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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh sebuah virus yang menyebar melalui udara 

bernama COVID-19. Menurut World Health Organization (WHO) (World Health Organization, 

2020), COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama 

coronavirus. Seperti yang dilansir oleh (Fadli, 2020a) bahwa kasus pertama COVID 19 di 

Indonesia dimulai dari 2 orang ibu (62 tahun) dan anak (31 Tahun) yang berkontak dengan warga 

Jepang yang positif terkena COVID 19. Warga Jepang tersebut terdeteksi COVID 19 di Malaysia 

setelah meninggalkan Indonesia. Setelah kejadian tersebut COVID 19 mulai menyebar ke 

Indonesia.  Virus ini masih belum dapat ditemukan penyebab pastinya namun wabah ini dimulai 

di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi yang 

mulai menyebar di dunia dan berdampak cukup signifikan pada sebagian besar aspek kegiatan 

manusia.  

Pencegahan COVID-19 di Indonesia dilakukan dengan melakukan isolasi mandiri, PSBB  

yang diberlakukan mulai tanggal 10 April di Jakarta Seperti dikutip (Callistasia Wijaya, 2020) yang 

mana akan dilaksanakan dua minggu hingga satu bulan untuk menekan COVID-19 dengan 

peraturan ketat dan juga menerapkan sosial distancing yang justru sangat berdampak pada 

perekonomian, sosial, kesehatan, dunia pendidikan. Seperti (Chaterine, 2020) bahwa demi 

mencegah penyebaran COVID-19 sekolah mulai memberlakukan sistem belajar di rumah yang 

kemudian mulailah sistem pembelajaran daring. Namun sistem pembelajaran daring ini memiliki 

beberapa dampak, bisa berdampak positif dan negatif. Berdasarkan (Suteki, 2020), disebutkan 

bahwa pembelajaran daring memiliki 7 dampak positif, yaitu adanya percepatan transformasi 

pendidikan yang mana lebih cenderung kepada perkembangan teknologi, yang kedua adalah 

munculnya aplikasi belajar daring dan kursus daring yang mana membantu pembelajaran di rumah. 

Kemudian munculnya kreativitas, banyak hal yang digunakan untuk membuat kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih mudah, kolaborasi orangtua dan juga guru untuk saling bekerja sama untuk 
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mendidik muridnya agar materi yang disampaikan menjadi mudah dipahami dengan bantuan orang 

tua. Kemudian penerapan ilmu ditengah keluarga dan juga membangun mental positif, ketika 

belajar di rumah, akan ada diskusi diskusi kecil yang akan muncul untuk saling berkomunikasi, 

maka dari itu pentingnya dukungan dari keluarga untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar 

dan memberi dukungan secara positif untuk menghindari yang namanya Stres pada siswa. Namun 

selain dampak positif, belajar di rumah juga memiliki dampak negatif seperti yang dikutip dari 

(Rizqo, 2020) mengatakan bahwa pembelajaran daring memiliki dampak negatif jangka panjang, 

seperti meningkatnya tingkat kejenuhan pada siswa yang dapat menciptakan ketidakefektifan siswa 

dalam belajar, orangtua yang tidak bisa mengawasi proses pembelajaran karena harus bekerja dan 

selanjutnya adalah ada beberapa daerah yang tidak memiliki akses internet, dan kesulitan secara 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dari kelas daring yang mana menyulitkan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran daring, maka dari itu pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota 

gratis dengan harapan dapat membantu siswa yang terdampak. 

Dari dunia kerja, pemerintah (Humas MENPANRB, 2020) mengeluarkan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Nomor 19 Tahun 

2020 tentang dilakukannya penyesuaian sistem kerja pada Aparatur Sipil Negara dalam upaya 

mencegah penyebaran coronavirus di lingkungan pemerintahan. Peraturan ini mengatur bahwa 

ASN atau  Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan pemerintahan diwajibkan untuk 

melaksanakan pekerjaannya di rumah atau di tempat tinggalnya. Tidak hanya dilakukan oleh 

perusahaan negara, namun juga didalam dunia Pendidikan dimana pada saat ini kegiatan belajar 

mengajar dilakukan di rumah atau sering disebut pembelajaran daring yang juga mengharuskan 

tenaga pengajar atau guru harus dapat mengajar dari rumah. 

Huuhtanen (1997) didalam (Mungkasa, 2020) menjelaskan bahwa Work From Home 

adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan seseorang bisa pegawai atau pekerja lepas yang 

mengerjakan pekerjaannya dengan jarak yang jauh dari tempatnya bekerja yang mana 

menggunakan teknologi komunikasi sebagai alat hubung.kerja. Menurut (Mungkasa, 2020) WFH 

adalah salah satu bagian dari konsep telecommuting yang mana adalah sebuah sistem bekerja jarak 

jauh yang sudah diperkenalkan pada tahun 1970 untuk mengurangi kemacetan sistem kerja. Work 
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From Home adalah sebuah proses adaptasi manusia yang sangat cepat. Yang mana seharusnya 

adaptasi dimulai dari Kesadaran, lalu minat, penilaian, pencobaan dan akhirnya terjadi adopsi 

namun dengan adanya COVID 19 dengan jangka waktu yang sangat cepat pada perusahaan dan 

bidang bidang pekerjaan terkhusus pada dunia Pendidikan di Indonesia bahkan di dunia langsung 

mengadopsi Work From Home untuk menjalankan proses kerja tanpa melalui proses adopsi. 

Namun kita tahu bahwa ini adalah sebuah kesadaran. Sebagai tenaga pendidik harus bisa dituntut 

untuk bisa adaptif dengan cepat, dengan adanya cara baru yaitu remote working  atau melakukan 

pekerjaan dari rumah, pengambilan keputusan dari rumah dan lain sebagainya. Dari sini, skill 

adaptasi guru diuji dari bagaimana guru bisa mengadopsi sistem ini dengan baik, karena tingkat 

adopsi yang dimiliki guru menjadi kunci besar dalam tumbuh kembang siswa. Tapi dengan catatan 

bahwa sekolah juga memberi fasilitas yang memadai untuk menunjang kerja guru, seperti koneksi 

internet, laptop atau bahkan dukungan secara mental, karena kita tahu bahwa kondisi ini cukup 

memberi tekanan pada banyak orang di seluruh dunia dan menciptakan Stres kerja. 

Menurut (Purwanto, 2020), Work From Home memiliki dampak positif maupun dampak 

negatif. Dampak positif yang dirasakan oleh guru yaitu yang pertama guru menjadi lebih fleksibel 

dalam menyelesaikan pekerjaannya, adanya suasana baru dalam bekerja juga memberikan dampak 

positif pada guru untuk menghindari kebosanan, karena guru sendiri yang dapat mengukur 

bagaimana kenyamanannya dalam bekerja, kemudian jam kerja yang lebih fleksibel karena tidak 

perlu mengikuti jam masuk kantor dan kemudian lebih menghemat pengeluaran seperti ongkos 

bensin dan juga waktu perjalanan, karena hal ini menjadi salah satu kendala guru ketika harus 

berangkat ke sekolah dan terjebak macet, kemudian dengan adanya Work From Home guru menjadi 

lebih fokus jika dapat membagi waktunya pada kegiatan pribadi dan kegiatan mengajar. 

Keuntungan yang lainnya adalah banyaknya waktu luang memberi waktu luang dengan keluarga 

misalnya dapat berkumpul dengan keluarga, karena di tempat kerja banyaknya distraksi seperti 

suara gaduh orang yang mengobrol, orang menelepon, meeting sana sini yang memakan waktu, 

AC yang tidak terlalu dingin dan lain sebagainya sedangkan jika bekerja di rumah suasana lebih 

nyaman aman dan juga kondusif, namun disisi lain ada sisi negatif saat menjalankan Work From 

Home yaitu guru kehilangan motivasi bekerja karena suasana tidak sesuai harapan, adanya distraksi 
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sosial media dan hiburan lainnya. Dan ketika kehilangan motivasi kerja seharusnya guru harus bisa 

beristirahat terlebih dahulu dan tidak memaksakan diri, ketika bekerja di kantor biaya listrik dan 

internet ditanggung oleh perusahaan, namun karena bekerja di rumah, biaya listrik dan internet 

akan meningkat karena pemakaian terus menerus. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru dapat 

membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, jika guru dapat membagi waktunya 

dengan baik pekerjaan akan berjalan lebih lancar, namun berbeda jika karyawan tidak bisa 

membagi waktu antara waktu pribadi dan juga pekerjaan yang ada di sekolah ditambah lagi 

distraksi sosial media, anak dan lain sebagainya kemudian dengan adanya konflik dan pekerjaan 

yang ada di rumah membuat guru harus pintar bisa membagi waktu di antara pekerjaan dan juga 

menyelesaikan konflik dan pekerjaan yang ada di rumah. 

Menurut Hinkle dalam (Lumban Gaol, 2016) Stres adalah sebuah tekanan, kekuatan 

ketegangan atau usaha yang cukup kuat diberikan kepada sebuah objek material ataupun seseorang 

dan menurut Luthans dalam (Rizkiyani & Saragih, 2012) Stres adalah sebuah tanggapan didalam 

penyesuaian diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis dalam diri, 

sebagaimana menjadi sebuah konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi maupun peristiwa yang 

banyak memberikan tuntutan atau tekanan psikologis maupun fisik seseorang. Dengan kata lain, 

disimpulkan bahwa Stres adalah sebuah tekanan yang diberikan kepada seseorang dan juga Stres 

timbul dikarenakan adanya tuntutan lingkungan dan setiap orang memiliki caranya sendiri untuk 

menghadapi Stres kerja tersebut. 

Dalam melakukan Work From Home, wajar jika guru mengalami permasalahan psikologis 

didalam diri individu tersebut seperti Stres kerja karena kini guru harus dapat melakukan semua 

pekerjaannya dari sekolah secara mandiri di rumah, ditambah dengan tekanan batin dan juga tetap 

harus mengurusi pekerjaan rumah dan tak jarang menghadapi konflik yang terjadi di rumah yang 

mana guru harus bisa sebaik mungkin mengatur waktu kapan harus bekerja dan kapan harus 

istirahat, karena disaat Work From Home sangat sulit membedakan waktu bekerja dan tidak 

bekerja, karena tidak ada pengawasan secara spesifik dari atasan. 

Dikutip dari laporan studi milik (Scott, 2020), hasil sebuah studi pada 15 negara termasuk 

Amerika Serikat, Perserikatan Inggris, Jepang, India, Brazil, Argentina, Belgia, Finlandia, 
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Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Belanda,, Spanyol dan Swedia. Ditemukan bahwa 41% pekerja 

yang melakukan Work From Home mengaku merasakan tertekan dan Stres tingkat tinggi 

dibandingkan 25% dari mereka yang merasa nyaman bekerja di rumah dalam waktu lama.  

Walaupun banyak yang menganggap bahwa bekerja di rumah identik dengan penuh 

kebebasan dan juga pekerjaan yang lebih fleksibel. Namun dibalik itu ada juga banyak gangguan 

yang menciptakan Stres seperti buyarnya pekerjaan, anak yang rewel, peliharaan yang 

mengganggu atau distraksi lain seperti sosial media yang menciptakan ketidak fokusan dan 

menjadi kurang produktif.  

Menurut artikel dari (Fadli, 2020b) ada tiga hal yang dapat memicu Stres pada saat Work 

From Home yaitu yang pertama adanya kurangnya interaksi sosial yang didapat pada pekerja yang 

melakukan kegiatan di rumah dan tidak bertemu dengan rekan kerjanya, kemudian kelelahan 

dikarenakan kurangnya interaksi langsung pada kantor menuntut kita untuk bekerja lebih keras 

untuk menunjukkan etos kerja kita kepada perusahaan dan yang terakhir adalah tidak adanya 

perbedaan waktu menciptakan Stres yang tak kunjung henti karena tipisnya perbedaan waktu 

antara jam istirahat dan juga jam kerja, ditambah lagi adanya tekanan lain dari rumah seperti anak 

yang rewel pada saat melakukan meeting, pekerjaan rumah dan lain sebagainya yang menciptakan 

tambahan Stres pada pekerja. 

Didalam kehidupan, pekerjaan dan keluarga adalah hal yang sama pentingnya dalam 

kehidupan manusia. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan disini keluarga 

berperan untuk menjadi penyemangat pekerja untuk bekerja lebih keras untuk menafkahi keluarga. 

Namun ditengah tengah itu munculah sebuah konflik yang disebut dengan konflik pekerjaan 

keluarga. 

Konflik pekerjaan-keluarga adalah sebuah bentuk konflik di antara peran yang mana 

tekanan peran di antara satu sama lain bertentangan yang artinya partisipasi dalam peran sebuah 

pekerjaan (keluarga) akan menjadi lebih sulit oleh adanya keikutsertaan dalam keluarga 

(pekerjaan) Harsiwi 2004 (didalam (Puspitasari, 2012) ). Indikator dari konflik pekerjaan-keluarga 

adalah yang pertama adalah time based conflict yaitu sebuah waktu yang dibutuhkan untuk 

menjalankan sebuah tuntutan yang dapat berasal dari keluarga ataupun pekerjaan yang dapat 
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mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan lainnya, yang kedua adalah strain-based conflict 

terjadi ketika tekanan salah satu peran yang mempengaruhi peran lainnya dan yang terakhir adalah 

behavior based conflict yaitu adalah sebuah hubungan dari ketidak sesuaian antara pola perilaku 

dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak yaitu keluarga dan juga pekerjaan. Greenhaus dan 

Beutell didalam (ARIANI, 2017).  

Pada saat Work From Home, penting sekali bagi kita untuk bisa mengatur waktu dalam 

pekerjaan profesional dan juga pekerjaan rumah dikarenakan satu sama lain saling berkaitan secara 

langsung dan terkadang banyak guru yang menjalankan Work From Home yang menjadi Stres 

karena harus bisa menyeimbangkan keduanya (pekerjaan dan juga keluarga). Dengan  kita bekerja 

di rumah dan juga waktu bekerja yang menjadi fleksibel, kita harus bisa mengatur waktu dengan 

baik. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti pengaruh konflik pekerjaan-keluarga 

terhadap Stres kerja pada guru Di SMA Kolese Loyola Semarang yang yang menjalankan Work 

From Home. Profesi Guru dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan pada saat Work From 

Home, guru adalah pihak yang sangat terdampak didalam kasus ini yang mana memiliki beban 

tanggung jawab tak hanya kepada dirinya sendiri namun juga kesuksesan dari murid muridnya, 

karena jika muridnya mengalami kegagalan yang sering menjadi sosok yang disalahkan adalah 

guru, kemudian guru juga harus menyeimbangkan dan juga membagi waktu antara pekerjaan 

rumah dan pekerjaan sekolah yang memiliki jam kerja yang tidak menentu dan akhirnya rawan 

untuk merasakan Stres karena memiliki tanggung jawab yang cukup berat seperti yang penulis 

jabarkan.  

Penelitian ini adalah sebuah penelitian payung yang mana adalah sebuah penelitian 

kolaboratif dengan suatu tema besar yaitu “Pengaruh Konflik Keluarga Pekerjaan dan Komitmen 

terhadap Kinerja dengan Kecerdasan Emosional sebagai Variabel Moderator pada Karyawan 

Perusahaan di Kota Semarang” yang dibagi ke dalam beberapa subtema penelitian kecil yang 

dipimpin oleh Ibu Ch. Trihardjanti Nugrahaningsih, SE., MSi dan Dra. Bernadeta Irmawati,MSi. 

Yang mana memiliki fokus pada adanya pengaruh Konflik Keluarga Pekerjaan dan juga Komitmen 
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terhadap Kinerja dengan bantuan Kecerdasan Emosional terhadap Karyawan Perusahaan di Kota 

Semarang.  

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 narasumber guru yang bekerja Work From Home 

mengenai bagaimana kondisi guru saat melakukan Work From Home dengan pernyataan,”Apa 

yang dirasakan ketika harus membagi tugas antara tugas rumah dan tugas kantor? dan bagaimana 

cara menyeimbangkannya?” 

Dari hasil wawancara penulis, menunjukan bahwa adanya konflik di antara pekerjaan 

rumah dan juga pekerjaan kantor disebut Konflik Pekerjaan-Keluarga yang mana menimbulkan 

perasaan cemas dan akhirnya timbullah Stres didalam konflik tersebut yang mana wajar terjadi 

ketika guru tidak bisa mengelola pekerjaannya dengan baik dan ditambah juga jam kerja yang 

menjadi lebih fleksibel dikala Work From Home. Namun dalam beberapa kasus, Stres dapat 

diredam ketika guru diatas mampu mengelola pekerjaanya dengan baik dari waktu kerja hingga 

pembagian kerja hingga akhirnya Konflik Pekerjaan-Keluarga dapat dihindari. 

Penelitian mengenai Pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap Stres kerja dilakukan 

oleh (Murtiningrum, 2005). Profesi guru diambil sebagai sampel penelitian karena pekerjaan guru 

diyakini memiliki aspek tanggung jawab dan beban moral yang tinggi yang berpotensi 

menimbulkan Stres atau tekanan mental pada guru belum lagi jika sasaran kritik atas gagalnya 

proses yang dialami anak didiknya (Toni, dalam (Murtiningrum, 2005)) . Dan menurut Lembaga 

Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang dikutip oleh (Mulyono, 2020) SMA Kolese Loyola 

adalah SMA terbaik di Jawa Tengah di periode 2020 dengan peringkat 33 nasional dan juga Guru 

di SMA Kolese Loyola melaksanakan Work From Home, maka dari itu penulis memutuskan untuk 

menjadikan Guru SMA Kolese Loyola menjadi subjek penelitian ini untuk meneliti apakah Guru 

SMA Kolese Loyola merasakan Stress Kerja yang diakibatkan oleh Konflik Pekerjaan Keluarga. 

1.2.  Masalah Penelitian 

1. Bagaimana tanggapan responden terhadap Konflik Pekerjaan Keluarga dan Stress 

Kerjanya? 

2. Bagaimana pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap Stres guru Di SMA Kolese 

Loyola Semarang selama Work From Home?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tanggapan reesponden terhadap Konflik Pekerjaan Keluarga dan Stress 

Kerjanya 

2. Mengetahui dan Menguji pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap Stres guru Di 

SMA Kolese Loyola Semarang yang menjalankan Work From Home 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai macam pihak dan 

hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Jika penelitian yang diusulkan ini mencapai tujuannya, diharapkan mampu 

memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung penelitian terlebih lanjut 

mengenai Stres kerja pada guru yang menjalankan Work From Home 

2. Bagi Sekolah 

Dengan memahami permasalahan yang terjadi pada guru seperti Stres kerja, 

diharapkan Sekolah dapat berinovasi untuk meningkatkan potensi kerja guru dan juga 

membantu guru meringankan Stres kerjanya dikala Work From Home. 

3. Bagi Guru  

Dengan memahami diri sendiri, diharapkan guru dapat menjadi penelitian ini 

sebagai refleksi diri dan dapat menghindarkan diri dari Stres kerja yang mana dapat 

mengganggu produktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

 

 

 


