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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah stress kerja yang dialami guru di 

SMP Kanisius Yogyakarta menghasilkan angka rata – rata semua dimensi adalah 

3,85 yang termasuk dalam kategori tinggi yang artinya stress ini dinilai dengan 

munculnya gangguan baik dari dimensi fisik, emosional, dan perilaku. Serta 

bermakna negatif karena sudah muncul tanda negatif yang mengganggu pada diri 

guru itu sendiri yang ditandai dengan munculnya gangguan dari indikator fisik, 

psikis, dan perilaku yang muncul dari itu dinyatakan bahwa guru SMP Kanisius 

Yogyakarta mengalami stress kerja selama pembelajaran daring. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian replikasi oleh Jurnal Suparman (2018). 

Pertama adalah indikator stres berkaitan dengan dimensi fisik dimana 

peneliti memiliki hasil skor yang tinggi pada dimensi fisik dengan angka 3,9 yang 

tergolong tinggi. Gejala Fisik adalah gejala stres yang berkaitan dengan kondisi dan 

fungsi fisik atau tubuh dari seseorang. Gejala dengan skor tertinggi pada dimensi 

fisik yaitu pada indikator sering flu (daya tahan tubuh merasa lemah) yang sering 

dikeluhkan atau dialami para tenaga kerja. 

Kedua adalah indikator stres yang berkaitan dengan dimensi emosional 

atau psikis dengan hasil skor yang peneliti dapatkan sebesar 3,9 yang termasuk 

tinggi.  Gejala Emosional adalah gejala stres yang berkaitan dengan keadaan psikis 

dan mental seseorang. Gejala yang dapat muncul dalam dimensi ini yaitu rendah 

diri atau merasa tidak mampu sehingga membuat para tenaga kerja kurang 

mempercayai hasilnya sendiri. 
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Ketiga adalah indikator stres berkaitan dengan dimensi perilaku yang 

memiliki skor sebesar 3,8 yang tergolong tinggi juga. Gejala perilaku adalah gejala 

stres yang berkaitan dengan pola pikir seseorang yang berpengaruh pada 

tindakannya. Gejala yang muncul antara lain yaitu manajemen waktu yang buruk, 

mudah sedih dan menangis, kegiatan dilakukan dengan terburu buru serta 

kebersihan pribadi yang kurang karena itulah yang membuat kinerja tenaga kerja 

menjadi tidak maksimal pada pekerjaannya. 

 

5.2  Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah 

1. Sebaiknya sekolah memberikan pelayanan konseling bagi guru SMP 

Kanisius Gayam Yogyakarta untuk mengelola gejala stress kerja yang 

muncul pada dimensi emosional atau psikis dan dimensi perilaku yang 

dialami guru selama pembelajaran daring. Atau bisa memberikan 

pengadaan training manajemen stres untuk manajemen stress buat guru.  

2. Lebih baik dalam menangani gejala stress pada dimensi fisik sebaiknya 

sekolah memberikan fasilitas kesehatan yang baik bisa dengan dilakukan 

pemeriksaan berkala oleh dokter umum untuk menangani gangguan stress 

yang muncul pada dimensi fisik. 

3. Lebih baik jika menangani dimensi emosional sebaiknya diberikan waktu 

pemulihan seperti diberikannya pelatihan cara untuk mengajar dengan 

bagaiman cara mengendalikan emosi saat berada dalam kelas dan juga 

menjalin hubungan emosional yang positif dengan siswa yang diajarnya. 
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4. Lebih baik lagi jika menangani perilaku supaya dapat mengekspresikan cara 

atau metode dalam mengajar dan juga mendapatkan pelatihan untuk 

mempersiapkan dalam  mengajar.  

5. Guru SMP Kanisius Gayam Yogyakarta diharapkan dapat mengelola waktu 

dengan baik terlebih saat tuntutan pekerjaan meningkat, sehingga pekerjaan 

tetap dapat terselesaikan dengan baik tanpa tergesa-gesa. Kemudian, untuk 

mejaga kondisi tubuh agar tetap prima sehingga mampu menjalani tuntutan 

tugas yang banyak guru harus rutin melakukan olahraga. Selain itu, guru 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di luar jam mengajar 

bersama dengan rekan-rekan guru untuk menghilangkan rasa jenuh dan rasa 

kelelahan setelah menyelesaikan pekerjaan di sekolah 
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