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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan murid dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh 

gurunya adalah sebuah pencapaian yang harus dicapai oleh seorang guru yang 

berada di sekolah. Guru sendiri adalah aset berharga yang dimiliki oleh setiap 

sekolah dimana pengetahuan dari guru ini dalam mengajar muridnya yang akan 

menjadi tolak ukur sebuah standar pendidikan yang ada disekolah. Namun sering 

kali sekolahan sendiri tidak pernah memperhatikan rasa jenuh yang muncul dan 

dialami oleh guru dan menganggap bahwa rasa jenuh hanyalah sebuah perasaan 

yang tiba tiba muncul dan akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. 

Namun daripada itu sekolah harus tahu bahwa rasa jenuh yang dialami guru bisa 

menimbulkan stress kerja yang pasti akan berdampak pada penguasaan 

pengetahuan yang dimiliki oleh guru tersebut sehingga akan menciptakan 

penurunan kualitas mengajar murid yang mana daripada itu akan berdampak 

langsung terhadap pemahaman yang ditangkap oleh murid sendiri. 

Pada saat ini juga kita tahu bahwa negara kita sedang dilanda wabah penyakit 

menular corona atau sering disebut COVID-19 yang mana berdampak langsung 

pada berbagai macam sektor di Indonesia. Yang menyebabkan keterbatasan dalam 

berbagai macam sektor seperti ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya. 

Dimana keterbatasan itu membuat kita harus beradaptasi dengan era baru dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang ada. Selain itu juga membuat ruang gerak 

yang ada semakin sempit karena penurunan aktivitas dimana mana. 
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Khususnya pada sektor pendidikan sendiri juga ikut terdampak dari adanya 

pandemi COVID-19 ini, dalam sistem belajar mengajar yang ada terpaksa harus 

dilakukan pendidikan dalam jaringan atau belajar secara online menggunakan 

berbagai macam media seperti zoom, google meet, dan sebagainya dari hal ini juga 

banyak sekali orang tua dari siswa siswi yang merasa resah karena ketakutan 

penurunan kualitas belajar anaknya. Ditambah juga pembatasan bertemu dengan 

orang lain dan hanya bisa berbicara melalui sosial media karena jika dilakukan 

kegiatan belajar mengajar secara offline atau di sekolahan ketakutan munculnya 

cluster baru dari COVID-19 sangatlah besar yang mana kita tahu bahwa virus ini 

sangat cepat menular. Hal ini membuat keterbatasan belajar mengajar sehingga 

siswa dan guru harus beradaptasi dengan metode pendidikan yang baru, terutama 

guru yang mana sangat digantungkan dalam proses belajar mengajar.  

Surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) proses belajar dari 

rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belajar dari rumah 

melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; 

b) belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara 

lain mengenai pandemi ini, c) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah 

dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan akses/fasilitas belajar di rumah, (d) Bukti atau produk aktivitas 

belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, 

tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. Banyak manfaat yang di dapatkan 

ketika belajar daring/jarak jauh selama pandemi ini, salah satunya kita bisa belajar 
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kapan saja dan dimana saja yang akan memberikan kenyamanan bagi kita yang 

sedang belajar daring/jarak jauh. 

SMP Kanisius Yogyakarta merupakan sekolah menengah pertama swasta 

yang ada di Yogyakarta. Yang menjadi ciri khas dari SMP Kanisius adalah sifatnya 

sebagai kolose (college), dimana siswa tak hanya dibangun diri sebatas 

akademiknya saja namun memiliki sifat rohani dan beberapa sifat kelakuan yang 

ditonjolkan, yang dikenal dengan 3C. Prinsip 3C ini adalah competence 

(kepintaran), conscience (hati nurani), dan compassion (kepedulian terhadap 

sesama). Kanisius sendiri memiliki beberapa fasilitas sekolah misalnya lapangan 

sepak bola yang langsung menyambut pengunjung yang datang. Kemudian dinding 

laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan beberapa laboratorium komputer, 

serta laboratorium bahasa. Disediakan 1 aula di lantai 4 gedung utama dan 2 

ruangan rapat / pertemuan. Di gedung perpustakaan terdapat pula kantor 

administrasi, ruang kepala sekolah, dan di atas tersedia aula yang memiliki 

panggung drama. Selain itu terdapat lapangan bola voli diluar gedung dan lapangan 

bola basket di luar gedung, dan juga sebagai sekolah katolik pastinya memiliki 1 

kapel dan 1 gua Bunda Maria di sisi utara. 

SMP Kanisius Yogyakarta sendiri dengan seiring berjalannya waktu guru 

selalu memiliki berbagai macam upaya untuk mengajar agar tidak menimbulkan 

rasa bosan pada muridnya. Namun semakin lama muncullah kendala yang dialami 

oleh guru saat mengajar secara online sendiri yaitu tak jarang juga jika berbagai 

macam metode atau cara belajar telah diberikan dan telah mencapai titik jenuh 

sehingga menimbulkan stress hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya perhatian 

dan daya tarik untuk belajar atau respon dari siswa siswi saat pembelajaran secara 

online berlangsung belum lagi pengurangan aktivitasnya secara langsung di sekolah 
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seperti berkomunikasi dengan sesama guru yang mana sekarang hanya dapat 

dilakukan melalui online hal ini akan memunculkan juga rasa jenuh yang berakibat 

pada stress. 

Masa pandemi covid-19 ini mungkin berbeda karena kebiasaannya guru 

mengajar selalu bertatap muka di kelas, sekarang guru mengajar melalui 

daring/jarak jauh. Ketika belajar disekolah guru menyampaikan materi secara 

langsung dalam kelas, menjelaskan secara rinci materi dari awal sampai akhir, serta 

dapat memantau langsung tingkat kepahaman siswa atas materi yang disampaikan. 

Apabila siswa kurang paham terkadang guru mempersilahkan bertanya, namun 

pada saat pembelajaran daring ini guru kesulitan dalam proses pemantauan 

perkembangan belajar siswa. Materi yang disampaikan pun kurang maksimal 

karena lewat via video , foto ataupun rangkuman tulisan , jadi akan berimbas kepada 

siswa yang akan sulit dalam memahami materi. 

Pemberdayaan manusia (guru) adahal sebuah cara yang digunakan untuk 

menciptakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan solutif, sehingga daripada 

itu guru dapat mengajar dan membagikan pengetahuannya secara maksimal kepada 

muridnya. Stress sendiri merupakan reaksi negatif dari orang – orang yang 

mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, 

hambatan, atau peluang yang terlampau banyak (Robbins dan Coulter, 2012). 

Sedangkan stress kerja sendiri merupakan sumber atau stresor kerja yang 

menyebabkan reaksi individu yaitu berupa reaksi fisiologi, psikologi, dan perilaku. 

Lingkungan kerja adalah sumber stress kerja. Stress kerja adalah segala kondisi 

pekerjaan yang di persepsikan karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat 

menimbulkan stress kerja. 
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Hasil penelitian Jelita et al., (2021) yang ada menunjukkan bahwa stress 

kerja pada guru bimbel matrik adalah pusing/sakit  kepala  perasaan  nya  cemas, 

mood  makan  pun berkurang,  kebosanan,  tegang, gelisah saat beban itu terlalu 

banyak. Sedangkan faktor yang muncul berupa adanya tuntutan  dari orang tua 

murid, tuntutan dari pribadi sendiri yang berupa bertahan bekerja karna tuntutan  

ekonomi yang harus di penuhi dan tuntutan keluarga yang menyebabkan bertahan 

untuk tetap bekerja. Hasil penelitian Busyra & Sani (2020) menunjukkan bahwa 

rata-rata kinerja guru dalam mengajar menggunakan sistem work from home hanya 

mencapai 50%. Secara keseluruhan, hasil kinerja tidak melebihi batas 70%. Hal itu 

terjadi karena beberapa faktor yaitu hampir sebagian besar dari guru tidak 

memahami beberapa aplikasi yang digunakan dalam mengajar, serta jarak yang 

menyebabkan guru menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan siswa secara 

optimal. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek jika stress dibiarkan begitu 

saja tanpa dilakukan penanganan dari pihak sekolahan terhadap guru disaat 

pandemi seperti ini seperti misalnya memberikan solusi metode mengajar yang 

tidak membosankan  dan guru memiliki aktivitas sehingga tidak menimbulkan rasa 

jenuh yang berdampak pada stress, maka daripada ini akan menimbulkan 

kurangnya rasa semangat dalam mengajar dan memiliki rasa kejenuhan yang tinggi 

sehingga menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Dalam 

dampak yang semakin parah akan membuat guru menjadi frustasi dan penurunan 

pengetahuan yang drastis. Dalam penelitian ini variabel stress yang akan diteliti 

yaitu stress kerja yang dialami oleh guru – guru pada saat pandemi.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suparman (2018) yang 

meneliti mengenai pemicu stress kerja guru.  Alasan peneliti mengambil replikasi 
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adalah karena berdasarkan jurnal replikasi yang kebetulan topiknya sama namun 

objeknya berbeda pada jurnal Suparman (2018) objeknya adalah guru SD 

sedangkan penelitian ini adalah guru SMP. Permasalahan dalam penelitian 

Suparman (2018) adalah rendahnya kesadaran guru terhadap gejala stress yang ada 

pada dirinya. Penelitian Suparman (2018) menggunakan metode deskripsi 

kuantitatif untuk menjelaskan fenomena – fenomena yang ada dengan angka – 

angka karakteristik individu atau sekelompok individu. Menurut Suparman (2018) 

menyimpulkan bahwa stress yang terjadi kepada guru dapat dipicu oleh berbagai 

faktor penyebab yaitu tekanan terhadap hasil akademik siswa, relasi dengan rekan 

kerja, relasi dengan orang tua, gaji terbatas ataupun masa pensiun yang kurang 

terjamin. Gejala stress itu nampak dengan keluhan fisik, psikis, ataupun perilaku 

guru. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

menulis dengan judul “Identifikasi Stress Kerja Guru Saat Pembelajaran Daring 

Selama Pandemi di SMP Kanisius Gayam Yogyakarta”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang 

disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

Bagaimana identifikasi tingkat stress kerja Guru SMP Kanisius Gayam Yogyakarta  

saat pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19 ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka dengan ini peneliti 

menyimpulkan tujuan dari penelitian yang ada adalah : 

Untuk mengetahui tingkat stress kerja Guru SMP Kanisius Gayam Yogyakarta  saat 

pembelajaran daring selama Pandemi Covid-19.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disusun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi bagi pihak yang bersangkutan secara langsung 

seperti sekolah dan murid sehingga untuk berikutnya dapat dilakukan 

berbagai macam upaya untuk mengurangi stress kerja yang dialami oleh 

guru selama pandemi. 

b. Manfaat Teoritis 

Menjadi acuan serta bahan pembelajaran referensi bagi penulis yang 

mengambil penelitian dengan topik dan judul yang sama  
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