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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Masa depan bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama, yaitu 

pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Apabila seluruh  komponen 

menjalankan fungsinya dengan benar maka akan terbentuklah suatu masyarakat 

yang sejahtera. Selain itu membangun bangsa ini kedepan tentu diperlukan 

generasi yang handal dan tangguh. Salah satu upaya untuk membentuk generai 

yang handal dan tangguh adalah dengan mengedepankan pendidikan karena 

dengan pendidikan masyarakat mampu mengembangkan intelektual mereka 

dalam menghadapi era modern ini. Selain itu melalui pendidikan juga 

masyarakat mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang 

berintegritas tinggi. 

Faktor utama untuk menunjang pendidikan yang berkualitas adalah 

kemampuan intelektual tenaga pendidik yakni guru. Untuk menciptakan 

pendidikan yang berkualitas tersebut haruslah dilihat kompetensi guru, dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan bab VI pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa guru sebagai agen 

pembelajaran  pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 

anak usia dini harus  memiliki empat kompetensi itu sendiri yakni kompetensi 

paedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi 

1 
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professional, keempat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap 

guru.  

Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, terkadang guru sering 

mengalami masalah-masalah sehingga membuat guru merasa tertekan. Tekanan-

tekanan yang dialami guru tersebut baik secara fisik maupun psikologis 

dikatakan stres sebagaimana pengertian stres dalam kamus lengkap psikologi 

yang mengatakan bahwa “stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik 

maupun psikologis”.
1
 Secara umum manusia akan mengalami stres apabila 

kurang mampu mengadaptasikan keinginan-keinginan dengan kenyataan yang 

ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun diluar dirinya. 

Stres sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam  lingkungan 

pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan bermasyarakat dan lingkungan 

kerja. Namun stres yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah stres 

yang dialami oleh guru khusus dalam lingkungan pendidikan. 

Seseorang yang mengalami stres akan diliputi rasa khawatir dan cemas. 

Alibasyah mengatakan bahwa: 

“semestinya manusia wajib memiliki sifat ketaatan pada peraturan yang telah 

dibuat oleh Allah SWT untuknya (Taqwa), sebaliknya kalau manusia tidak 

memiliki ketaatan maka manusia akan dilanda oleh rasa khawatir dan gelisah 

(stres), tidak dapat ikhlash, tidak dapat khusuk, tidak sabar, hati menjadi tidak 

tenang dan lain sebagainya”. 

Pernyataan diatas diperkuat oleh firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 

ayat 38: 

                                                           
1
 Kartini kartono (penerjemah) , Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Rajawali perss, 2005), h. 

488. 
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"Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku 

kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada 

kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati". 

Tingkat stres seseorang tergantung pada penyebab yang ada. Salah satu 

faktor penyebab guru menjadi stres yaitu tuntutan kerja dan tanggung jawab 

guru yang besar antara lain mendidik dan membimbing siswa, baik dari kognitif, 

afektif maupun emosi, mengkondisikan kelas agar efektif dalam proses 

pembelajaran, administrasi, meningkatkan kinerjanya, menjaga nama baik 

sekolah dan lain-lain, seperti yang dikemukakan oleh mahmud kebutuhan guru 

terkadang kurang mendapat perhatian, padahal tuntutan kerja sebagai guru dan 

tanggung jawab guru besar, ketidak seimbangan tersebut membuat guru 

mengalami stres. 

Beban tugas atau beban kerja dari seorang guru pendidikan siswa 

menyebabkan guru dituntut untuk lebih dapat mengembangkan diri. Disisi lain 

tuntutan yang besar tersebut kurang di imbangi dengan pemenuhan hak-hak 

yang dimiliki guru dengan kondisi yang menyenangkan.  

Guru yang mengajar dalam  lingkungan institusi pendidikan formal 

biasanya selalu berinteraksi dengan lingkungan kerjanya baik lingkungan intern 

institusi tempat guru tersebut mengajar maupun lingkungan eksternal seperti 

masyarakat luas, pemerintah dan lingkungan eksternal lainnya. Lingkungan 
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kerja yang menantang dan makin cepatnya perubahan lingkungan yang terjadi 

menuntut guru untuk bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan 

tersebut. Dalam proses penyesuaian diri ini, dirasa penting  untuk mengetahui 

kondisi lingkungan, apalagi melakukan segala aktifitasnya guru memerlukan 

pemikiran yang dinamis agar segala aktifitasnya dapat berjalan dengan  baik. 

Sementara disisi lain guru juga memiliki keterbatasan antara lain mengalami 

kelelahan dan terbatasnya tenaga.  

Stres terhadap kinerja dapat berperan positif dan juga berperan negatif, 

seperti dijelaskan pada “Hukum Yerkes Podson yang menyatakan hubungan 

antara stres dengan kinerja seperti huruf  U terbalik”
2
. Dampak positif stres 

dapat berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja seseorang termasuk guru. 

Sedangkan dampak negatif stres adalah penurunan kinerja guru yang drastis
3
. 

Hal ini dapat pula berdampak pada menurunnya semangat guru dalam proses 

pembelajaran, meningkatnya absensi, dan menurunnya komitmen terhadap 

institusi tempat kerja. Jadi hal ini merupakan keadaan yang berbahaya bagi 

institusi pendidikan, karena bisa menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terganggu, 

yang akhirnya bisa menurunnya kinerja intisusi
4
 

Kesuksesan  dari kinerja  lembaga  pendidikan bisa dilihat dari kinerja 

yang dicapai oleh guru atau staf pengajar yang mengajar di lembaga tersebut. 

Oleh sebab itu setiap lembaga pendidikan menuntut agar para guru mampu 

                                                           
2
Syamsul Rizal, Stres Kerja dan Kinerja Guru, Aceh:  Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhamadiyah Aceh,  Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis 1 no. 2 (Desember 2013): h. 144 .  
3
Sasono, Eko,  Mengelola Stres Kerja, Jurnal Fokus Ekonomi III no.2 (2004): h. 20  

4
Syamsul Rizal, Op.cit, h. 141. 
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menampilkan kinerja yang optimal karena baik buruknya kinerja yang dicapai 

oleh guru akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan lembaga pendidikan  

secara keseluruhan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru sebagai tenaga 

pendidik di antaranya yaitu: pendidikan dan latihan, disiplin, sikap dan 

aktivitas kerja, penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja serta kebutuhan 

untuk berprestasi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas mengajar yang diberikan kepadanya, sehingga 

hasil akhirnya adalah kinerja guru itu sendiri dalam menjalankan kegiatannya 

sebagai tenaga pendidik. Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah stres kerja yang dialami 

oleh guru
5
. 

 

Kinerja guru merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seorang 

guru yang  biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap guru atau sekolah. 

Kinerja  guru  yang  baik merupakan  suatu  langkah untuk  menuju  tercapainya 

tujuan pendidikan. 

Mengenai kinerja guru yang perlu diperhatikan, bukan sekedar 

kemampuan atau kelayakan secara formal melalui jenjang formal yang 

diperolehnya, melainkan juga aspek metodologi disamping aspek 

penampilannya, cara berpakaian dan berperilaku sehari-hari yang semuanya 

harus menunjukkan dan memberi corak sebagai sosok  yang perlu diteladani. 

Sampai saat ini masih banyak ditemukan sosok guru yang berpakaian seenaknya, 

melaksanakan tugas ala kadarnya asal bisa memenuhi jam mengajarnya, tak 

peduli apakah pelajaran yang disampaikannya bisa dicerna dan mampu 

                                                           
5
Ibid, h. 142.   
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membelajarkan murid, serta cukup hanya dengan nilai yang diberikan saat 

ulangan. 

Bagaimana sebuah pendidikan dan pembelajaran akan dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya, bilamana orang yag menjadi 

figure sentralnya (guru) sedang dalam masalah yang mengakibatkan ia merasa 

tertekan (stres), sehingga itu bisa mempengaruhi atas kinerjanya. 

Dari hasil observasi awal di MA Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, 

kabupaten Konawe, peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang guru dan 

beberapa siswa bahwa kinerja guru tidak maksimal, yang diakibatkan oleh beban 

kerja yang menumpuk dengan waktu yang sedikit, tuntutan tanggung jawab 

seorang guru yang harus menyelesaikan kerja tepat waktu, kesejahteraan hidup 

yang kurang terjamin, karena gaji atau penghasilan yang kurang mencukupi, 

sehingga kurang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat 

dilihat dari 100% guru di sekolah tersebut, terdapat 70% guru yang masih 

berstatus honorer atau belum PNS, bahkan ada guru yang telah mengabdi sejak 

tahun 2000 hingga saat ini belum PNS. Disamping itu terlihat iklim atau suasana 

kerja yang kurang nyaman atau kurang harmonis, para siswa banyak yang tidak 

disiplin, keras kepala, atau nakal. Selain itu ada sebagian guru yang rumah 

tempat tinggalnya jauh dari tempat kerja atau sekolah sehingga memerlukan 

biaya yang cukup besar.  

Berdasarkan latar belakang pemasalahan tentang hubungan stres dengan 

kinerja guru, maka perlu kiranya kajian yang lebih dalam tentang permasalahan 
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tersebut. Dengan demikian penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

tentang hubungan stres dengan kinerja guru. Untuk itu penulis bermaksud 

mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Hubungan Stres Dengan 

Kinerja Guru Di MA Al-Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe”. 

 

B. Batasan Masalah 

 

Untuk agar tidak meluasnya pembahasan, penulis membatasi masalah 

yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Gambaran umum stres pada guru MA Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, 

kabupaten Konawe. 

2. Gambaran umum kinerja pada guru MA Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, 

kabupaten Konawe. 

3. Hubungan stres dengan kinerja pada guru MA Al-Muhajirin, kecamatan 

Pondidaha, kabupaten Konawe. 

 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas, yaitu 

1. Bagaimanakah gambaran umum stres pada guru MA Al-Muhajirin, 

kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe. 

2. Bagaimanakah gambaran umum kinerja pada guru MA Al-Muhajirin, 

kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe. 
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3. Apakah terdapat hubungan stres dengan kinerja guru di MA Al-Muhajirin, 

kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dalam penelitian penulis 

yang dituangkan dalam sebuah judul Hubungan Stres dengan Kinerja Guru di 

MA Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe, dapat diambil 

suatu hipotesis atau dugaan sementara bahwa: Terdapat Hubungan positif antara 

stres dengan Kinerja Guru di MA Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, 

kabupaten Konawe. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita 

capai”
6
. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran umum stres pada guru MA Al-Muhajirin, 

kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe. 

                                                           
6
Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet. 6, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara,2006), h. 29 
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2. Untuk mengetahui gambaran umum kinerja pada guru MA Al-Muhajirin, 

Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. 

3. Untuk mengetahui Hubungan stres dengan kinerja pada guru MA Al-

Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. 

 

F. Manfaat  Penelitian 

 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dalam hal manajemen serta dapat menjadi 

bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau 

memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. 

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 

c. Sebagai bahan informasi bagi pelaksana pendidikan dan masyarakat, 

khususnya di MA Al-Muhajirin, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten 

Konawe. 
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G. Definisi Operasional 

 

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 

1. Stres dalam penelitian ini yaitu suatu respon psikologis terhadap tuntutan 

yang ada pada sesuatu dan dihadapi melebihi kapasitas seseorang yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi fisik pada guru MA Al-

Muhajirin, kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe. 

2. Kinerja guru yaitu prestasi kerja tau hasil kerja yang dicapai oleh guru MA 

Al-Muhajirin, kecamatan Pondidaha, kabupaten Konawe pada periode waktu 

tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti 

merencanakan, penguasaan materi dan metode, pemberian tugas, mengelola 

kelas, dan mengevaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


