck, 2008). Self-efficacy yang tinggi akan mengarahkan seseorang untuk 

mengeluarkan usaha yang lebih besar, tidak mudah menyerah, dan keinginan 

untuk mencapai goal yang lebih tinggi. Sedangkan, self-efficacy yang rendah akan 

mengarah kepada perasaan tidak mampu dan keinginan untuk menyerah 

(Bandura, Phillips & Gully, dalam Feist & Feist, 2009).  

Ketika seseorang memiliki stress management self-efficacy yang tinggi, 

maka keinginannya untuk melakukan manajemen stres akan menjadi lebih besar. 

Individu tersebut akan berusaha sekuat mungkin untuk menangani stres. Kalaupun 

mengalami kegagalan dalam melakukan manajemen stres, individu tersebut tidak 

akan mudah menyerah, sehingga kemungkinan untuk berhasil dalam melakukan 

manajemen stres akan semakin besar. Sedangkan, apabila seseorang memiliki 
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stress management self-efficacy rendah, seseorang akan cenderung merasa ingin 

menyerah ketika dalam proses manajemen stres mengalami kegagalan. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Sawatzky, et al. (2006) pada mahasiswa di Canada 

University, diperoleh hasil bahwa stress management self-efficacy yang tinggi 

berhubungan dengan tingkat depresi yang lebih rendah pada mahasiswa yang 

mengalami stres terkait performa akademis. Oleh karena itu, stress management 

self-efficacy diduga akan memberikan pengaruh kepada jurnalis dalam melakukan 

manajemen stres yang adaptif dan efisien.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap jurnalis di 

beberapa perusahaan media, peneliti menemukan bahwa beberapa jurnalis merasa 

tidak yakin bahwa dirinya mampu untuk mengatasi stres yang dialami. Hal ini 

menyebabkan jurnalis tersebut seringkali menunjukkan gejala-gejala stres ketika 

tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Ketika merasa tertekan 

dengan tuntutan deadline, jurnalis tersebut merasa cemas dan menjadi semakin 

malas untuk menyelesaikan tugas tersebut.  

Di sisi lain, beberapa jurnalis justru menyatakan keyakinan bahwa dirinya 

mampu mengatasi stres di tempat kerja. Ketika jurnalis tersebut merasa tertekan 

dengan tuntutan deadline dari redaktur, dia berusaha untuk melakukan kegiatan 

lain untuk mengatasi stres-nya. Jurnalis tersebut berusaha untuk bercerita atau 

meminta masukan/ bantuan dari kerja, minum kopi atau mengerjakan tugasnya di 

luar kantor, seperti di basecamp organisasi jurnalis yang diikutinya. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi perasaan cemasnya ketika deadline pengumpulan 

sudah dekat dan jurnalis tersebut belum selesai menulis berita. 
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Salah satu variabel yang diduga mempengaruhi self-efficacy menurut 

Bandura (1997), yaitu pengalaman keberhasilan (mastery experiences), 

pengalaman orang lain (vicarious experiences)/ social modelling, persuasi sosial/ 

verbal (social/ verbal persuasion), dan physical and emotional states. Persuasi 

sosial merupakan penguatan yang didapatkan dari orang lain bahwa seseorang 

mempunyai kemampuan untuk meraih apa yang ingin dilakukannya. Self-efficacy 

seseorang akan meningkat ketika sedang menghadapi kesulitan, terdapat orang 

yang meyakinkannya bahwa dirinya mampu menghadapi tuntuan tugas yang ada 

padanya (Bandura, 1997). Adanya seseorang yang memberikan keyakinan, 

dukungan dan semangat adalah salah satu bentuk dari dukungan sosial. Wallston 

et al., Wills & Fegan (dalam Sarafino, 2008) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai pertolongan, kepedulian, dukungan harga diri dan kenyamanan yang 

diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain.  

Menurut Sarafino (dalam Afriyanti, 2008), dukungan penilaian (appraisal 

support) merupakan salah satu bentuk dukungan sosial dimana orang terdekat 

individu memberikan penghargaan dan perbandingan positif antara individu 

tersebut dengan orang lain, yaitu orang-orang yang lebih kurang mampu atau 

keadaannya lebih buruk daripada individu tersebut. Dukungan seperti ini akan 

membangun perasaan yang lebih baik tentang dirinya, dan membuat individu 

merasa lebih percaya diri dan berharga. Dukungan ini dianggap akan bermanfaat 

ketika individu merasa ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berperan untuk meningkatkan self-

efficacy seseorang. 
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Peneliti menduga bahwa dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang 

di sekitar akan membuat jurnalis merasa yakin bahwa dirinya mampu untuk 

menangani stres. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Sjafei & Renato 

(2009) yang mengungkapkan bahwa kelompok reporter yang belum menikah 

cenderung memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 

reporter yang sudah menikah. Hasil wawancara dengan beberapa jurnalis juga 

mendukung hasil penelitian tersebut. Jurnalis tersebut mengatakan bahwa 

dukungan dari keluarga terutama istri dan anak membuatnya merasa semangat 

untuk menghadapi tekanan-tekanan pekerjaan yang muncul. Rekan kerja yang 

berada di bidang liputan yang sama, terkadang membantu jurnalis untuk 

menyelesaikan tuntutan kerja yang tidak mampu diselesaikan. Menurut Sarafino 

(dalam Marliyah, Dewi, dan Suyasa, 2004), dukungan penilaian (appraisal 

support) merupakan salah satu bentuk dukungan sosial dimana orang terdekat 

individu akan memberikan penghargaan positif dan memberikan perbandingan 

positif antara individu tersebut dengan orang lain, yaitu orang-orang yang lebih 

kurang mampu atau keadaannya lebih buruk daripada individu tersebut. 

Dukungan seperti ini akan membangun perasaan yang lebih baik tentang dirinya, 

dan membuat individu merasa lebih berharga. Dukungan ini dianggap akan 

bermanfaat ketika individu merasa ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berperan untuk meningkatkan self-

efficacy seseorang.  

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa hubungan antara dukungan sosial 

dan self-efficacy pernah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hubungan antara dukungan sosial dengan self-efficacy pernah dikemukakan oleh 
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Wulan (2010) dalam konteks pecandu yang sedang menjalani pemulihan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

dukungan sosial dengan self-efficacy pada pecandu narkoba dalam menjalani 

pemulihan. Penelitian lain terkait hubungan antara dukungan sosial dan self-

efficacy juga pernah diteliti dalam konteks mahasiswa yang sedang menyusun 

skripsi (Sulistyawati, 1998). Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada hubungan 

positif antara dukungan sosial dengan self-efficacy (Sulistyawati, 1998). 

Di sisi lain, dukungan sosial ternyata tidak selamanya memberikan 

dampak positif dalam meningkatkan keyakinan seseorang akan kemampuannya. 

Dalam hal tertentu, walaupun dukungan sosial tersedia atau diberikan, kita 

mungkin tidak merasa bahwa hal tersebut mendukung (Dunkel-Schetter & 

Bennet; Wilcox, Kasl, & Berkman, dalam Sarafino, 2008). Hal ini dapat terjadi 

karena dukungan tersebut tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. 

Mungkin juga karena kita tidak ingin menerima dukungan atau terlalu putus asa 

untuk menyadari dukungan tersebut. Ketika kita tidak merasa bantuan tersebut 

mendukung, maka kurang kemungkinan dukungan sosial dapat mengurangi stres 

(Sarafino, 2008). 

Hal tersebut juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Taylor dan 

koleganya (dalam Martin, 2006) tentang efektivitas dukungan sosial pada 

penderita kanker. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial yang 

diterima seseorang terkadang dapat menjadi bumerang dan malah meningkatkan 

kecemasan individu yang menerimanya. Dalam studi ini dijelaskan bahwa dalam 

jangka panjang, dukungan sosial yang tidak tepat dapat mengganggu dan bahkan 

tidak memberikan dampak positif.  
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Selain itu, adanya orang yang tidak diharapkan untuk memberikan 

dukungan sosial akan membuat individu semakin merasa tertekan daripada ketika 

dia tidak menerima dukungan dari siapapun. Dikatakan pula oleh Ruehlman 

(2012) bahwa apabila individu menerima dukungan, seperti dukungan 

instrumental, yaitu berupa bantuan jasa/ materi akan membuat individu semakin 

merasa lemah dan tidak berdaya. Ketika seseorang menerima dukungan 

instrumental, dia akan merasa tidak bertanggung jawab pada tugasnya karena ada 

orang lain yang telah mengambil alih posisinya untuk menyelesaikan tugasnya. 

Dukungan emosional yang diberikan, seperti dalam bentuk simpati juga dapat 

membuat individu merasa malu terhadap permasalahan yang dihadapinya. 

Perbedaan hasil penelitian ini kemudian menjadi kajian menarik untuk diteliti 

terkait hubungan dukungan sosial dengan self-efficacy pada jurnalis.  

Penelitian mengenai hubungan antara dukungan sosial dengan self-efficacy 

memang telah dilakukan, namun sejauh ini peneliti masih belum menemukan 

penelitian sejenis pada jurnalis. Menurut Ishwara (2005), jurnalis seringkali harus 

bekerja 24 jam sehari karena harus selalu mencari berita dan menginformasikan 

kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Pernyataan tersebut juga 

didukung oleh Prasetya (2012) yang mengatakan bahwa jurnalis harus selalu siap 

di lapangan dan harus rela mengorbankan waktu-waktu berkualitas dengan 

keluarga, bahkan di hari libur demi mendapatkan berita yang menarik. Hal 

tersebut juga didukung oleh pernyataan beberapa jurnalis di perusahaan media A 

yang mengatakan bahwa waktu yang diberikan untuk keluarga sangat sedikit. 

Terkadang ketika pulang, anak dan istri jurnalis sudah pergi dan ketika pagi hari 

berangkat untuk mencari berita, anak dan istrinya masih tidur. Hal ini 
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menunjukkan bahwa waktu yang dimiliki jurnalis untuk menjalin hubungan 

dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja semakin 

berkurang karena jurnalis menghabiskan banyak waktu di lapangan. Hal ini 

diduga membuat dukungan sosial yang diterima jurnalis belum tentu sama dengan 

penelitian sebelumnya pada konteks mahasiswa yang menyusun skripsi maupun 

pecandu narkoba yang sedang menjalani pemulihan, sehingga dukungan sosial 

belum tentu memiliki hubungan dengan self-efficacy serupa dengan penelitian 

sebelumnya.  

Penelitian dengan topik self-efficacy juga telah banyak dilakukan oleh 

peneliti di Indonesia. Penelitian tersebut kebanyakan berada dalam konteks 

akademis, seperti yang diteliti oleh Kathleen (2012) tentang hubungan antara self-

efficacy dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa. Masih jarang ditemukan 

penelitian tentang stress management self-efficacy (SMSE) di Indonesia. Di luar 

negeri, penelitian tentang SMSE juga masih terbatas dilakukan. Tsuda, et al (in 

press) meneliti hubungan antara tahapan perkembangan dengan stress 

management self-efficacy pada sampel mahasiswa Korean University. Sawatzky, 

et al (2006) meneliti tentang peran stress management self-efficacy sebagai 

mediator antara stres dan depresi pada mahasiswa Canadian University. Dari 

tinjauan literatur sejauh ini, mayoritas penelitian menggunakan sampel para 

mahasiswa dan masih jarang ditemukan menggunakan sampel jurnalis.  

Di Indonesia, peneliti menemukan bahwa masih terbatas penelitian terkait 

stress management self-efficacy yang secara khusus dilakukan pada jurnalis. 

Penelitian tentang self-efficacy dan dukungan sosial yang dilakukan oleh peneliti 

di Indonesia juga masih belum mencoba untuk melihat hubungan antara dukungan 
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sosial dan stress management self-efficacy dalam konteks stress management. 

Padahal, dalam masa ini, stres memiliki efek buruk pada perekonomian, seperti 

efek buruk pada kesehatan mental dan fisik seseorang. Oleh karena itu, penting 

untuk melakukan upaya-upaya untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari 

melalui berbagai tipe manajemen stres. Untuk melakukan manajemen stres, self-

efficacy diperlukan karena mewakili keyakinan untuk menerapkan perilaku yang 

sehat (Tsuda, et al., in press).  

Hal-hal di atas mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang 

hubungan antara dukungan sosial dan stress management self-efficacy. Penelitian 

ini juga mendapat inspirasi dari proposal penelitian Setiawan (2013) selaku dosen 

pembimbing dan menginduk pada program penelitian yang berjudul Keterkaitan 

Dukungan Sosial, Kepribadian, Self-efficacy, Stres, dan Well-being pada berbagai 

profesi yang dilakukan oleh Setiawan (2013).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan 

antara dukungan sosial dan stress management self-efficacy pada jurnalis di 

Surabaya?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial dan stress management self-efficacy pada jurnalis di Surabaya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

ilmu pengetahuan sebagai kajian teoritis secara keilmuan dalam bidang psikologi, 

terutama Psikologi Sosial, dalam membantu seseorang mengembangkan stress 

management self-efficacy. 

Manfaat Praktis: 

a. Bagi para jurnalis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya 

variabel-variabel yang berkaitan dengan stress management self-efficacy pada 

jurnalis. 

b. Bagi perusahaan, keluarga, teman, dan orang di sekitar jurnalis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan stress management self-efficacy para jurnalis. 

Hal ini dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan stress 

management self-efficacy jurnalis baik untuk prevensi maupun penanganan.  

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman bagi penelitian 

selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan stress management self-efficacy. 


