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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres 

1. Pengertian Stres 

Stres merupakan suatu situasi yang mungkin dialami manusia pada 

umumnya dan pegawai pada khususnya di dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Stres menjadi sesuatu yang penting karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja dan produktivitas kerja, sehingga perlu 

penanganan dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan 

(Hariandja, 2002). Terlebih lagi dalam hubungannya dengan pekerjaan, 

setiap orang pasti pernah mengalami stres. Adakalanya stres yang 

dialami seseorang itu adalah kecil dan hampir tak berarti, namun bagi 

yang lainnya dianggap sangat mengganggu dan berlanjut dalam waktu 

yang relative lama. 

 Pekerjaan dapat menimbulkan stres karena pekerjaan memainkan 

peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia Lingkungan kerja, 

sebagaimana lingkungan-lingkungan lainnya, menuntut adanya 

penyesuaian diri dari individu yang menempatinya. Oleh karena itu, 

individu akan memiliki kemungkinan untuk mengalami suatu keadaan 

stres dalam lingkungan kerja (Leila, 2002). 

Menurut Spielberger (dalam Andraeni, 2005) menyebutkan bahwa 

stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, 

misalnya obyek-obyek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara 
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obyektif adalah berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, 

ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari 

luar diri seseorang. 

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). Para ahli mengelompokkan menjadi tiga kategori untuk gejala 

stress (Hariandja, 2002), yaitu: 

a. Gejala fisik, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada 

metabolism organ tubuh seperti denyut jantung yang meningkat, 

tekanan darah yang meningkat, sakit kepala, dan sakit perut. 

b. Gejala Psikologis yaitu perubahan-perubahan sikap yang terjadi 

seperti ketegangan, kegelisahan, ketidaktenangan, kebosanan, cepat 

marah dan lain-lain. 

c. Gejala keperilakuan yaitu perubahan ataus situasi dimana 

produktivitas seseorang menurun, absensi meningkat, kebiasaan 

makan berubah, tidak bisa tidur dan lain-lain. 

Dari beberapa uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa stres 

merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berfikir dan kondisi seseorang dimana ia terpaksa memberikan tanggapan 

melcbihi kcrnampuan penyesuaian dirinya terhadap suatu tuntutan 
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eksternal (lingkungan). Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. Sebagai 

hasilnya, pada diri para karyawan berkembang berbagai macam gejala 

stres yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. 

Kata “stres” bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian 

individu mendefinisikan stres sebagai tekanan, desakan atau respon 

emosional. Para psikolog juga mendefinisikan stres dalam berbagai 

bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi bisa juga fatal. Semuanya 

tergantung kepada para penderita. 

Handoko (dalam Martoyo, 2006) memberi batasan stress yaitu suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan 

kondisi seseorang. Stress yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, yang akhirnya 

mengganggu pelaksanaan tuga-tugasnya. 

Orang yang mengalami stress memang dapat menjadi nervous dan 

merasakan kekhawatiran secara kronis, mudah marah, agresif ataupun 

menunjukan sikap yang tidak kooperatif atau sebagainya. Stres 

psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan 

yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau 

sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan 

kesejahteraannya (Martoyo, 2006). 
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2. Sumber Stres 

Stresor adalah semua kondisi stimulasi yang berbahaya dan 

menghasilkan reaksi stres, misalnya jumlah semua respons fisiologi 

nonspesifik yang menyebabkan kerusakan dalam sistem biologis. Reaksi 

stres akut adalah gangguan sementara yang muncul pada seorang 

individu tanpa adanya gangguan mental lain yang jelas, terjadi akibat 

stres fisik dan atau mental yang sangat berat, biasanya mereda dalam 

beberapa jam atau hari. Kerentanan dan kemampuan koping seseorang 

memainkan peranan dalam terjadinya reaksi stres akut dan keparahannya 

Menurut Davis (Hariandja, 2002) stress yang dialami pegawai dapat 

bersumber dari beberapa stressor dapat berbeda antara satu dengan yang 

lain. stres yang dialami seseorang bisa ringan atau berat, ini disebabkan 

kemampuan seseorang dalam menghadapi stressor berbeda antara 

seseorang dengan orang lain. 

Menurut Pepero (Aat, 2008) terdapat empat variabel psikologi yang 

dianggap mempengaruhi mekanisme respons stress: 

a. Kontrol: keyakinan bahwa seseorang memiliki kontrol terhadap 

stresor yang mengurangi intensitas respon stress 

b. Prediktabilitas: stresor yang dapat diprediksi menimbulkan respons 

stres yang tidak begitu berat dibandingkan stresor yang tidak dapat 

diprediksi. 

c. Persepsi: pendangan individu tentang dunia dan persepsi stresor saat 

ini dapat meningkatkan atau menurunkan intensitas respon stres. 
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d. Respons koping: ketersediaan dan efektifitas mekanisme mengikat 

ansietas, dapat menambah atau mengurangi respon stres. 

Setyanegoro (2005) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis frustasi 

atau kekecewaan yang mendalam yang menjadi pemicu munculnya stres 

pada individu yaitu: 

a. Stressor atau Frustasi Eksternal. Stressor eksternal: berasal dari luar 

diri seseorang, misalnya perubahan bermakna dalam suhu 

lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, tekanan 

dari pasangan. 

b. Stressor atau Frustasi Internal. Stressor internal: berasal dari dalam 

diri seseorang, misalnya demam, kondisi seperti kehamilan atau 

menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah). 

3. Jenis Stres 

Jenis-jenis Stres menurut Quick dan Quick (dalam Widyasari, 2011) 

mengkategorikan jenis stres menjadi dua, yaitu: 

a. Eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, 

positif, dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk 

kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan 

dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan tingkat 

performance yang tinggi. 

b. Distress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak 

sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut 

termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit 
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kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran (absenteeism) yang tinggi, 

yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. 

Dalam hal ini, gejala stres yang akan diteliti merupaka gejala stres 

yang bersifat distress, sebagai akibat dari sebuah stres akut yang 

berkepanjangan dihitung mulai dari 3 bulan pasca kejadian (stressor) 

muncul. 

 

B.  Stres Kerja 

1. Pengertian Stres Kerja 

Culligan dan Sedlacek menjelaskan bahwa stress bagi seseorang itu 

hampir selalu ada, lebih-lebih dalam melaksanakan tugas-tugas atau 

pekerjaan setiap harinya (Martoyo, 2006). Oleh karena itu terdapat istilah 

sters kerja. Stress kerja dikonseptualisasi dari beberapa titik pandang, 

yaitu stres sebagai stimulus, stress sebagai respon dan stres sebagai 

stimulus-respon. Stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang 

menitikberatkan pada lingkungan. Definisi stimulus memandang stres 

sebagai suatu kekuatan yang menekan individu untuk memberikan 

tanggapan terhadap stresor. Pendekatan ini memandang stres sebagai 

konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon 

individu. 

Pendekatan stimulus-respon mendefinisikan stres sebagai 

konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon 

individu. Stres dipandang tidak sekedar sebuah stimulus atau respon, 
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melainkan stres merupakan hasil interaksi unik antara kondisi stimulus 

lingkungan dan kecenderungan individu untuk memberikan tanggapan. 

Schermerhorn menjelaskan, Stres merupakan situasi ketegangan/ 

tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi 

tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan 

yang sangat penting  yang dapat mempengruhi emosi, pikiran dan kondisi 

fisik seseorang (Hariandja, 2002).  

Ketegangan dapat mengacu pada perasaan tidak tenang, 

kekhawatiran, dan kegelisahan yang dialami seseorang, yang dapat 

berakibat pada pikiran, emosi dan kondisi fisik, misalnya gemetar, lemas 

dan lain-lain. Hambatan-hambatan mengacu pada situasi dimana 

seseorang menghadapi tantangan atau kendala dalam mewujudkan 

keinginannya, misalnya hambatan pada kenaikan pangkat karena adanya 

persaingan ketat (Hariandja, 2002). 

Masalah Stres kerja di dalam organisasi perusahaan menjadi gejala 

yang penting diamati sejak mulai timbulnya tuntutan untuk efisien di 

dalam pekerjaan. Akibat adanya stres kerja tersebut yaitu orang menjadi 

nervous, merasakan kecemasan yang kronis, peningkatan ketegangan 

pada emosi, proses beriikir dan kondisi fisik individu. Selain itu, sebagai 

hasil dari adanya stres kerja karyawan mengalami beberapa gejala stres 

yang dapat mengancam dan mengganggu pelaksanaan kerja mereka, 

seperti: mudah marah dan agresi, tidak dapat relaks, emosi yang tidak 
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stabil, sikap tidak mau bekerja sama, perasaan tidak mampu terlibat, dan 

kesulitan dalam masalah tidur (Hariandja, 2002). 

Di kalangan para pakar sampai saat ini belum terdapat kata sepakat 

dan kesamaan persepsi tentang batasan stres. Baron & Greenberg (dalam 

Margiati, 1999), mendefinisikan stres sebagai reaksi-reaksi emosional 

dan psikologis yang terjadi pada situasi dimana tujuan individu mendapat 

halangan dan tidak bisa mengatasinya. Aamodt (dalam Margiati, 1999) 

memandangnya sebagai respon adaptif yang merupakan karakteristik 

individual dan konsekuensi dan tindakan eksternal, situasi atau peristiwa 

yang terjadi baik secara fisik maupun psikologis. 

Berbeda dengan pakar di atas, Landy (dalam Margiati, 1999) 

memahaminya sebagai ketidakseimbangan keinginan dan kemampuan 

memenuhinya sehingga menimbulkan konsekuensi pcnting bagi dirinya. 

Robbins memberikan definisi stres sebagai suatu kondisi dinamis di 

mana individu dihadapkan pada kesempatan, hambatan dan keinginan 

dan hasil yang diperoleh sangatlah penling tetapi tidak dapat dipastikan 

(Robbins dalam Dwiyanti, 2001). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya stres kerja 

adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik 

kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya 

dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan. Adanya beberapa atribut 

tertentu dapat rnempengaruhi daya tahan stres seorang karyawan. 
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2. Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja 

Banyak sekali sebenarnya penyebab-penyebab stress. Kondisi-

kondisi yang cenderung menyebabkan stress tersebut disebut stressor. 

Umumnya seseorang mengalami stress karena adanya kombinasi dari 

berbagai stressor tersebut, setiap kondisi pekerjaan dapat saja 

menyebabkan timbulnya stress kepada karyawan (Martoyo, 2006).  

Sumber stress atau stressor pada dasarnya bisa bersumber dari 

pekerjaan dan lingkungan kerja dan bisa juga bersumber dari luar 

pekerjaan. Stressor yang bersumber dari pekerjaan misalnya beban 

pekerjaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, konflik peran, 

ketidakjelasan peran, wewenang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan 

tanggung jawab, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, atasan 

yang tidak menyenangkan, rekan sekerja yang tidak membantu dan lain-

lain (Hariandja, 2002). 

Ada dua kategori penyebab stress yang dikemukakan oleh Handoko 

(dalam Martoyo, 2006) yaitu: 

a. On the Job Stress yaitu stress yang terjadi di dalam kantor yaitu;      

1) beban kerja yang berlebihan, 2) tekanan atau desakan waktu,       

3) kualitas supervisi, 4) iklim politis yang tidak aman, 5) frustasi,     

6) konflik antarpribadi atau kelompok, 7) kurangnya wewenang. 

b. Off the Job Stress yaitu stress yang terjadi di luar kantor yang 

berpengaruh terhadap diri karyawan, yaitu; 1) kekuatan financial,   
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2) masalah-masalah keluarga, 3) masalah fisik, 4) perubahan yang 

terjadi di lingkungan tempat tinggal.  

Kemudian stress yang bersumber dari luar pekerjaan dapat meliputi 

banyak hal seperti kematian suami atau istri, perceraian, masalah anak-

anak dan lain-lain (Hariandja, 2002). Selain itu, ketidakpuasan tenaga 

kerja pada gaji dan kondisi tempat kerja seerti: kebisingan, pencahayaan 

yang tidak baik, ventilasi yang buruk, dan lain-lain juga dapat 

menyebabkan stres kerja. 

Rizal (2013) menyebutkan indikator stres kerja ada enam yaitu:  

a. Desain tugas/pekerjaan, seperti beban kerja yang terlalu berat, 

kurangnya waktu untuk beristirahat, jam kerja yang terlalu panjang, 

rutinitas yang membosankan atau target yang sulit dicapai 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja. 

b. Gaya kepemimpinan, seperti kurang melibatkan karyawan atau 

pekerja dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi yang 

kurang atau kebijakan manajemen yang terlalu kejam yang hanya 

mementingkan faktor efisien dan mengabaikan faktor manusiawi. 

c. Hubungan interpersonal yang tidak kondusif, seperti terlalu banyak 

konflik antar individu, kurang bersahabat antar sesama, krisis 

toleransi, dan sebagainya. 

d. Peranan kerja yang tidak jelas, seperti konflik peranan, 

ketidakjelasan hasil kerja yang bisa diharapkan atau terlalu 

banyaknya tanggung jawab yang dibebankan. 
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e. Nasib karir yang tidak jelas, seperti terjadi ketidakamanan, tidak ada 

kesempatan untuk berkembang, tidak diberikan peluang untuk lebih 

maju, cepat melakukan perubahan yang tidak mempertimbangkan 

kesiapan pekerja, dan lain-lain. 

f. Kondisi lingkungan yang mengancam keselamatan, seperti 

lingkungan yang tidak nyaman, tidak sehat, dan tidak leluasa. 

 

C. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di 

sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, 

menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi 

yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung 

makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi 

adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. 

Sugihartono, dkk (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. 

Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. 

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif 

maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia 

yang tampak atau nyata. 
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Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu 

proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang 

berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan 

berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon 

dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-

pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu 

satu dengan individu lain. 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang 

sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, 

pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara 

pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang 

berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian 

berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi merupakan hasil kerja otak 

dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya 

(Waidi, 2006). 

Rahmat, (2007) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang 

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman 
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(2005) menyatakan persepsi merupakan suatu proses 

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui 

system alat indera manusia. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi 

yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, 

pengenalan pola, dan perhatian. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Toha (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan 

fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan 

motivasi. 

b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidak asingan suatu objek. 

Menurut Walgito (2004) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 

dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang 
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bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja 

sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf  

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk 

mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk 

persepsi seseorang. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu 

sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu 

objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi 

seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-

perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi 
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dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, 

proses belajar, dan pengetahuannya. 

3. Lingkungan Psikososial Kerja 

Lingkungan psikososial adalah presepsi seseorang tentang 

bagaimana lingkungan memperlakukannya. Ada yang memuaskan 

ataupun mengecewakan dan hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku 

dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud bisa berupa situasi orang-

orang yang berada disekitarnya, tingkat keakraban seseorang dengan 

lingkungan dan iklim yang memengaruhi hubungan satu dengan yang 

lain. Pola kebudayaan yang dominan, ideologi dan nilai serta persepsi 

masyarakat akan mempengaruhi perilaku sosial tersebut. Tapi kadang 

kebudayaan yang dominan ini juga bisa berkompromi ketika ingin 

mencapai tujuan yang sama. 

Contohnya, seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga Batak 

akan terbiasa berbicara dalam logat yang keras. Cara berperilaku anak 

tersebut akan berbeda dengan seorang anak yang dibesarkan dalam 

keluarga Jawa yang selalu mengajarkan seorang anak untuk bertutur kata 

dengan lemah lembut. Tapi ketika mereka sekolah di tempat yang sama 

dan diharuskan belajar bersama, anak dari keluarga Batak akan belajar 

menurunkan volume suaranya dan anak dari keluarga Jawa akan 

memaklumi dan tidak tersinggung ketika temannya yang dari keluarga 

Batak berbicara dengan keras. 
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Kadang pengalaman lingkungan dari kondisi psikososial juga akan 

memengaruhi perilaku seseorang di masa selanjutnya. Misalnya seorang 

anak dihukum karena melanggar tata norma yang dominan di suatu 

daerah, dia akan selalu mengingat supaya tidak melakukan kesalahan itu 

lagi. 

Perilaku seseorang juga tergantung situasi dan kondisi di mana dia 

sedang berada. Perilaku seseorang ketika berada di acara pernikahan 

akan berbeda dengan ketika dia berada di acara pemakaman. Reaksi 

anusia akan berbeda-beda pada setiap situasi yang dihadapi tegantung 

karakteristik personal yang dimilikinya. Misalnya, terjadi kebakaran di 

suatu gedung. Si A cenderung berperilaku panik dan menangis-nangis. 

Tapi si B segera mengambil tindakan untuk lari dan menyelamatkan 

orang-orang di sekelilingnya dan barang-barang yang dirasa perlu untuk 

diselamatkan. Perilaku ini juga merupakan hasil interaksi yang menarik 

antara keunikan individu dengan keumuman situasional. 

Gondokusuma (1990) membagi lingkungan baik secara fisik maupun 

psikososial. Indikator dari lingkungan psikososial adalah: 

a. Kebijaksanaan.  

Kebijaksanaan meliputi program kerja, prosedur dari pedoman 

yang memuat norma, standar atau sasaran dari kerja sehari-hari serta 

usaha dalam jangka yang lebih panjang. 
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b. Syarat kerja 

Syarat kerja yaitu semua kewajiban yang ditetapkan oleh atasan 

dan juga imbalan kepada pegawai. 

c. Kepemimpinan 

Dalam hal ini kebijaksanaan kepemimpinan adalah cara pihak 

atasan mendekati, mendorong, membimbing serta mengawasi 

pegawai sehingga tercapai suatu keseimbangan yang diharapkan. 

d. Semangat.  

Semangat dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan kepemimpinan 

dan merupakan pengaruh utama pada sumbangan pegawai karena 

akan membuat pegawai mencapai hasil yang lebih tinggi tanpa 

menjemukan. 

e. Kerjasama.  

Kerjasama dalam kelompok adalah refleksi moral dan akan baik 

apabila moralnya tinggi. Ada baiknya jika pegawai dengan 

kemampuan kerja serta daya tahan kerja keras yang setaraf itu 

dimasukkan ke dalam suatu kelompok kerja. 

f. Prestasi dan produktivitas.  

Prestasi dan produktifitas yang tinggi pada beberapa pegawai 

dapat mendorong pegawai lain untuk bekerja lebih giat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

pengukuran lingkungan psikososial kerja yaitu struktur kerja, tanggung 

jawab, tekanan kerja, kebebasan mengambil keputusan, dukungan 
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pimpinan, kebersamaan, kebijaksanaan, syarat kerja, prestasi dan 

produktivitas. 

Jewel dan Siegell (1998) membagi lingkungan kerja menjadi dua 

yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikososial. Indikator dari 

lingkungan psikososial adalah: 

a. kebutuhan pekerja 

Kebutuhan pekerja meliputi imbalan, prestasi, dan adanya 

pengakuan dari pihak perusahaan atau instansi perkantoran atas hasil 

kerja mereka 

b. Norma kerja kelompok 

Meliputi prosedur dan pedoman yang membuat norma standar 

atau sasaran kerja sehari-hari yang dilakukan dalam kelompok kerja. 

c. Peran dan sikap pekerja 

Pegawai sebagai seorang pekerja mempunyai sikap dan 

tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dan hal tersebut 

akan mempengaruhi penampilan sikapnya. 

d. Hubungan antara rekan sekerja, menyangkut hubungan di antara 

pegawai itu sendiri serja kerjasama mereka. 

e. Hubungan antar pegawai dengan atasan, menyangkut bagaimana 

komunikasi diantara mereka serta bagaimana kebijaksanaan atasan. 

Berdasarakan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek 

pengukuran lingkungan psikososial kerja yaitu struktur kerja, tanggung 
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jawab, tekanan kerja, kebebasan mengambil keputusan, dukungan 

pimpinan, kebijaksanaan syarak kerja, prestasi dan produktivitas. 

4. Persepsi Tentang Lingkungan Psikososial Kerja 

Persepsi tentang lingkungan psikososial kerja adalah persepsi 

terhadap lingkungan organisasi dalam unit analisis di tingkat individual. 

James dan Sells (dalam Maryati, 2006) menyatakan persepsi terhadap 

lingkungan psikososial dapat didefinisikan sebagai representasi kognitif 

dari individu terhadap kejadian-kejadian situasional yang relatif dekat 

dengan dirinya, yang mengekspresikan pemaknaan psikologis dan 

signifikasi dari situasi-situasi tersebut bagi individu yang bersangkutan. 

Gibson (2005) menyatakan bahwa persepsi terhadap lingkungan 

psikososial merupakan serangkaian hal dari lingkungan yang 

dipersepsikan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu lingkungan 

organisasi serta mempunyai peranan yang besar dalam suatu lingkungan 

organisasi serta mempunyai peranan yang besar dalam mempengaruhi 

tingkah laku karyawannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi terhadap 

lingkungan psikososial kerja adalah serangkaian keadaan lingkungan 

psikososial yang dipersepsi dan dirasakan secara langsung atau tidak 

langsung oleh anggotanya dan diduga merupakan kekuatan yang 

mempengaruhi perilaku anggota tersebut. 
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Menurut Kozlowsky dan Doherty (dalam Anindita, 2014) aspek-

aspek yang terdapat dalam persepsi terhadap lingkungan psikososial 

kerja antara lain yaitu: 

a. Struktur Kerja 

Yaitu kejelasan secara detail dan rinci pekerjaan yang harus 

dikerjakan serta kejelasan deskripsi jabatan masing-masing 

karyawan. 

b. Tanggung Jawab Kerja 

Yaitu kejelasan pemisahan tanggung jawab antara karyawan 

yang satu dengan karyawan yang lain sehingga tidak terjadi 

pelemparan atas pekerjaan yang tidak sesuai 

c. Tekanan Kerja 

Yaitu besarnya beban kerja yang diberikan pada setiap 

karyawan haruslah disesuaikan dengan kemampuan fisik dan 

akademik yang seimbang anatara karyawan yang satu dengan 

karyawan yang lain. 

d. Kebebasan mengambil keputusan 

Yaitu kesempatan karyawan mengambil keputusan dengan 

kebebasan bertanggung jawab tanpa ada tekanan dari pimpinan. 

e. Dukungan pimpinan 

Yaitu pimpinan menganggap bawahannya sebagai partner yang 

turut dilibatkan untuk mencapai tujuan bersama dan pimpinan 
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berperan sebagai sosok yang mendukung dan memberikan perhatian 

terhadap karyawan dalam rangka kesuksesan kerja  

f. Kebersamaan 

Yaitu interaksi antara karyawan satu dengan karyawan yang lain 

secara terbuka sehingga tercipta keterbukaan dalam masalah kerja 

dan menciptakan kerja yang berkualitas. 

 

D. Guru 

1. Pengertian Guru 

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), yang dimaksud dengan 

guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar. Pengertian guru menurut KBBI di atas, masih sangat umum 

dan belum bisa menggambarkan sosok guru yang sebenarnya, sehingga 

untuk memperjelas gambaran tentang seorang guru diperlukan definisi-

definisi lain. 

Suparlan dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Efektif, 

mengungkapkan hal yang berbeda tentang pengertian guru. Menurut 
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Suparlan (2008), guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya 

terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua 

aspeknya, baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek 

lainnya. Namun, Suparlan (2008) juga menambahkan bahwa secara legal 

formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), 

baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar. 

Selain pengertian guru menurut Suparlan, Imran juga menambahkan 

rincian pengertian guru dalam desertasinya. Menurut Imran (2010), guru 

adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam 

tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. 

Pengertian-pengertian mengenai guru di atas sangat mungkin untuk 

dapat dirangkum. Jadi, guru adalah seseorang yang telah memperoleh 

surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau pemerintah untuk 

menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas 

utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang 

tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek. 

2. Tanggung Jawab Guru 

Paling sedikit ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam 

mengembankan profesinya (Saud, 2010), yaitu: 
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a. Guru bertugas sebagai pengajar 

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajara. Dalam tugas ini guru 

dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis 

mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan 

diajarkan. 

b. Guru bertugas sebagai pembimbing 

Tanggung jawab guru sebagai pembimbing member tekanan 

kepada siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Tugas 

ini meruapakan aspek mendidik sebab tidak hanya berjenaan dengan 

penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut 

pembinaan kepribadiuan dan pembentukan nilai-nilai para siswa. 

c. Guru bertugas sebagai administrator kelas 

tugas guru sebagai administrator kelas pada hakiaktnya 

merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidsang pengajaran dan 

ketatalaksanan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan 

bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan pada 

profesi guru. 

d. Guru bertugas  sebagai pengembang kurikulim 

Tanggung jawab sebagai pengembang kurikulum membawa 

implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan 

baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik 

pengajaran. 
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e. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi 

Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah 

tuntutan dn pangilan yntuk selalu mencintai, menghargai, menjaga 

dan meningkatkan tugas dan tanggungjawab profesinya. Guru harus 

sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat digantikan 

oleh orang lain. 

f. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat 

Tanggung jawab membina hubungan dengan masyarakat berarti 

guru harus dapat berperan menempatkan sekolahsebagai bagian 

integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu 

masyarakat. 
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E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pemikiran 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan dasar yang kemudian membuat suatu 

teori yang masih hars diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

“Ada hubungan antara persepsi tentang lingkungan psikososial kerja 

dengan stres kerja pada guru SMP Muhamadiyah Sokaraja”. 

  

Lingkungan Kerja dan Beban Kerja 

SMP Muhhamadiyah Sokaraja 

Persepsi Tentang Lingkungan 

Psikososial Kerja: 

1. Struktur kerja  
2. Tanggung jawab kerja  
3. Tekanan kerja 
4. Kebebasan mengambil keputusan 
5. Dukungan pimpinan  
6. Kebersamaan  

Stres Kerja: 

1. Desain tugas/pekerjaan 
2. Gaya kepemimpinan 
3. Hubungan interpersonal 

yang tidak kondusif 
4. Peranan kerja yang tidak 

jelas 
5. Nasib karir yang tidak jelas 
6. Kondisi lingkungan yang 

mengancam keselamatan 

Kondisi Psikologis Guru 
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