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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pandemi global Coronavirus Disease (Covid-19) mulai masuk ke Indonesia 

pada awal tahun 2020 (Perhumas, 2020). Di masa pandemi Covid-19 ini, 

masyarakat dianjurkan untuk melakukan pembatasan sosial, bekerja secara online 

dan melakukan segala sesuatu dari rumah (Perhumas, 2020). Pada tanggal 24 

Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat 

Covid-19, yang salah satu ketentuannya adalah pembelajaran dilakukan secara 

daring (dalam jaringan) dari rumah masing-masing (Kemendikbud, 2020). Pada 

tahun ajaran 2021/2022 pembelajaran tatap muka terbatas sudah diberlakukan 

pada zona wilayah tertentu, namun guru tetap harus melakukan pembelajaran 

secara daring karena pembatasan murid yang hanya diperbolehkan masuk 

dengan kapasitas 50% dari jumlah murid kelas pada sekali pertemuan dan 50% 

murid kelas lainnya melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah 

(Kemendikbud, 2021). Abdullah (2018) menjelaskan pembelajaran campuran atau 

dikenal dengan blended learning adalah metode pembelajaran gabungan antara 

metode pembelajaran online jarak jauh dan pembelajaran tatap muka secara 

langsung. 

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam 
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Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 tahun 2021, 

Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 tahun 2021 tentang 

Panduan Penyelenggaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19) menjelaskan bahwa pembatasan pembelajaran tatap muka dilakukan setiap 

hari dengan ketentuan jumlah peserta didik 50% dari jumlah siswa dalam satu 

kelas, dengan lama enam jam pelajaran bagi sekolah yang sudah 50% warganya 

mendapatkan vaksin. Bagi sekolah yang 80% warganya sudah mendapatkan 

vaksin, maka diperbolehkan menyelenggarakan tatap muka dengan jumlah 

peserta didik 100% dalam satu kelas, dengan lama empat jam atau enam jam 

pelajaran dengan syarat harus ketat dalam melaksanakan program kesehatan 

salah satunya menjaga jarak. Apabila sekolah memiliki kendala untuk 

melaksanakan program kesehatan, seperti ruang kelas yang tidak mencukupi 

untuk semua siswa menjaga jarak, maka peraturan pembelajaran secara daring 

atau luring diserahkan kembali kepada pihak sekolah terkait. 

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode baru di masa 

pandemi ini ternyata memberikan efek negatif pada kesehatan mental guru 

(Ubaidillah, 2021). Survei online di Amerika yang disponsori oleh University of 

Phoenix menunjukan bahwa dari seribu guru, 77% diantaranya merasakan stres 

karena pembelajaran yang dilakukan secara daring (Schaffhauser, 2020). 

Penelitian yang dilakukan pada sembilan sekolah di Jakarta Selatan, menunjukan 

dari 147 guru, 59,9% megalami stres kerja sedang, 3,4% mengalami stres kerja 

berat dan sisanya mengalami stres kerja ringan di masa pandemi (Fathonah & 

Renhoran, 2021).  

Menurut Wijono (2010) stres kerja merupakan sebuah kondisi individu yang 

merupakan hasil penghayatan subjektif dari interaksi antara individu dengan 

lingkungan pekerjaannya yang dirasa mengancam dan memberikan tekanan, 
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serta menimbulkan dampak negatif pada fisik, psikis dan sikap individu apabila 

tidak dikelola dengan baik. Adapun gejala-gejala dari stres kerja yang disebutkan 

oleh Wijono (2010) yaitu : gejala fisiologis seperti kelelahan, sakit kepala, 

gangguan pada sistem pencernaan, tangan dan kaki berkeringat, jantung berdebar 

kencang dan merasa kehabisan tenaga, gejala psikologis seperti , sering merasa 

cemas, gangguan pada pola tidur, sulit untuk berkonsentrasi dan nafas tidak 

nyaman, dan gejala sikap seperti mudah marah, mudah merasa gelisah, merasa 

tidak puas dengan apa yang dicapai serta sulit menerima pendapat orang lain. 

Stres kerja dapat menimbulkan kecemasan, meningkatkan ketegangan 

emosi, mempengaruhi kondisi fisik dan proses berpikir (Marliani, 2015). Stres kerja 

yang dialami oleh guru menimbulkan pengaruh negatif pada kinerja guru saat 

mengajar (Fathurrohman, 2018). Sementara itu, di masa pandemi ini guru memiliki 

peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pembelajaran untuk dapat 

tetap mengontrol dan mengarahkan peserta didik dalam belajar dengan sistem 

dan kebijakan pembelajaran yang baru (Winarsieh & Rizqiyah, 2020).  

Contoh kasus stres kerja pada guru yaitu seorang guru SMK di Jakarta 

mengaku stres menghadapi perubahan metode pembelajaran menjadi luring dan 

daring, guru tersebut mengaku sudah tidak memiliki semangat lagi untuk 

mengerjakan tugas-tugasnya, mengabaikan perawatan diri dan malas untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar (Nadyastuti, Mularsih, & Tiatri, 2021).  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tiga orang guru SMK dari 

sekolah yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Kristen Klaten, mereka 

mengatakan bahwa masa pandemi ini memberikan tantangan baru yang tidak 

mudah bagi mereka. Metode pembelajaran campuran yaitu pembelajaran tatap 

muka yang masih terbatas dan tetap harus menggunakan metode pembelajaran 

daring untuk mengajar membuat mereka mengalami stres yang ditandai dengan 
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beberapa gejala seperti, gejala fisiologis contohnya, merasa letih saat bekerja 

karena harus selalu mencari-cari dan memotivasi murid yang sering tidak masuk 

ketika pembelajaran online dan pusing atau sakit kepala seperti ketika tidak 

mengerti cara menggunakan media online sebagai alat bantu mengajar, gejala 

psikologis contohnya, mudah cemas seperti mencemaskan kesenjangan 

pemahaman murid yang belajar secara online dan tatap muka secara langsung, 

juga gejala perubahan sikap contohnya, mudah terpicu amarah karena murid yang 

sering mengabaikan tugas baik tugas secara online maupun offline, dan sering 

merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan atau dicapai karena merasa tidak 

bisa mengajar dengan maksimal dengan metode yang ada sehingga 

memungkinkan murid untuk tidak bisa menerima pelajaran dengan maksimal pula.  

Metode pembelajaran campuran dirasa memicu stres pada guru karena 

pada metode ini  guru harus membuat pembelajaran yang lebih singkat dan padat 

karena pembatasan jam pembelajaran yang dikurangi dari 12 jam mata pelajaran 

menjadi 6 jam mata pembelajaran, selain itu guru juga harus mengulang pelajaran 

sebanyak dua kali yaitu dengan metode luring dan daring, karena pembatasan 

jumlah murid yang masuk di dalam kelas. 

Guru merupakan profesi yang rentan untuk stres, sehingga penelitian 

mengenai stres kerja pada guru penting dilakukan untuk dapat mendeteksi dan 

mencegah timbulnya stres kerja pada guru (Gaol, 2021). Saat ini, dari beberapa 

tingkat pendidikan yang ada, sekolah menengah kejuruan (SMK) sedang menjadi 

sorotan pemerintah, SMK merupakan pilihan bagi mereka yang ingin memiliki 

keterampilan kerja sehingga dapat langsung memasuki dunia industri setelah lulus 

(Priyono, 2021). Sementara itu, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada 

bulan Februari 2021, presentase pengangguran lulusan SMK berada diurutan 

tertinggi yaitu mencapai 11,45%, dibandingkan lulusan tingkat pendidikan lainnya 
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(Sembiring, 2021). Hal ini membuat pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan 

kualitas SMK, termasuk kualitas pada bidang tenaga pengajarnya (Priyono, 2021). 

Maka dari itu, beban kerja guru SMK kini sedang bertambah dibandingkan dengan 

guru ditingkat pendidikan lainnya. Beban kerja yang tinggi menimbulkan stres kerja 

yang tinggi pula (Kusumawati & Dewi, 2021). Selain itu, dengan kebijakan metode 

pembelajaran yang baru, guru SMK lebih rentan untuk mengalami stres kerja 

karena SMK memiliki kurikulum kerja praktek lapangan atau industri yang harus 

tetap berjalan dan menghasilkan lulusan yang siap kerja, sedangkan jenjang 

pendidikan lain tidak memiliki tanggung jawab tersebut (Tripambudi, Kirana, & 

Welsa, 2022). 

Seperti yang disebutkan di atas bahwa stres kerja dapat mempengaruhi 

kinerja pada tenaga pengajar atau guru. Penelitian ini penting dilakukan untuk 

mendeteksi stres kerja pada guru SMK di masa pandemi yang sedang 

menggunakan metode pembelajaran campuran dan faktor penyebabnya, 

sehingga dapat mencegah timbulnya stres kerja pada guru SMK yang dapat 

berpengaruh pada kinerjanya.  

Sebuah penelitian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi stres 

kerja pada guru yaitu, perilaku buruk siswa, kepemimpinan kepala sekolah yang 

tidak sesuai, kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja, tuntutan pekerjaan, 

kekurangan gaji, kondisi pekerjaan kurang baik dan perubahan kebijakan 

pendidikan (Gaol, 2021). Dukungan sosial menjadi hal yang penting untuk didapat 

pada masa pandemi ini, dukungan sosial yang diterima dapat menurunkan 

berbagai macam stres, meningkatkan kemampuan koping stres, juga 

meningkatkan kualitan hidup (Santoso, 2021). Penelitian ini akan meneliti 

mengenai dukungan sosial sebagai variabel bebasnya. 
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Penelitian sebelumnya mengenai stres kerja pada guru dilakukan di 

Jakarta Timur dengan responden yaitu 115 guru, menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara kompensasi terhadap lingkungan kerja yang juga berpengaruh 

pada stres kerja guru (Anita, Tjitrosumarto, & Setyohadi, 2021). Penelitian yang 

dilakukan di Filipina dengan responden 22 guru, menyatakan bahwa penyebab 

stres kerja pada guru yang utama pada masa pandemi Covid-19 adalah 

pengetahuan mengenai teknologi pada guru masih kurang untuk melakukan 

pembelajaran yang efisien, lalu penelitian ini juga melakukan intervensi pada guru 

untuk meminimalkan stres kerja yang dialami, dan ternyata salah satu penyebab 

intervensi ini berhasil adalah adanya dukungan sosial dari rekan kerja (Gurrea, 

2021).  Penelitian lain menemukan bahwa dukungan sosial memberikan pengaruh 

yang signifikan pada stres kerja, yaitu semakin tinggi dukungan sosial yang 

diterima maka semakin rendah stres kerja yang dialami (Valenti, Faraci, & 

Magnano, 2021). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan meneliti mengenai hubungan 

dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada guru pada masa 

pembelajaran campuran dengan subjek guru SMK. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial rekan kerja dengan stres kerja pada guru di masa pembelajaran campuran. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penelitian ini memiliki dua 

manfaat, yaitu : 
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1.3.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pada ilmu 

psikologi sekolah dan psikologi pendidikan. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada sekolah 

tentang stres kerja yang dialami oleh guru SMK pada masa pembelajaran 

campuran, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan pencegahan stres 

kerja pada guru SMK, sehingga dapat mencapai kinerja guru SMK yang lebih 

optimal.


