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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Konseptual  

 

1. Hakikat Stres 

a) Pengertian Stres 

Secara etimologi stres terambil dari bahasa latin yang artinya kekerasan, 

kesukaran atau kemalangan”.
7
 Selanjutnya dalam kamus lengkap psikologi, 

stres adalah “suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis”.
8
 

Berikut penulis akan memaparkan pengertian stres menurut para ahli. 

Peter Tyler mengatakan bahwa “stres adalah perasaan tidak enak yang 

disebabkan oleh persoalan-persoalan di luar kendali, atau reaksi jiwa dan raga 

terhadap perubahan”.
9
 Sementara Sondang P. Siagian menyatakan bahwa 

“stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan 

pikiran, dan kondisi fisik seseorang”.
10

  

Lazarus mengatakan bahwa “stres merupakan bentuk interaksi antara 

individu dengan lingkungan, yang dinilai individu sebagai sesuatu yang 

                                                           
7
Jabal Nur dalam Al-Ta,dib, Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Kependidikan Islam  

(Kendari: jurusan tarbiyah STAIN Kendari), h. 125.   

8
Kartini kartono (penerjemah), Kamus Lengkap Psikologi (Jakarta: Rajawali perss, 2005), h. 

488. 

9
Namora Lumongga Lubis, Depresi Tinjauan Psikologis (Jakarta: Prenada Media Group, Ed. 

1, Cet. 1, 2009), h. 17.  

10
http://www.slideshare.net/Nanda_khalisa/stres-kerja-dalam-organisasi (7 juni 2014). 

http://www.slideshare.net/Nanda_khalisa/stres-kerja-dalam-organisasi
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membebani atau melampaui kemampuan yang dimilikinya, serta mengancam 

kesejahteraannya”.
11

 Selanjutnya Kreitner dan Kinicki yang mendefinisikan 

stres sebagai “respon adaptif dihubungkan oleh karaktersitik  dan  atau  

proses  psikologis individu,  yang  merupakan  suatu  konsekuensi dari  setiap  

tindakan  eksternal,  situasi,  atau peristiwa  yang  menempatkan  tuntutan 

psikologis/fisik khusus pada seseorang”.
12

 Hal senada juga di paparkan oleh 

John M. Ivancevich dkk yang mendefinisikan “stres sebagai suatu respon 

adaptif, dimoderasi oleh perbedaan individu, yang merupakan konsekuensi 

dari setiap tindakan, situasi, atau peristiwa yang memberikan tuntutan khusus 

terhadap orang.”
13

  

Dari ketiga pendapat para pakar diatas yang dikemukakan oleh Lazarus, 

Kreitner dkk, dan John M. Ivancevich dkk, memiliki pernyataan yang senada 

dimana mereka mengartikan stres sebagai respon atau penerimaan seseorang 

terhadap masalah-masalah yang terjadi dan membebani.  

Stephen P. Robbins mendefinisikan stres sebagai “kondisi dinamik yang 

di dalammya seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, 

kendala atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkannya dan 

                                                           
11

Namora Lumongga Lubis, op.cit., h. 17. 

12
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 . 

13
John M. Ivancevich, Robrert Konopaske, dan Michael T. Matteson, Prilaku Dan 

Manajemen Organisasi, (jakarta: Gelora Aksara Pratama, Cet. 7, 2006), h. 295.  
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hasilnya dipersepsikan sebagai titik pasti dan penting”.
14

 Definisi yang di 

kemukakan oleh Stephen P. Robbins dapat difahami sebagai suatu kondisi 

yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan 

dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau 

penghalang.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas,tentang pengertian stres, penulis 

menyimpulkan bahwa stres merupakan tanggapan setiap individu yang timbul 

karena tuntutan lingkungan atau dapat diartikan juga sebagai suatu respon 

psikologis terhadap tuntutan yang ada pada sesuatu dan dihadapi melebihi 

kapasitas seseorang yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi 

fisik seseorang. 

b) Tanda-Tanda Stres 

Malkati (dalam Masdin) mengatakan bahwa ada tujuh tanda awal yang 

dapat dikenali untuk mengetahui stres menurut, sebagai berikut: 

1) Urgensi waktu, berusaha melakukan lebih banyak hal dalam waktu 

singkat, terus memandang sekilas jam tangan, marah ketika orang lain 

tampak terlambat. 

2) Ketegangan, otot-otot badan mengencang, postur badan menjadi loyo, 

atau merasa untuk kebutuhan meregangkan tubuh, atau mengubah 

kebiasaan sehari-hari. 

3) Kepenatan, perasaan penat meningkat dalam fikiran, tubuh dan emosi. 

4) Kesalahan, penurunan dalam kinerja, seperti membuat kesalahan 

semborono, atau berkurangnya koordinasi dalam kecakapan, tulisan, 

atau gerakan. 

5) Gangguan, fikiran berkelana, sulit memusatkan perhatian, sering lupa 

atau menunda. 

                                                           
14

Stephen P. Robbins, Prilaku Organisasi, Alih bahasa tim indek, (Cet. 1; Jakarta: PT. Indek 

Kelompok Gramedia Group, 2003), h. 375. 
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6) Kesedihan, bentuk tanggapan emosional, perasaan marah, putus asa, 

pesimis, atau mudah terluka yang meningkat. 

7) Agresi dan permusuhan, merasakan suatu gelombang kemarahan pada 

orang lain, disertai dengan dorongan untuk mencelakai mereka, atau 

keinginan untuk member pelajaran.
15

 

 

Sementara itu tanda-tanda stres menurut John M. Ivancevich dkk 

dapat dilihat beberapa gejala dari perilaku seseorang yang mengalami stres 

sebagai berikut: 

1) Seorang pekerja yang biasanya tepat waktu mengembangkan pola 

keterlambatan (atau seorang pekerja yang biasanya dapat diandalkan 

mengembangkan pola absen). 

2) Seorang pekerja yang normalnya penggembira menjadi menarik diri 

(atau, yang jarang terjadi, seorang penyendiri yang menjadi bergaul). 

3) Seorang karyaan yang biasanya bekerja rapi dan teliti melakukan 

pekerjaan yang kotor, tidak lengkap atau jorok. 

4) Seorang pengambil keputusan yang baik tiba-tiba mulai mengambil 

keputusan yang buruk (atau tampak tidak mampu mengambil 

keputusan) 

5) Seorang karyawan yang mudah bergaul dan akur dengan orang lain 

menjadi cepat tersinggung dan tidak sopan. 

6) Seorang karyawan yang biasanya berpenampilan rapi mengabaikan 

penampilannya.
16

 

 

Dari pendapat kedua pakar di atas, yang memaparkan tentang tanda-tanda 

stres penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi tanda- tanda stres 

yaitu kurang disiplin dan teliti, menarik diri dan sering absen dalam bekerja, 

mudah emosi dan tersinggung, berpenampilan tidak rapi, menjadi tidak 

empati, dan tidak bersemangat. 

 

                                                           
15

Masdin, Agama Dan Gangguan-Gangguan Kejiwaan, (Kendari: UNHALU Press, 2008), 

h.106. 

16
John M. Ivancevich, Robrert Konopaske, dan Michael T. Matteson, Op.cit., h. 299. 
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c) Dampak Stres 

Stress dapat menghasilkan konsekuensi psikologis berupa kegelisahan, 

frustasi, apatis, percaya diri yang rendah, agresi dan depresi
17

. Selanjutnya 

hasil kognitif dari stress mencakup konsentrasi yang buruk, ketidakmampuan 

untuk mengambil keputusan yang benar atau sama sekali tidak mampu 

mengambil keputusan, hambatan mental, dan penurunan rentang perhatian. 

Efek lain dari stress berifat prilaku seperti kecenderungan untuk mengalami 

kecelakaan, prilaku impulsife, penyalahgunaan alcohol dan obat terlarang, 

serta tempramen yang meledak-ledak. Terakhir, hasil fisiologis dari stress 

mencakup detak jantung yang meningkat, tekanan darah naik, keringat, rasa 

panas dingin, dan tingkat glukosa serta produksi gas asam lambung yang 

meningkat
18

. 

Robin (dalam Syamsul Rizal) mengungkapkan dampak stres terhadap 

pekerjaan ada bermacam-macam, dan Robin membagi dalam empat tingkatan 

yaitu sebagai berikut: 

1) Stres yang terlalu rendah: kurangnya tantangan akan menimbulkan 

kebosanan, produktifitas rendah dan kurangnya prestasi pribadi. Hal ini 

akhirnya akan berkontribusi pada kepercayaan diri yang rendah, dan 

kurangnya tujuan hidup. 

2) Stres yang optimal: jumlah stres yang tepat dalam hidup akan 

memampukan seseorang untuk memanfaatkan peluang, bangkit untuk 

menghadapi tantangan, dan memperluas batasan seseorang. Seseorang 

akan memutuskan untuk menghadapi berbagai masalah dalam langkah-

langkahnya dan memperoleh kepuasan dari sebuah pekerjaan atau dari 

pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik. 

                                                           
17

 Ibid., h. 304 
18

 Ibid., h. 305  
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3) Terlalu banyak stres: selain kelelahan mental dan  fisik,  individu  akan  

mendorong  dirinya sendiri  untuk  terus  bekerja,  tapi  dengan 

mengurangi  imbalannya.  Dengan  mendorong diri sendiri secara terus-

menerus sampai melewati batas, akan  membuatnya  terus menambah 

kecepatan dan akhirnya menyadari bahwa tidak dapat berhenti dan 

rileks 

4) Kelelahan: tanda-tanda peringatan yang menyatakan bahwa kita berada 

dibawah stres yang berlebihan, apabila kita tidak mengindahkannya, 

maka kita sangat berpeluang untuk jatuh sakit, baik secara mental 

maupun fisik. Yang terbaik adalah kinerja yang berubah-ubah.
19

 

 

Munculnya stres, baik yang disebabkan oleh sesuatu yang menyenangkan 

atau sesuatu yang tidak menyenangkan akan memberikan akibat tertentu pada 

seseorang.  

Cox (dalam Syamsul Rizal) membagi empat jenis konsekuensi yang dapat 

ditimbulkan stres, yaitu: 

1) Pengaruh psikologis, yang berupa kegelisahan, agresi, kelesuan, 

kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan kesabaran, 

harga diri yang rendah. 

2) Pengaruh perilaku, yang berupa peningkatan konsumsi alkohol, tidak 

nafsu makan atau makan berlebihan, penyalahgunaan obatobatan, 

menurunnya semangat untuk berolahraga yang berakibat timbulnya 

beberapa penyakit. Pada saat stres juga terjadi peningkatan intensitas 

kecelakaan, baik di rumah, di tempat kerja atau di jalan. 

3) Pengaruh kognitif, yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan, 

kurangnya konsentrasi, dan peka terhadap ancaman. 

4) Pengaruh fisiologis, yaitu menyebabkan gangguan pada kesehatan 

fisik yang berupa penyakit yang sudah diderita sebelumnya, atau 

memicu timbulnya penyakit tertentu.
20

 

 

Dari pendapat pakar di atas, yang memaparkan tentang dampak stres 

penulis dapat fahami bahwa yang menjadi dampak stres secara garis besar 

                                                           
19

Syamsul Rizal, Op.cit, h. 145   

20
Ibid., h. 146  
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terbagi dalam empat bagian yaitu berpengaruh pada psikologis, prilaku, 

fisiologis dan kognitif seseorang. 

d) Faktor-Faktor Penyebab Stres  

Robbins menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab stres kerja, 

antara lain konflik antar pribadi dengan pimpinan, beban kerja yang sulit dan 

berlebihan, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, tekanan dan 

sikap kepemimpinan yang kurang adil dan tidak wajar. 

1) Konflik Kerja adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota atau 

kelompok dalam organisasi yang timbul karena harus menggunakan 

sumber daya secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan 

bersamasama, atau karena mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan 

persepsi yang berbeda. Konflik kerja juga merupakan kondisi yang 

dipersepsikan ada antara pihak-pihak yang merasakan adanya 

ketidaksesuaian tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha 

pencapaian tujuan pihak lain. 

2) Beban Kerja adalah keadaan dimana karyawan dihadapkan pada 

sejumlah pekerjaan dan tidak mempunyai cukup waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan juga merasa tidak memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena standar 

pekerjaan terlalu tinggi. 

3) Waktu Kerja Karyawan selalu dituntut untuk segera menyelesaikan 

tugas pekerja sesuai dengan yang telah ditentukan. Dalam melakukan 

pekerjaannya karyawan merasa dikejar oleh waktu untuk mencapai 

target kerja. 

4) Sikap Pimpinan Dalam setiap organisasi kedudukan pemimpin sangat 

penting, seorang pemimpin melalui pengaruhnya dapat memberikan 

dampak yang sangat berarti terhadap aktifitas kerja karyawan. Dalam 

pekerjaan yang bersifat stessfull, para karyawan bekerja lebih baik jika 

pimpinannya mengambil tanggung jawab lebih besar dalam 

memberikan pengarahan
21

.  

 

Luthans (dalam masdin) menyebutkan bahwa penyebab stres (stresor) 

terdiri atas emapt hal utama, yakni: 

                                                           
21

Ibid, h. 146 
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1) Extra organizational  stresors,  yakni  terdiri  dari  perubahan  social  

teknologi, keluarga,  relokasi,  keadaan  ekonomi  dan  keuangan,  ras  

dan  kelas,  dan keadaan komunitas/tempat tinggal. 

2) Organizational  stresors,  yang  terdiri  dari  kebijakan  organisasi,  

struktur organisasi,  keadaan  fisik  dalam  organisasi,  dan  proses  yang  

terjadi  dalam organisasi. 

3) Group  stresors,  yang  terdiri  dari  kurangnya  kebersamaan  dalam  

grup, kurangnya dukungan social, serta adanya konflik intraindividu 

interpersonal, dan intergroup. 

4) Individual  stresors,  yang  terdiri  dari  terjadinya  konflik  dan 

ketidakjelasan peran,  serta  disposisi  individu  seperti  pola  

kepribadian  tipe  A,  kontrol personal, learned helplessness, self-

efficacy, dan daya tahan psikologis.
22

 

 

Sedangkan Copper dan Davidson membagi penyebab stres dalam 

pekerjaan menjadi dua, yakni: 

1) Group stresors,  adalah  penyebab  stres  yang  berasal  dari  situasi  

maupun keadaan  di  dalam  perusahaan,  misalnya  kurangnya  

kerjasama  antara karyawan, konflik antara individu dalam suatu 

kelompok, maupun kurangnya dukungan social dari sesame karyawan 

di dalam perusahaan. 

2) Individual  stresor,  adalah  penyebab  stres  yang  berasal  dari  dalam  

diri individu,  misalnya  tipe  kepribadian  seseorang,  kontrol  personal  

dan  tingkat kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, 

tingkat ketabahan dalam menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan 

peran.
23

 

 

T.H. Holmes dan Rahe dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyebab-

penyebab stres pada diri guru yaitu: 

1) Kesejahteraan hidup yang kurang terjamin, karena gaji, honor, atau 

penghasilan yang kurang layak, atau tidak mencukupi kehidupan sehari-

hari. 

2) Iklim atau suasana kerja yang kurang nyaman atau kurang harmonis. 

3) Tempat kerja jauh dari rumah tempat tinggal, sehingga memerlukan 

ongkos yang cukup besar. 

4) Para siswa banyak yang tidak disiplin, keras kepala, atau nakal. 

                                                           
22

Ibid, h. 109 

23
Namora Lumongga Lubis, Opcit, h. 14 
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5) Adanya kompetisi yang kurang sehat di antara kolega (antar guru-guru). 

6) Mempunyai penyakit yang kronis atau akut yang sangat mengganggu 

pekerjaanya. 

7) Mempunyai masalah di lingkungan keluarga sendiri yaang sulit untuk 

dipecahkan (istri/suami banyak menuntut, biaya pendidikan dan 

kesehatah anak yang melampaui kemampuannya, salah satu anggota 

keluarga sakit-sakitan, cicilan rumah, ongkos kontrak rumah yang 

menuntut perhatian). 

8) Kurang lancarnya atau sering terhambatnya jenjang karier (kenaikan 

pangkat atau golongan).
24

 

 

Terkait dengan faktor-faktor penyebab stres yang dipaparkan oleh para 

pakar di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi penyebab 

stres adalah faktor dari luar individu dan faktor dari dalam individu itu 

sendiri. 

Selanjutnya faktor dari luar individu bisa disebabkan oleh lingkungan 

keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor 

dari dalam individu misalnya tipe kepribadian seseorang, kontrol personal 

dan tingkat kepasrahan seseorang, persepsi terhadap diri sendiri, tingkat 

ketabahan dalam menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan peran. 

e) Stres dan terapinya 

Stres yang tidak ditangani dengan baik akan membahayakan diri maka 

dari itu harus ada upaya untuk  menanggulangi diri terhadap gangguan stres,  

upaya untuk  menanggulangi diri terhadap gangguan stres dapat dilakukan 

dengan upaya preventif dan upaya kuratif. 

 

                                                           
24

http://sdngamer01.wordpress.com/2010/08/24/3/ (Faktor Penyebab Stres pada diri Guru). 

(07 mei 2015) 
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1) Upaya Preventif 

Menurut Willis (dalam masdin) upaya preventif adalah “usaha yang 

dilakukan secara sistematis dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar 

stres tidak timbul”.
25

 Upaya ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan 

suasana dalam lingkungan keluarga yag harmonis, menciptakan relasi dan 

interaksi sosial yang baik dengan lingkungan masyarakat tempat tinggal dan 

tempat kerja, selanjutnya yang lebih penting yaitu pelaksanaan ajaran agama 

dengan baik, sabar, tawakkal, banyak berzikir, berinfaq, ramah dan jujur. 

2) Upaya kuratif 

Menurut Malkani (dalam masdin) upaya kuratif yaitu upaya mengubah 

ketegangan jiwa, fisik, dan emosional menjadi energi yang kreatif dan 

efektif.
26

  

f) Indikator Stres  

Stres merupakan tanggapan setiap individu yang timbul karena tuntutan 

lingkungan atau dapat diartikan juga sebagai suatu respon psikologis terhadap 

tuntutan yang ada pada sesuatu dan dihadapi melebihi kapasitas seseorang 

yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi fisik seseorang.  

John M. Ivancevich dkk dalam bukunya memaparkan model stress tingkat 

individu yaitu “konflik peran, kelebihan beban peran, ketidak jelasan peran, 

tanggung jawab atas orang, pelecehan, dan kecepatan perubahan”
27

 

                                                           
25

 Masdin, Op.cit, h. 110. 
26

 Ibid, h. 111. 
27

 John M. Ivancevich, Robrert Konopaske, dan Michael T. Matteson, Op.cit., h. 297. 
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T. Hani Handoko, dalam bukunya mengungkap bahwa penyebab stres 

yang mempengaruhi kinerja, meliputi: 

1. Beban kerja yang berlebihan 

2. Tekanan atau desakan waktu 

3. Kualitas supervise yang jelek 

4. Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

5. Frustasi  

6. Konflik peran 

7. Perbedaan antar nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

8. Masalah-masalah dalam keluarga 

9. Kekuatan finansial. 
28

 

Berdasarkan pendapat pakar di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa yang menjadi indikator stress yaitu beban kerja yang berlebihan, 

Tekanan atau desakan waktu, kualitas supervise yang jelek, tanggung jawab, 

konflik peran, kekuatan finansial. 

 

2. Hakikat Kinerja Guru 

 

a) Pengertian Kinerja 

Secara umum definisi kinerja dapat kita ambil dari kamus bahasa 

Indonesia yang diartikan “sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan dari kemampuan kerja”.
29

 Dan menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989 menjelaskan bahwa “kinerja merupakan 

                                                           
28

T. Hani Handoko, Manajemen personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi ke-

2, (Yogyakarta: BPFE 2006), h. 200. 

29
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 

2001, h. 89. 
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prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan organisasi tersebut”.
30

 

Dilihat dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja adalah suatu pencapaian yang baik dalam bekerja 

berupa prestasi yang diperlihatkan suatu organisasi atau individu yang 

kemudian memberi cerminan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi 

yang sehat. 

Secara khusus Pengertian kinerja telah dirumuskan oleh beberapa ahli 

(dalam Prabundu H. Moh. Tika) antara lain sebagai berikut : 

1) Stoner dalam bukunya yang berjudul “management” mengemukakan 

bahwa kinerja adalah fungsi dari motifasi, kecakapan dan persepsi 

peranan. 

2) Bernardin dan Russell secara definitif menjelaskan kinerja merupakan 

catatan out came yang dihasilkan dari fungsi guru tertentu atau kegiatan 

yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan 

secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi 

guru atau kegiatan yang dilakukan. 

3) Handoko mendefinsikan kinerja sebagai proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

4) Prawiro Suntoro mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organissi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi dalam priode waktu tertentu”
31

. 

 

5) Mahsun memberikan pengertian kinerja (performance) adalah 

“mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

yang tertuang strategi perencanaan suatu organisasi”.
32

 

                                                           
30

Konawe Pers. 29 September 2013. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negera 

No.Kep/25/M.PAN/2/2204 Disosialisasikan Di Kab. Konawe. 

31
Prabundu H, Moh. Tika, Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 121. 

32
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6) Kemudian Widodo berpendapat bahwa: “kinerja adalah melakukan 

suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan, atau suatu 

hasil karya yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan 

etika”.
33

 

 

Dari beberapa definisi kinerja yang telah disebutkan di atas, maka 

unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja, adalah sebagai berikut: 

1) hasil-hasil fungsi pekerjaan,  

2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja guru, seperti 

motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya,  

3) pencapaian tujuan organisasi,  

4) periode waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

b) Pengertian Kinerja Guru. 

Guru adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang resmi yang 

memiliki data-data pribadi di dalam tempat pekerjaan yang dimaksud adalah 

organisasi, badan dan lainnya yang berhubungan dengan guru. guru adalah 
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orang yang bekerja pada suatu organisasi atau badan secara resmi yang telah 

memiliki kekuatan hukum. 

Dalam Anwar Prabu Mangkunegara beberapa ahli mendefinisikan 

kinerja guru sebagai berikut : 

1) Kusriyanto menyatakan kinerja guru adalah perbandingan hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (biasanya per 

jam) 

2) Cardosa menyatakan bahwa kinerja guru adalah ungkapan seperti out 

put, efisiensi serta efektifitas sering dibutuhkan dengan produktifitas 

3) Mangkunegara menyatakan kinerja guru itu adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya
34

. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh guru pada 

periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggunngjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

c) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mathis ada tiga faktor utama yang mempengaruhi bagaimana 

individu melakukan pekerjaannya,
35

 tiga faktor utama tersebut adalah : 

1) Kemampuan individual mencakup  bakat, minat, faktor kepribadian. 

2) Tingkat usaha yang dicurahkan mencakup motivasi, etika kerja, 

kehadiran, dan rancangan tugas. 

                                                           
34
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3) Dukungan organisasi meliputi pelatihan dan pengembangan, peralatan dan 

teknologi, standar kinerja, manajemen dan rekan kerja. 

d) Indikator Kinerja Guru.  

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang 

penting untuk mengukur karateristik tenaga kerjanya.“Kinerja guru 

merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni 

keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi eksternal”
36

. Tingkat 

keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ketempat 

kerjanya seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan antar pribadi dan 

kecakapan tehnik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang 

diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. 

Castetter (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa ada empat kriteria 

kinerja yaitu: (1). karateristik individu, (2). proses, (3). hasil (4).kombinasi 

antara karateristik individu, prosses dan hasil
37

.  

Muhaimin mengatakan secara spesifik ada beberapa faktor indikator 

kinerja guru antara lain sebagai berikut: 

1. Kemampuan membuat perencanaan. 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar. 

4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa. 

5. Kemampuan mengelola kelas. 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi
38

. 
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Selanjutnya Daryanto mengemukakan bahwa kemampuan guru terdiri 

dari berbagai macam, namun secara kongrit dapat dibedakan menjadi 2 

macam yaitu: 

1. Kemampuan intelektual. Merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mentah, terutama dalam 

penguasaan sejumlah materi yang akan diajarkan kepada siswa yang 

sesuai dengan kurikulum, cara dan metode dalam menyampaikan dan 

cara berkomunikasi maupun tehnik mengevaluasinya. 

2. Kemampuan fisik. Adalah kapabilitas fisik yang dimiliki seorang guru 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya
39

. 

  

Menilai kwalitas kinerja guru dapat ditinjau dari beberapa indikator 

yang meliputi: 

1. Unjuk kerja 

2. Penguasaan materi 

3. Penguasaan professional keguruan dan pendidikan  

4. Penguasaan cara-cara penyesuaian diri 

5. Keperibadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik
40

. 

 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena 

guru mengemban tugas professional, artinya tugas-tugas hanya dapat 

dikerjakan dengan kopetensi khusus yang diperoleh melalui program 

pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan yaitu: 

1. Guru sebagai pengajar 

2. Guru sebagai pembimbing dan  
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3. Guru sebagai administrator kelas
41

. 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator kinerja guru meliputi merencanakan, 

penguasaan materi, penguasaan metode, pemberian tugas, mengelola kelas, 

menilai dan mengevaluasi. 

B. Penelitian Yang Relevan 

 

Terkait dengan penelitian tentang hubungan stres dengan kinerja guru, 

sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun ada 

kesamaan dalam obyek penelitian namun perbedaan peneliti dahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu berbeda tempat penelitian, waktu penelitian, populasi dan 

sampel, serta spesifikasi obyek penelitian sehingga akan menimbulkan hasil 

penelitian yang berbeda pula. Antara lain yaitu: 

1. Nur Yanto dengan judul penelitian “Korelasi Tingkat Stres Terhadap Kinerja 

Guru Mts Al-Manar, Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang”, 

Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat stres dengan kinerja guru dalam taraf yang 

negatif, dengan kata lain semakin rendah tingkat stres maka semakin tinggi 

kinerja guru. 
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2. Mesiono dengan judul penelitian “Hubungan Antara Stres Dan Kepuasan 

Kerja Dengan Kinerja Guru Smp Negeri 1 Labuhan Deli Kabupaten Deli 

Serdang” Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa:  

a. Stres memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja guru SMP negeri 

1 Labuhan Deli sebesar 38,5 % sehingga stres yang tinggi tidak menunjang 

peningkatan kinerja guru SMP Negeri 1 Labuhan Deli, sehingga makin 

tidak stres maka semakin baik kinerja guru SMP Negeri 1 Labuhan Deli.  

b. Kepuasan kerja guru memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

guru SMP negeri 1 Labuhan Deli sebesar 38,2%. Artinya makin baik 

kepuasan kerja guru maka makin baik pula kinerja guru SMP Negeri 1 

Labuhan Deli. 

c. Melalui analisis regresi, Stres dan kepuasan kerja guru memberikan 

hubungan yang signifikan dengan kinerja guru SMP negeri 1 Labuhan Deli 

sebesar 0,523 X 100 % = 52,3%. Dari persamaan regresi ganda adalah Ŷ=-

14,234 + 0,409 X1 + 0,682 X2. Menunjukkan bahwa stres dan kepuasan 

kerja guru mampu menunjang peningkatan kinerja guru SMP Negeri 1 

Labuhan Deli, sehingga semakin baik Stres maka semakin baik kinerja 

guru SMP negeri 1 Labuhan Deli. Semakin baik kepuasan kerja guru, 

maka semakin baik pula kinerja guru SMP negeri 1 Labuhan Deli.  

3. Syamsul Rizal, SE, MM dengan judul penelitian “Stres Kerja dan Kinerja 

Guru SMA Negeri I Lamno Aceh”, (Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhamadiyah), tahun 2013.  
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a. Secara  umum  guru  pada  SMA  Negeri  1 Lamno  memiliki  kinerja  

yang  baik. Sedangkan  tingkat  stres  kerja  yang  dialami guru  pada  

sekolah  tersebut  jika  dilihat  dari gejala  fisiologis,  gejala  psikologis  

dan  gejala perilaku termasuk dalam katagori rendah. 

b. Di  antara tiga  gejala  stres yakni gejala fisiologis,  gejala  psikologis  dan  

gejala perilaku kerja, maka gejala  stres  yang  memiliki  pengaruh negatif 

paling dominan terhadap kinerja  guru adalah stres kerja gejala perilaku,  

kemudian menyusul  stres  kerja  gejala  psikologis  dan stres  kerja  gejala  

fisiologis  di  urutan  kedua dan ketiga. 

c. Secara  parsial,  stres  kerja  gejala  fisiologis tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru  pada  SMA  Negeri  1 Lamno  Sekali  pun stres  

kerja  gejala  fisiologis  berpengaruh negatif  terhadap  kinerja  guru,  

namun penurunan  kinerja  sebagai  akibat  stres  kerja gejala fisiologis 

tidak signifikan (tidak nyata). 

d. Secara  parsial,  stres  kerja  gejala  psikologis berpengaruh  signifikan  

terhadap  kinerja  guru pada  SMA  Negeri  1  Lamno.  Semakin  buruk 

gejala  psikologis  seorang  guru  sebagai semakin  rendah  kinerja guru 

tersebut.indikasi  stres  kerja,   

e. Secara parsial,  stres  kerja  gejala  perilaku berpengaruh  signifikan  

terhadap  kinerja  guru pada  SMA  Negeri  1  Lamno.  Semakin  buruk 

gejala perilaku seorang  guru  sebagai indikasi stres  kerja,  semakin  

rendah  kinerja  guru tersebut. 
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f. Hasil pengujian statistik menunjukkan nilai F hitung  >  F  tabel  dapat  

disimpulkan  secara stimulan  stres  kerja  gejala  fisiologis,  gejala 

psikologis  dan  stres  kerja  gejala  perilaku sebagai  tolok  ukur  intensitas  

stres  kerja, berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  guru pada  SMA  

Negeri  1  Lamno.  Dengan demikian  hipotesis  yang  menyatakan  secara 

simultan  stres  kerja  gejala  fisiologis,  gejala psikologis  dan  stres  kerja  

gejala  perilaku berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  guru dapat 

diterima. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian. 

1. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di MA Al-Muhajirin Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di 

MA Al-Muhajirin Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe peneliti 

menemukan masalah-masalah yang terkait dengan judul skripsi, dan juga 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang peneliti pernah mengenyam 

pendidikan di sana, serta lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. 

2. Waktu penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan yang terhitung 

sejak selesai diseminarkan dan mendapat izin penelitian hingga rangkum 

menjadi skiripsi. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional 

dengan pendekatan kuantitatif. Adapun metode korelasional adalah metode 

penelitian yang meneliti hubungan antara variabel-veriabel yang ada. Metode 

korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variabel yang satu memiliki 


