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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini pendidikan memegang peran yang sangat penting 

dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses 

pendidikan, faktor tenaga kependidikan yaitu guru memegang peranan dalam 

menjalankan fungsi dan pelaksanaan pendidikan, jika para guru dapat 

melaksanakan tugas dengan baik maka akan terpancar profil seorang guru 

yang berkompeten. 

Dalam kaitannya sebagai subyek yang berperan dalam dunia pendidikan, 

guru mengemban tugas dan peranan yang sangat luas dan berat. Guru tidak 

saja mengemban tugas di sekolah, namun juga tugas sosial kemasyarakatan 

dilingkungan tempat tinggalnya. Guru mempunyai citra baik di masyarakat, 

apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi 

panutan. 

Selain itu, pada UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen 

dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah orang 

dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan 

membimbing peserta didik. 
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Oleh karena itu guru adalah figur manusia yang menempati posisi dan 

peranan penting dalam pendidikan maupun dalam masyarakat. Guru 

memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa 

melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peranan guru sulit untuk digantikan oleh orang 

lain (Saud, 2010). 

Peran guru sebagai pendidik juga merupakan peran-peran yang berkaitan 

dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan 

dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan siswa 

agar para siswa itu mengikuti aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam 

keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan siswa sekolah untuk memperoleh 

pengalaman-pengalaman lebih lanjut. Guru sebagai penanggung jawab 

pendisiplinan siswa harus mengontrol setiap aktivitas para siswanya agar 

tingkah laku mereka tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Oleh 

karena itu berbagai cara dilakukan oleh pada guru agar pendidikan serta 

pendisiplinan terhadap para siswa berjalan lancar, dan hal tersebut tentu saja 

disesuaikan dengan umur dan tingkat kedewasaan siswanya.   

Pada umumnya siswa-siswa sekolah menengah adalah mereka-mereka 

yang sedang berada pada fase masa remaja. Masa remaja merupakan masa 

yang kritis dalam siklus perkembangan seseorang, di mana pada masa ini 

terjadi banyak perubahan, baik perubahan biologik, psikologik maupun 

perubahan social. Satgas remaja (2010) mengutarakan bahwa delapan puluh 
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persen dari remaja berusia 11-15 tahun dikatakan pernah menunjukkan 

perilaku berisiko tinggi, seperti berkelakuan buruk di sekolah, 

penyalahgunaan zat, serta perilaku antisosial. Dalam suatu penelitian 

menunjukkan bahwa 50% remaja pernah menggunakan marijuana, 65% 

remaja merokok dan 82% pernah mencoba menggunakan alkohol. Perilaku-

perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya kompetensi 

individu, keluarga, kualitas sekolah dan karakteristik di level komunitas. 

Siswa-siswa yang beresiko besar mengalami perilaku tersebut adalah 

siswa-siswa yang duduk di sekolah menengah pertama (SMP), hal ini 

dikarenakan meraka pada umumnya berusia 12-14 tahun. Siswa SMP yang 

masuk pada fase remaja juga dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari 

tugas pada masa kanak-kanak. Dalam setiap fase perkemangan individu 

dituntut untuk memenuhi tugas-tugas perkembangan yang mereka hadapi, 

oleh karena itu para siswa SMP membutuhkan pendampingan yang lebih baik 

dari pihak keluarga maupun pihak sekolah.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peran guru tidak hanya 

mendidik dalam hal mata pelajaran di sekolah saja, akan tetapi membantu, 

mendorong, mengawasi dan membina agar para siswa itu tidak melanggar 

norma-norma sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu peran dan tugas 

dari seorang guru menjadi bertambah seiring dengan perkembangan jaman 

serta adanya tuntutan dari peningkatan kualitas sekolah dan muridnya, hal ini 

memungkinkan terjadinya stress pada guru-guru.  
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Culligan dan Sedlacek (Martoyo, 2006) menjelaskan bahwa stress bagi 

seseorang itu hampir selalu ada, lebih-lebih dalam melaksanakan tugas-tugas 

atau pekerjaan setiap harinya. Robin menjelaskan bahwa stress sebagai 

ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang dan abstrak 

gejalanya. Gejala adalah penampakan dari suatu sikap atau perasaan. 

Penampakan rasa senang bisa dalam bentuk tertawa, ceria dan girang dan 

penampakan rasan tidak senang bisa dalam bentuk diam, murung, marah dan 

lain-lain (Hariandja, 2002).  

Stres yang dialami oleh para guru merupakan bentuk stres kerja yang 

bersumber dari berbagai macam hal. Berdasarkan penelitian Needle, dkk 

(Travers dan Cooper, 1993) pekerjaan mengajar dapat dikategorikan sebagai 

pekerjaan yang taraf stresnya tinggi. Selye, dkk (dalam Powell, 1993), 

menjelaskan stres sebagai salah satu kondisi yang melibatkan emosional dan 

ketidakseimbangan psikis sehingga mengakibatkan reaksi yang tidak 

mengenakkan.  

Pada dasarnya dalam dunia kerja individu tidak bisa melepaskan diri dari 

stressor, baik dari diri sendiri maupaun lingkungan. Biasanya munculnya stres 

yang dialami oleh karyawan disebabkan oleh sumber-sumber stres, sumber-

sumber stres yang biasanya muncul antara lain sumber stres di dalam diri 

seseorang, di dalam keluarga, di dalam komunitas dan lingkungan, dan 

sumber stres akibat pekerjaan.  

Stres yang dialami para guru dapat bersumber dari berbagai macam hal, 

misalnya saja beban kerja yang terlalu berat, tingkah laku siswa-siswanya, 

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI…, NURUL AWALIYATI PUJI SETYASIH, FAKULTAS PSIKOLOGI UMP, 2015 



5 
 
 

 

kurangnya prospek promosi, kodisi kerja yang tidak memuaskan, hubungan 

dengan teman sekerja, pegawai administrasi yang kurang baik dan masalah-

masalah lainnya. sepanjang hari seorang guru perlu mengelola kegiatan-

kegiatan yang diwarnai emosi sepertii pelanggaran, tuntutan, perkelahian dan 

juga harus menghadapi siswa-siswa yang sulit dikendalikan. 

Baik atau buruknya lingkungan kerja dipengaruhi oleh penilaian yang 

berbeda oleh masing-masing individu. Dalam hal ini seorang guru mungkin 

menganggap lingkungan yang sama adalah buruk sedangkan yang lain 

menganggap baik. Anggapan lingkungan kerja yang sama, baik atau buruk 

antara individu satu dengan yang lainnya disebabkan karena adanya 

perbedaan persepsi masing-masing individu terhadap lingkungan kerjanya. 

Perbedaan ini dapat terjadi karena masing-masing individu mempunyai 

kebutuhan, kepentingan maupun harapan yang berbeda-beda satu sama lain. 

Oleh karena itu, bukanlah perkara yang mudah untuk menjadi guru 

khususnya guru SMP, karena para guru di SMP dituntut untuk tidak hanya 

mengajar tetapi juga membimbing, mengawasi dan memberikan dorongan 

untuk para siswanya. Akan tetapi guru juga harus mampu meminimalisir 

tingkat stres yang dialaminya. Hal ini diperoleh dari wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 12 November 2013, penulis menanyakan beberapa 

pertanyaan yang berisi tentang gejala stress kerja berdasarkan suasana hati. 

Wawancara dilakukan kepada 2 guru di SMP Muhammadiyah Sokaraja. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kedua guru tersebut 

mempunyai indikasi gejala stress kerja. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
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Everly dan Giordano (Munandar, 2001) yang mengatakan bahwa stress kerja akan 

mempunyai gejala yang terjadi pada suasana hati (mood), dengan rincian sebagai 

berikut; cemas, merasa tidak pasti, menjadi sulit tidur, mudah bingung dan lupa, 

merasa sangat tidak enak dan gelisah, gugup).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang ”Hubungan antara persepsi terhadap lingkungan 

psikososial kerja dengan stres kerja pada guru SMP Muhamadiyah Sokaraja 

Kabupaten Banyumas”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu, “apakah terdapat hubungan antara persepsi terhadap 

lingkungan psikososial kerja dengan stres kerja pada guru SMP 

Muhamadiyah Sokaraja Kabupaten Banyumas?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara persepsi tentang lingkungan psikososial kerja dengan stres 

kerja pada guru SMP Muhamadiyah Sokaraja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan 

baru bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi klinis. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan dan wawasan guru tentang tingkat stres 

kerja. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Bisa memberikan pengetahuan dan wawasan agar bisa 

mengkondisikan para guru agar bisa mengatasi tingkat stres. 
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