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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Gambaran Umum Objek Penelitian 

SMA Kolese Loyola adalah sebuah Sekolah Menengah Atas swasta yang berada di Jl. Karang 

Anyar No.37, Brumbungan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50135. 

Sekolah ini berdiri sejak Agustus 1949. SMA Kolese Loyola adalah sebuah sekolah swasta 

yang memiliki Visi yaitu “Menjadi pusat pendidikan bagi calon pejuang-pejuang pembaharu 

dunia yang kompeten, berhati nurani benar, berkepedulian sosial dan berkomitmen demi lebih 

besarnya kemuliaan Allah”. Dan juga Misi “Menyelenggarakan SMA yang mampu membentuk 

kaum muda menjadi pejuang-pejuang pembaharu dunia yang kompeten, berhati nurani benar, 

berkepedulian sosial dan berkomitmen dengan menekankan pada keunggulan intelektual, budi 

pekerti luhur, humaniora, dan kepekaan terhadap tanda-tanda zaman” dikutip dari (SMA 

Kolese Loyola, n.d.-b). Menurut Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang dikutip 

oleh (Mulyono, 2020), SMA Kolese Loyola Semarang adalah SMA terbaik di Jawa Tengah.  

Gambar 4.1 Lambang SMA Kolese Loyola 

 

         Sumber : www.loyola-smg.sch.id 

  Menurut website SMA Kolese Loyola (SMA Kolese Loyola, n.d.-a) ini adalah arti 

dari logo yang dimiliki Kolese Loyola 

a. Kata "IHS" (Iesus Hominum Salvator) memiliki arti yaitu Yesus Juruselamat bagi Umat 

Manusia. 

b. Gambar burung merpati memberi sebuah perlambangan akan kehadiran Roh Kudus yang 

memberikan cinta terus menerus. 
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c. Adanya Gambar dua serigala yang menjaga vas dengan kepala yang diangkat adalah 

perwujudan dari roh seperti prajurit yang melayang di udara kastil Loyola. 

d. Kata AMDG (Ad Maiorem Dei Gloriam) memiliki makna yaitu segala sesuatu dilakukan 

untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. 

e. Warna merah pada kata IHS memberi lambang yaitu sebuah kebijaksanaan dan 

keberanian. 

f. Warna putih pada kata IHS dan burung merpati memberi perlambangan akan kesucian, 

kesucian, dan kebersihan. 

g. Warna biru pada gambar serigala, garis tepi burung merpati, dan bingkai keseluruhan 

lambang membangkitkan sebuah rasa kerinduan. 

h. Latar belakang kuning memberi lambang kemuliaan 

Saat ini SMA Kolese Loyola dipimpin oleh Pater Antonius Vico Christiawan, SJ., M.Hum dan 

memiliki 71 staff dan karyawan.  

 Gambaran Umum Responden  

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

  

Jenis Kelamin 

 

Total 

Usia Laki Laki Perempuan 

25-35 11 5 16 

36-45 5 2 7 

46-55 4 3 7 

Total 30 

Sumber : Data Primer yang diolah 2021 

Berdasarkan tabel 4.1, karakteristik dari responden berdasarkan usia dan jenis kelamin 

Sebagian besar responden berusia 25-35 tahun yaitu sebanyak 5 responden perempuan, dan 11 

responden laki – laki yang memiliki total 16 responden. Untuk responden berumur 36-45 

sejumlah 7 responden dengan 5 responden laki laki dan 2 responden perempuan, untuk 
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responden dengan umur 25 - 35 tahun dengan total 7 responden dengan 4 responden dengan 

jenis kelamin perempuan dan 3 jenis kelamin laki laki. Dengan total akhir 30 responden. Bisa 

dilihat mayoritas responden berumur 25 – 35 tahun dan mayoritas yang mengisi responden 

adalah laki-laki. Penentuan umur responden di ambil dengan rentang umur 25-55 Tahun 

dikarenakan rentang umur diatas merupakan generasi X (1965-1980) dan generasi Y (1981-

1995) yang menjadi umur tenaga kerja aktif. Maka dari itu peneliti memilih rentang umur 

tersebut.  

 Analisis Deskriptif 

4.3.1 Tanggapan Guru Mengenai Variabel Konflik Pekerjaan Keluarga  

Konflik pekerjaan-keluarga adalah sebuah konflik yang disebabkan oleh 

tingginya tuntutan tanggung jawab peran di antara pekerjaan dan keluarga yang  pada 

akhirnya konflik ini menjadi beban dan berujung Stres pada guru atau siapapun yang 

mengalaminya. Konflik Pekerjaan – Keluarga diukur menggunakan skala Konflik 

Pekerjaan – Keluarga yang disusun berdasarkan aspek Konflik Pekerjaan – Keluarga 

meliputi Konflik Berbasis Waktu (time-based conflict), Konflik berbasis ketegangan 

konflik (strain based conflict), dan  Konflik berbasis perilaku (behavior based conflict). 

Tabel 4.2 

Tanggapan Guru SMA Kolese Loyola terhadap Variabel Konflik Pekerjaan Keluarga (X) 

 

No 

 

 

Pernyataan 

STS TS CS S SS  

Skor 

 

Kategori Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

A. Time-Based Conflic  

1. Pada saat Work 

From Home, saya 

tidak memiliki 

waktu luang 

bersama keluarga 

9 

(9) 

15 

(30) 

4 

(12) 

1 

(4) 

1 

(5) 

60 Rendah 

2. Pada saat Work 

From Home , 

saya tetap bekerja 

pada saat hari 

libur 

5 

(5) 

7 

(14) 

4 

(12) 

11 

(44) 

3 

(15) 

90 Tinggi 

3. Pada Saat Work 

From Home, 

masalah keluarga 

6 

(6) 

14 

(28) 

4 

(12) 

 

5 

(20) 

1 

(5) 

71 Rendah 
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mengganggu 

waktu pekerjaan 

saya 

Rata - Rata 221 

(73,7) 

Rendah 

B. Strain- Based Conflict  

1. Tuntutan 

pekerjaan Work 

From Home 

membuat saya 

tidak bisa 

bersosialisasi 

dengan sekitar 

9 

(9) 

14 

(28) 

7 

(21) 

4 

(16) 

0 

(0) 

74 Rendah 

2. Pada saat Work 

From Home, 

Keluarga 

mengganggu 

produktifitas saya 

6 

(6) 

16 

(32) 

5 

(15) 

2 

(8) 

1 

(5) 

66 Rendah 

3. Pada saat Work 

From Home, 

Pekerjaan saya 

mempengaruhi 

hubungan 

keluarga saya 

9 

(9) 

15 

(30) 

4 

(12) 

1 

(4) 

1 

(5) 

60 Rendah 

4. Pada saat Work 

From Home, 

keluarga kurang 

memberi 

dukungan 

terhadap 

pekerjaan saya 

4 

(4) 

13 

(26) 

8 

(24) 

2 

(8) 

3 

(15) 

77 Rendah 

Rata - Rata 277 

(69,3) 

Rendah 

C. Behavior-based conflict  

1. Pada saat Work 

From Home, saya 

sering ditegur 

keluarga saya 

karena terlalu 

fokus pada 

pekerjaan 

14 

(14) 

13 

(26) 

1 

(3) 

1 

(4) 

1 

(5) 

52 Sangat 

Rendah 

2. Pada saat Work 

From Home, saya 

sering merasa 

kelelahan akibat 

banyaknya 

pekerjaan 

6 

(6) 

6 

(12) 

6 

(18) 

7 

(28) 

5 

(25) 

89 Rendah 

3. Pekerjaan saya 

menjauhkan saya 

dari keluarga saya 

11 

(11) 

13 

(26) 

3 

(9) 

2 

(8) 

1 

(5) 

59 Sangat 

Rendah 

Rata – Rata 200 

(66,7) 

Rendah 

Total Rata - Rata 698 

(69,9) 

Rendah 
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 Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui tanggapan Guru SMA Kolese Loyola mengenai 

variabel Konflik Pekerjaan Keluarga secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 69,9 termasuk 

dalam kategori Rendah. Artinya tanggapan responden kepada variabel Konflik Pekerjaan 

Keluarga yang berupa Time-Based Conflict, Strain-Based Conflict dan Behavior-Based 

Conflict rendah. Meskipun ada satu bulir pernyataan yang memiliki nilai yang tinggi yaitu bulir 

pernyataan “Pada saat Work From Home, saya tetap bekerja pada saat libur” memiliki skor yang 

tinggi yaitu 90 poin. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan adanya fleksibelitas didalam 

pekerjaan selama work from home, dari pola pekerjaan yang mana guru hanya memikirkan 

pekerjaan ketika di sekolah dan dan ketika sampai dirumah fokus pada pekerjaan rumah. Lalu 

kemudian disaat work from home guru harus bisa menyesuaikan diri untuk bekerja di rumah 

sehingga tidak ada batasan dimana guru harus bekerja atau harus melakukan kegiatan rumah 

dan pada akhirnya overwork terjadi.. Adapun tanggapan dilihat dari masing-masing indikator 

dari Konflik Pekerjaan Keluarga sebagai berikut : Indikator Time-Based Conflict dengan skor 

73,7 termasuk kategori rendah. Dengan ini menunjukan bahwa Guru Kolese Loyola memiliki 

tanggapan yang rendah terhadap Time Based Conflict didalam proses Work From Home dengan 

artian bahwa Guru dapat mengelola waktu bekerjanya dengan baik yang mana pada akhirnya 

dapat menyeimbangkan kehidupannya dan juga dunia kerja. Indikator Strain Based Conflict 

dengan skor 69,3 yang mana termasuk kategori rendah. Dengan ini menunjukkan bahwa Guru 

Kolese Loyola merasakan rendahnya Strain-Based Conflict didalam pengalaman bekerja 

dengan Work From Home yang mana Guru SMA Kolese Loyola dapat mengelola tekanan 

dengan baik. Indikator Behavior Based Conflict dengan skor 66,7 yang mana termasuk kategori 

rendah. Dengan ini menunjukkan tanggapan yang rendah Guru SMA Kolese Loyola terhadap 

Behavior Based Conflict didalam proses Work From Home, Dimana Guru SMA Kolese Loyola 

dapat mengelola tingkah lakunya didalam proses Work From Home.  

4.3.2 Tanggapan Guru Terhadap Variabel Stress Kerja 

Stres kerja adalah sebuah ketegangan terjadi dikarenakan adanya sebuah proses 

yang tidak menyenangkan yang mempengaruhi emosi dan proses berpikir yang mana 
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hal ini menciptakan ketidak seimbangan fisik dan psikis pada pekerja dan akhirnya 

dapat mengganggu pekerjaan dan juga konsentrasi pekerja dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Stres Kerja diukur menggunakan skala Stres Kerja yang disusun 

berdasarkan aspek Stres Kerja yaitu fisiologi, psikologi dan tingkah laku. 

Tabel 4.3 

Tanggapan Guru SMA Kolese Loyola terhadap Variabel Stress Kerja (Y) 

 

No 

 

 

Pernyataan 

STS TS CS S SS  

Skor 

 

Kategori Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 

A. Fisiologi  

1. Saya merasa 

mulut saya kering 

walaupun cukup 

minum 

9 

(9) 

16 

(32) 

10 

(30) 

2 

(8) 

0 

(0) 

79 Rendah 

2. Work From Home 

membuat saya 

kelelahan secara 

fisik 

6 

(6) 

11 

(22) 

7 

(21) 

6 

(24) 

0 

(0) 

73 Rendah 

3.  Pekerjaan saya 

waktu Work 

From Home lebih 

berat daripada 

pekerjaan saya 

waktu Work 

From Office 

3 

(3) 

9 

(18) 

6 

(18) 

8 

(32) 

4 

(20) 
91 Tinggi 

Rata - Rata 243 

(81) 
Rendah 

B. Psikologi  

1. Saya tidak merasa 

Stres karena saya 

tidak mempunyai 

masalah pribadi 

dengan keluarga 

saya 

2 

(10) 

4 

(16) 

3 

(9) 

11 

(22) 

10 

(10) 

67 Rendah 

2. Saat Work From 

Home saya sulit 

berkomunikasi 

dengan rekan 

kerja saya 

4 

(4) 

14 

(28) 

5 

(15) 

6 

(24) 

1 

(5) 

76 Rendah 

3. Work From Home 

membuat saya 

Stres, cemas dan 

tertekan 

9 

(9) 

11 

(22) 

5 

(15) 

5 

(20) 

0 

(0) 

66 Rendah 

4. Tumpukan 

pekerjaan saya 

saat Work From 

8 

(8) 

13 

(26) 

2 

(6) 

6 

(24) 

1 

(5) 

69 Rendah 
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Home membuat 

saya tertekan 

5. Disaat Work 

From Home saya 

menjadi lebih 

emosional 

6 

(6) 

15 

(30) 

5 

(15) 

4 

(16) 

0 

(0) 

67 Rendah 

       345 

(69) 

Rendah 

C. Tingkah Laku  

1. Saya selalu 

merasa kinerja 

saya kurang saat 

bekerja Work 

From Home 

6 

(6) 

9 

(18) 

5 

(15) 

10 

(40) 

0 

(0) 

79 Rendah 

2. Saya merasa tidak 

diberi ruang 

untuk beristirahat 

pada saat Work 

From Home 

6 

(6) 

14 

(28) 

5 

(15) 

2 

(8) 

3 

(15) 

72 Rendah 

Rata – Rata 151 

(75,5) 

Rendah 

Total Rata - Rata 739 

(75,2) 

Rendah 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui tanggapan Guru SMA Kolese Loyola 

mengenai variabel Stress Kerja secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 75,2  termasuk 

dalam kategori Rendah. Artinya rendahnya variabel stres pada responden yang berupa 

Fisiologi, Psikologi dan Tingkah Laku, meskipun ada butir pertannyaan yang memiliki 

tanggapan yang tinggi seperti pernyataan “Pekerjaan saya waktu Work From Home 

lebih berat daripada pekerjaan saya waktu Work From Office”. 

 Adapun tanggapan dilihat dari masing-masing indikator dari Stress Kerja 

sebagai berikut : Indikator Fisiologi dengan skor 81 termasuk kategori rendah. Dengan 

ini menunjukan bahwa rendahnya stres dengan indikator fisiologi kepada Guru Kolese 

Loyola, meskipun ada salah satu bulir pernyataan yang memiliki skor yang tinggi, yaitu 

“Pekerjaan saya waktu Work From Home lebih berat daripada pekerjaan saya waktu 

Work From Office” sebesar 91 poin. Hal ini dapat terjadi dikarenakan bagaimana guru 

yang susah payah mengembangkan kurikulum salam satu semester untuk sekolah 

offline, namun, tiba tiba harus beradaptasi dengan kelas daring yang mana banyak hal 

yang harus diubah, maka dari itu pekerjaan seorang guru menjadi lebih berat 
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dibandingkan pada saat work from office.  Indikator Psikologi dengan skor 69 yang 

mana termasuk kategori rendah, meskipun ada bulir pernyataan yang tinggi yaitu 

“Pekerjaan saya waktu Work From Home lebih berat daripada pekerjaan saya waktu 

Work From Office”. Dengan ini menunjukkan bahwa Guru Kolese Loyola merasakan 

rendahnya stress secara psikologi didalam pengalaman bekerja dengan Work From 

Home. Indikator Tingkah Laku dengan skor 75,5 yang mana termasuk kategori rendah. 

Dengan ini menunjukkan stress kerja dalam bentuk tingkah laku yang rendah pada Guru 

SMA Kolese Loyola didalam proses Work From Home,  

 Analisis Inferensial 

4.4.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis Regresi Linier Sederhana bertujuan untuk melihat adanya pengaruh 

antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio 

dalam suatu persamaan linier.  

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = α + β X + e  

Keterangan :  

Y : Konflik Pekerjaan Keluarga 

X : Stress Kerja 

α : Konstanta  

β : Koefisien regresi  

e : Error  

Hasil analisis pengaruh Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap Stress Kerja 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Analisa Regresi Linear 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.532 3.083  2.119 .043 

Stress_Kerja .750 .135 .724 5.560 .000 

a. Dependent Variable: Konflik_Pekerjaan_Keluarga 

  Sumber : Data Primer yang diolah,, 2021 

 
Dilihat dari tabel 4.4 di atas dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 6.532+ 0,750 X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan : 

Besarnya pengaruh variabel Konflik Pekerjaan Keluarga terhadap variabel Stress Kerja adalah 

positif sebesar 0.750. Dengan demikian Guru SMA Kolese Loyola Semarang mengalami 

Konflik Pekerjaan Keluarga yang dapat memicu datangnya Stress Kerja, dan kemudian dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi Konflik Pekerjaan Keluarga, semakin tinggi Stress Kerja Guru 

SMA Kolese Loyola Semarang 

4.4.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji t dengan model regresi linier yaitu untuk  

mengidentifikasi adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menggunakan SPSS menurut Ghozali dalam (Dewi, 2019). Adapun kriteria 

hipotesis diterima bila taraf signifikan () < 0,05.  

Tabel 4.5 

Uji Hipotesis  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 6.532 3.083  2.119 .043 

Stress_Kerja .750 .135 .724 5.560 .000 

a. Dependent Variable: Konflik_Pekerjaan_Keluarga 

Sumber : Data Primer yang diolah,2021 

Konflik Pekerjaan Keluarga menghasilkan tingkat signifikan 0,00 < 0,05 sehingga 

Konflik Pekerjaan Keluarga berpengaruh signifikan terhadap Stress Kerja. Dengan 

demikian hipotesis penelitian (H): Konflik Pekerjaan Keluarga berpengaruh  

signifikan terhadap Stress Kerja Guru Kolese Loyola Semarang, diterima. 

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R²) dimana dalam penelitian ini menggunakan R Square 

mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen didalam menjelaskan 

variasi variabel dependen serta gambaran kemampuannya. Hasil koefisien determinasi 

variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .724a .525 .508 5.316 

a. Predictors: (Constant), Stress_Kerja 

 Sumber : Data Primer yang diolah,2021 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui koefisien R Square sebesar 

0,525. Hal ini berarti bahwa sebesar 52,5% Stress Kerja dapat dijelaskan oleh 

Konflik Pekerjaan Keluarga. Sedangkan sisanya 100% - 52,5 % = 47,5 % 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel Konflik Pekerjaan 

Keluarga. 
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 Pembahasan 

4.5.1  Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya tanggapan dari responden 

mengenai variabel Konflik Pekerjaan Keluarga dan Stress Kerja Guru di SMA Kolese 

Loyola Semarang : 

Secara keseluruhan variabel Konflik Pekerjaan Keluarga dengan nilai rata-rata 69,9  

termasuk dalam kategori rendah. Artinya rendahnya Konflik Pekerjaan Keluarga yang 

meliputi Time-Based Conflict, Strain-Based Conflict dan Behavior-Based Conflict 

pada responden menganai variabel Konflik Pekerjaan Keluarga dapat terpenuhi 

meskipun rendah.  

Dari sub Variabel Time – Based Conflict mendapatkan nilai rata rata sebesar 73,7 . 

Hal ini membuktikan bahwa pada saat Work From Home, guru di SMA Kolese 

Loyola mengalami Time – Based Conflict yang rendah dikarenakan guru dapat 

membagi waktu personal dan juga professional dengan baik, namun disisi lain ada 

bulir pernyataan yang memiliki skor yang tinggi yaitu “Pada saat Work From Home 

, saya tetap bekerja pada saat hari libur“, yang artinya guru tidak mendapatkan waktu 

istirahat yang cukup. 

Dari sub Variabel Stain Based Conflic mentapatkan nilai rata rata sebesar 69,3. Hal 

ini membuktikan bahwa pada saat Work From Home guru SMA Kolese Loyola dapat 

menetralisasikan ketegangan dengan baik. 

Dari sub Variabel Behavior Based Conflict mendapatkan nilai rata rata sebesar 66,7. 

Hal ini membuktikan bahwa pada saat Work From Home, Guru SMA Kolese Loyola 

dapat mengelola tekanan yang didapat dari pekerjaan dan juga dinamika dengan 

murid dengan baik. 

Secara keseluruhan variabel Stress Kerja dengan nilai rata-rata 75,2 termasuk kategori 

Rendah. Artinya Fisiologi, Psikologi dan Tingkah Laku responden menganai variabel 
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Stress Kerja tergolong rendah meskipun ada bulir bulir pernyataan yang memiliki 

nilai tinggi yaitu pernyataan “Pekerjaan saya waktu Work From Home lebih berat 

daripada pekerjaan saya waktu Work From Office”. 

Dari sub Variabel Fisiologi mendapatkan nilai rata rata sebesar 81 yang membuktikan 

bahwa guru di SMA Kolese Loyola merasakan Stress secara Fisik yang  rendah. Hal 

ini membuktikan bahwa guru dari SMA Kolese Loyola dapat menjaga fisiknya 

dengan baik. Meskipun ada bulir pernyataan yang memiliki nilai tinggi yaitu 

pernyataan “Pekerjaan saya waktu Work From Home lebih berat daripada pekerjaan 

saya waktu Work From Office” dengan nilai sebesar 91. 

Dari sub Variabel Psikologi mendapatkan nilai rata – rata sebesar 69 yang 

membuktikan bahwa guru di SMA Kolese Loyola merasakan Stess secara psikologi 

yang rendah seperti kebosanan dan lain sebagainya. Hal ini terjadi dikarenakan guru 

dapat mengelola dirinya secara psikologi dengan baik.  

Dari sub Variabel Tingkah Laku mendapatkan nilai rata – rata sebesar 75,5 yang mana 

membuktikan bahwa guru di SMA Kolese Loyola merasakan stress secara Tingkah 

laku yang rendah, hal ini terjadi dikarenakan guru dapat mengelola dirinya  secara 

tingkah laku dengan baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Konflik Pekerjaan 

Keluarga terhadap Stress Kerja Guru SMA Kolese Loyola Semarang adalah sebagai 

berikut : 

Pengujian hipotesis menggunakan uji secara parsial (uji t) untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan kriteria taraf 

signifikan sebesar 0,05. Konflik Pekerjaan Keluarga menghasilkan koefisien regresi 

0,750 dan tingkat signifikan 0 < 0,05 sehingga secara parsial (individu) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Stress Kerja Guru SMA Kolese Loyola 

Semarang. Dengan demikian hipotesis penelitian (H): Konflik Pekerjaan Keluarga 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stress Kerja Guru SMA Kolese Loyola 

Semarang, diterima. Dan dapat diketahui dari Koefisien R Square bahwa sebesar 

52,5% Stres Kerja dapat dijelaskan oleh Konflik Pekerjaan Keluarga sedangkan 

sisaya dijelaskan oleh sebab sebab lain diluar variable Konflik Pekerjaan Keluarga. 

4.5.2  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh sebuah bukti bahwa Koflik Pekerjaan 

Keluarga berpengaruh signifikan positif terjadinya stress kerja, karena Konflik 

Pekerjaan-Keluarga memiliki pengaruh sebesar 0,750 terhadap stress kerja dengan 

tingkat signifikansi yang baik (0,00). Karena pada hakikatnya Konflik Pekerjaan 

Keluarga tidak bisa jauh dari dukungan rekan kerja dan juga keluarga.  Hasil penelitian 

ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Afina Murtiningrum (2005) yang 

menghasilkan Konflik Pekerjaan Keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Stress Kerja. Sekolah tidak hanya mengharapkan Guru mampu, cakap dan terampil 

tetapi yang terpenting mereka dapat mengelola Konflik Pekerjaan Keluarga sehingga 

dapat terhindar dari Stress Kerja. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa semakin 

tinggi konflik pekerjaan keluarga maka akan semakin tinggi stress kerja yang didapat 

oleh Guru SMA Kolese Loyola Semarang sebesar 0,750. 

Dari hasil Analisa dan kesimpulan, penulis berusaha mengajukan beberapa masukan 

atau saran bagi SMA Kolese Loyola Semarang, antar lain Memberi batas waktu bekerja 

guru sehingga tidak mengalami overwork yang pada akhirnya dapat membuat guru 

kelelahan secara fisik dan mental akhirnya mengalami stress kerja. Karena seperti 

didalam kuesioner yang diteliti oleh penulis, ada beberapa point yang memiliki skor 

tinggi yaitu : 

1. Pada saat Work From Home , saya tetap bekerja pada saat hari libur  

2. Pekerjaan saya waktu Work From Home lebih berat daripada pekerjaan saya 

waktu Work From Office  
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Dan juga didapat dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada guru SMA Kolese 

Loyola bahwa Guru SMA Kolese Loyola merasa keberatan dengan rapat diluar jam 

sekolah yang berlebihan seperti jam 7 keatas dan juga rapat yang terkesan mendadak, 

alangkah lebih baiknya untuk sekolah dapat merencanakan rapat guru dengan baik 

untuk menjaga kondisi guru agar tetap prima  

Maka dari itu pentingnya pihak sekolah memberi jadwal yang jelas kepada guru untuk 

meningkatkan efisiensi dan konsentrasi guru dalam keberja dan memberi waktu yang 

cukup untuk beristirahat pada guru yang mana dapat membantu guru untuk menjaga 

fisik dan juga mental. 

Saran untuk guru agar tetap menjaga kualitas dalam membagi waktu dan 

mengelola stress dengan menjaga komunikasi dengan sesama guru untuk saling 

memberi dukungan dan juga mengembangkan skill dalam manajemen waktu 

karena dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan peneliti pada 14 guru bahwa 

mayoritas dari guru di SMA Kolese Loyola dapat mengelola stress dan pembagian 

waktu dengan baik dan juga dari hasil tanggapan dari guru mengenai Konflik 

pekerjaan keluarga seperti “Pada saat work from home, saya tidak memiliki waktu 

luang Bersama keluarga” yang memiliki poin yang rendah, kemudian juga respon 

guru mengenai “Saat Work From Home saya sulit berkomunikasi dengan rekan 

kerja saya” memiliki poin yang rendah, maka dari itu sangat penting membangun 

hubungan baik terhadap sesama guru selain untuk menguatkan namun juga dapat 

saling belajar untuk mengembangkan diri secara skill mengajar dan juga 

pembagian waktu. 

Untuk peneliti selanjutnya diharap untuk mencoba meneliti Konflik Pekerjaan 

Keluarga dan Stres Kerja pada guru di sekolah yang memiliki reputasi menengah 

kebawah untuk mendapatkan hasil yang berbeda, karena dapat dilihat dari hasil 

yang dilakukan peneliti bahwa guru merasakan pengaruh Konflik Pekerjaan 

keluarga terhadap stress kerja secara positif dan signifikan sebesar 0,724 dan 
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tingkat signifikan 0 < 0,05, dan juga tanggapan guru pada variable stress kerja dan 

konflik pekerjaan keluarga yang rendah. Hal ini kemungkinan dapat terjadi 

dikarenakan dari pihak sekolah memberi cukup fasilitas dan dukungan secara 

fisik dan mental seperti disediakan laptop dan alat alat yang mendukung 

berjalanya belajar mengajar dan juga di sisi lain guru juga diberi pendampingan 

seperti pelatihan bagaimana mengelola stress atau bagaimana memanajemen 

waktu dengan baik. Hal ini diketahui penulis dari wawancara yang dilakukan pada 

guru SMA Kolose Loyola yang mana mereka merasa sangat terbantu dengan 

adanya dukungan dari pihak sekolah yang mana dapat mengurangi stress pada 

guru. Maka dari itu peneliti selanjutnya mungkin dapat melakukan penelitian 

pada sekolah yang memiliki reputasi menengah kebawa yang mana sekolah 

kurang memberi bantuan secara fisik dan mental kepada guru yang mana dapat 

memberi pertanyaan apakah konflik pekerjaan keluarga dapat mempengaruhi 

stress kerja guru pada sekolah yang memiliki reputasi menengah kebawah. 

Karena didalam kasus ini, sekolah yang memiliki reputasi yang tinggi seperti SMA 

Kolese Loyola dapat membantu gurunya dalam mengelola manajemen waktu dan 

juga mengelola stresnya dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


