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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Fenomena Stres dan Dampaknya  

Fenomena stres dalam pekerjaan sehari-hari memang tidak terhindarkan. 

Menurut Sufiantini (2009), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, 

baik secara fisik maupun psikologis terhadap suatu perubahan di lingkungan 

kerjanya yang dirasa sangat mengganggu dan mengancam dirinya. Tuntutan target 

pekerjaan, permasalahan dengan rekan kerja, atau pelanggan perusahaan menjadi 

beberapa faktor yang memicu stres.  

Penelitian di Eropa oleh Konkolewsky (2002) menyatakan bahwa dari 2000 

situasi kerja, 28% orang menyatakan mengalami masalah terkait stres. Sebanyak 

33% dari antaranya mengeluhkan masalah otot dan persendian. Sementara itu, 

para pekerja merasa bahwa dirinya mengalami tekanan sebesar 50 – 60% dari 

keseluruhan hari kerja. Persentase ini diperkirakan akan terus meningkat setiap 

tahun. Di sisi lain, Stranks (2005) menyatakan beberapa indikasi stres antara lain 

pengaturan waktu yang tidak baik, rendahnya produktivitas kerja, bahkan 

meningkatnya turnover. 

Stres kerja memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi diri sendiri, 

orang-orang di sekitar, bahkan perusahaan. Stres menyebabkan penurunan kinerja 

seseorang (Gaffa, 2010). Stres yang dibiarkan tanpa penanganan yang serius akan 

membuat seseorang menjadi tidak termotivasi, tertekan, bahkan frustrasi.  
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Dalam jangka panjang, stres menyebabkan terganggunya kesehatan fisik 

maupun emosional. Bahkan stres pun dapat mengakibatkan karyawan kehilangan 

pekerjaan, karena merasa tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan pekerjaan 

(Gaffa, 2010). Stres juga dapat merugikan perusahaan. Hal ini dikarenakan dapat 

menurunkan moral etika karyawan, merendahkan inovasi dan produktivitas 

perusahaan (Reese, 2003).         

                                                                                                         

Stres pada Guru dan Dampaknya 

Hiebert dan Farber (1984) membuktikan bahwa stres kerja sering timbul 

pada pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan jasa masyarakat. Lebih 

lanjut, mereka menyatakan bahwa guru merupakan profesi yang rentan terhadap 

stres. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan Stranks (2005) bahwa guru 

sebagai stressful job dengan nilai 6,2 (dari total 10). 

Hodge (2011) menyatakan bahwa para guru mengalami kecemasan, depresi, 

kelelahan emosional, dan menunjukkan gejala stres secara fisik. Beberapa survei 

pada guru membuktikan bahwa stres berdampak negatif pada well-being dan 

keinginan mereka untuk tetap bertahan pada profesi guru (Reese, 2003). 

Sementara itu, Schonfield (1990) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan 

populasi pekerja lainnya, guru memiliki tingkat risiko stres psikologis yang lebih 

tinggi, sedangkan kepuasan kerjanya lebih rendah. 

Penelitian di Malaysia membuktikan bahwa stres guru berakibat 

melemahkan kinerja guru, yang berdampak pada penurunan prestasi siswa secara 

signifikan (Kyriacou, dalam Yahaya, 2008). Sementara itu, dari 510 orang guru di 
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Cina, sebanyak 40,4% guru yang merasa tertekan akan berpindah ke profesi lain 

di saat mereka memiliki kesempatan (Liu, 2012). Dalam studi tersebut, dikatakan 

bahwa stres guru disebabkan beberapa hal. Beberapa faktor penyebabnya antara 

lain beratnya beban pekerjaan, gaji yang rendah, kesulitan dalam mengatur waktu, 

serta perilaku para siswa yang tidak baik. 

Kyriacou dan Sutcliffe (1978) menyatakan bahwa stres pada guru cenderung 

disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Pertama, sikap siswa yang kurang disiplin 

mengerjakan tugas. Kedua, guru berusaha memenuhi standar dan harapan sekolah. 

Ketiga, lingkungan kerja yang kurang baik. Keempat, tekanan waktu yang 

menuntut tugas-tugas untuk segera diselesaikan. Sementara itu, gejala stres yang 

paling sering dialami adalah kelelahan dan frustrasi. Menurut Solihat (2005), stres 

pada guru cenderung berdampak negatif secara fisik dan emosional, misalnya 

sakit kepala, kecemasan, dan konsentrasi menurun. 

Borg (dalam Reese, 2003) menemukan bahwa satu dari tiga orang guru 

mengaku bahwa mereka stres karena pekerjaan mereka. Penelitian lainnya oleh 

Kyriacou dan Sutcliffe (1978) membuktikan bahwa satu dari lima orang guru 

berada pada kategori stres tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa guru memiliki risiko yang tinggi terkait fenomena stres.  

Guglielmi dan Tatrow (1998) menyatakan bahwa di Amerika Serikat, 

sebanyak 39% guru meninggalkan pekerjaannya di lima tahun pertama akibat 

stres. Stres guru juga menyebabkan pengasingan diri, sikap apatis, membolos, 

bahkan penurunan prestasi siswa. Stres pada guru juga berdampak negatif pada 

kesehatan dan kesejahteraan mereka (Larchick dan Chance, 2002). Pervez dan 
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Hanif (2003) pun menyatakan hal serupa, bahwa para guru di Pakistan yang 

mengalami stres bermasalah pada kondisi fisik, psikologis, atau emosional 

mereka. 

Yahaya et al. (2008) menyatakan bahwa penyebab utama stres pada guru 

adalah relasi interpersonal. Pierce dan Molloy (1990) menambahkan bahwa guru 

cenderung rentan terhadap stres dikarenakan faktor hubungan dengan 

lingkungannya, misalnya kenakalan siswa dan relasi yang kurang baik dengan 

rekan guru. Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa masalah komunikasi 

dengan rekan guru dan orang tua siswa merupakan sumber stres guru yang patut 

diperhatikan (Pithers dan Soden, 1998). 

Kondisi stres guru tidak hanya dialami di luar negeri, tetapi juga di 

Indonesia. Menurut Dhanilasari (2013), sebanyak 73% guru di Kediri, Jawa 

Timur mengalami stres tingkat sedang dan tinggi. Penyebab utama stres tersebut 

adalah kepemimpinan kepala sekolah dan interaksi antar guru, Natallien (2011) 

mengidentifikasi faktor utama stres pada guru di Semarang, bahwa mereka 

membutuhkan komunikasi yang baik dengan atasan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan seorang staf Human Resources 

Department salah satu sekolah di Surabaya. Beliau mengatakan bahwa beberapa 

permasalahan guru di rumah berdampak pada kecemasan mereka saat mengajar di 

sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan tertekan pada guru. Bahkan situasi 

tersebut dapat tidak langsung memperburuk citra sekolah, karena guru tidak 

mengajar dengan maksimal.  
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Berdasarkan wawancara dengan seorang guru, para guru yang mengalami 

stres merasa begitu tertekan dengan tugas administrasi yang harus diselesaikan 

dalam waktu singkat. Mereka seringkali merasa kekurangan waktu untuk 

melakukan semua tanggung jawab yang diberikan sekolah. Selain mengajar, 

mereka pun memiliki tugas tambahan sebagai panitia acara sekolah. Acara-acara 

tersebut tentunya memerlukan persiapan matang dan koordinasi dengan banyak 

pihak, misalnya institusi pemerintahan maupun orang tua siswa. Perasaan tertekan 

yang dialami guru belum tentu diimbangi dengan dukungan dari orang-orang di 

sekitarnya, baik dari sekolah maupun dari luar sekolah. Para guru mengaku 

kesulitan untuk menyatukan ide dengan rekan-rekan sesama guru. Di samping itu, 

tidak mudah pula bagi mereka untuk memahami karakter dan latar belakang guru 

yang berbeda-beda.  

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres pada Guru 

Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan stres adalah dukungan 

sosial (Atkinson, 1983). Menurut Gardner (2002), dukungan dari lingkungan 

sekitar berupa keberadaan sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat 

bersandar dan penyemangat, khususnya dalam masa-masa sulit. Adanya dukungan 

dari orang-orang sekitarnya dapat membuat seseorang menjadi semakin sehat dan 

bahagia (Beehr, dalam Mack & McGee, 2001).  

Stranks (2005) membuktikan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu 

strategi individu untuk mendapatkan motivasi diri. Lebih lanjut, dikatakan bahwa 

sebanyak 85% karyawan merasa nyaman dalam bekerja apabila mendapat 
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informasi dan dukungan yang memadai dari rekan dan atasan mereka. Para 

karyawan terdorong untuk mencari dukungan sesegera mungkin ketika mereka 

merasa tidak mampu mengatasi konflik. Di samping itu, kerjasama tim 

(teamwork) juga dikatakan dapat mengurangi stres yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

Berkman & Syne (dalam Gardner, 2002) membuktikan bahwa orang yang 

memiliki dukungan yang tinggi memiliki kadar stres dua kali lebih rendah 

daripada orang-orang dengan dukungan yang rendah. Banyak orang terhindar dari 

stres karena mereka dapat mengenali sumber daya (resources) untuk membantu 

mereka (Manktelow, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari orang lain 

dapat meminimalisasi risiko berupa gejala-gejala stres. 

Berkaitan dengan guru, ternyata profesi ini mengalami permasalahan yang 

cukup berat dalam keseharian mereka. Namun, interaksi yang baik dengan rekan 

kerja dapat meminimalisasi risiko guru meninggalkan pekerjaannya (Reese, 

2003). Motivasi dari guru lain membuat guru merasa nyaman menjalankan tugas 

di sekolah. Di samping itu, Noor (2011) pun menyatakan bahwa penghargaan dan 

motivasi yang tinggi dari orang lain dapat menurunkan stres. Oleh karena itu, guru 

membutuhkan dukungan semangat maupun bantuan nyata dari guru lain maupun 

kepala sekolah. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pimpinan sekolah, solusi yang telah 

dilakukan sekolah untuk meminimalisasi stres guru adalah dengan acara 

keakraban dan kegiatan kerohanian. Namun, masih ada sebagian guru yang masih 

merasa kurang nyaman dengan situasi kerjanya di sekolah tempat mereka 
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mengajar saat ini. Bahkan ada pula yang mengaku ingin mengundurkan diri dari 

sekolah tersebut serta mengharapkan ritme kerja, posisi, dan pendapatan yang 

lebih baik. 

Di sisi lain, ada pula beberapa temuan yang menyatakan bahwa dukungan 

sosial tidak berkorelasi dengan stres. Sebagai contoh, hasil penelitian pada 

mahasiswa di Fukuoka, Jepang membuktikan bahwa dukungan dari teman tidak 

berpengaruh pada perasaan tertekan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas 

(Ogomori, et al., 2001). Hal ini sejalan dengan penelitian Retnowati dan 

Munawarah (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial dan kecenderungan depresi pada siswa SMP. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara dukungan sosial dan stres. 

Untuk menyimpulkan, dengan melihat masalah-masalah di atas, peneliti 

ingin mengangkat profesi guru dalam penelitian terkait stres. Peneliti telah 

melakukan eksplorasi dan menemukan bahwa profesi tersebut rentan akan 

permasalahan stres yang akan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Namun, 

penelitian terdahulu hanya mengkaji dukungan yang diperoleh guru dari 

lingkungan kerjanya, tanpa memperhitungkan kehidupan pribadi, misalnya 

keluarga. Di samping itu, masih sangat sedikit penelitian mengenai stres guru, 

khususnya di Indonesia. Dalam penelitian ini akan diketahui variabel yang 

berhubungan dengan stres sehingga dapat diusulkan tindakan prevensi dan kurasi, 

khususnya terkait dukungan sosial. 
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1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada 

hubungan antara dukungan sosial dan stres pada guru?” 

 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial dan stres pada guru. 

 

1.4.    MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoretis: Memberikan sumbangan bagi ilmu Psikologi terkait stres 

dan dukungan sosial dalam dunia kerja, khususnya pada profesi guru 

b. Manfaat praktis: 

i. Bagi guru: Memberikan wawasan mengenai variabel yang berhubungan 

dengan stres pada guru 

ii. Bagi keluarga guru: Memberikan wawasan mengenai sejauh mana peran 

keluarga berhubungan dengan stres, yang berkaitan dengan dukungan 

sosial yang diterima guru 

iii. Bagi sekolah: Memberikan gambaran mengenai variabel yang 

berhubungan dengan stres, sehingga dapat diusulkan kebijakan sekolah 

untuk mencegah maupun mengurangi stres pada guru 

 

 


