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KUESIONER  

IDENTIFIKASI  SUMBER STRES PADA GURU SMA SINT LOUIS SEMARANG   

Saya mahasiswa dari Unika Soegijapranata yang sedang menyelesaikan tugas akhir di 

bangku kuliah.  

Nama            : Desmon Natallien 

Jurusan          : Manajemen 

Nim               : 06.30.0175 

Pembimbing  : Rudy Elyadi, SE.MM. 

 

Kepada Yth. Bapak / Ibu guru di SMA Sint Louis Semarang. Saya memohon izin atas 

waktunya sebentar dari  Bapak / Ibu guru untuk memberikan pendapat mengenai faktor-

faktor  yang menjadi sumber stres yang dirasakan oleh  Bapak / Ibu di  tempat anda bekerja.  

Saya sangat berharap agar jawaban yang diberikan adalah sejujurnya dan sesuai dengan 

kenyataan dan kondisi yang ada. Jawaban dari Bapak / Ibu yang diberikan tidak akan 

berpengaruh terhadap kedudukan  dan jabatan di organisasi, hanya akan saya gunakan untuk  

penelitian dalam  penyelesaian skripsi dan kerahasiaannya akan menjadi tanggungjawab 

saya. Atas perhatian dan partisipasi dari Bapak / Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

            Penulis 

 

(Desmon Natallien) 
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Identitas Responden 

1. N a m a  : …………………….. 
2. Jenis Kelamin : …………………….. 
3. U m u r  : …………..…............ 
4. Pendidikan : …………………….. 
5. Masa Kerja : …………………….. 
6. Jabatan  : …………………….. 

Berilah tanda (√) tingkat persetujuan anda terhadap faktor-faktor berikut ini yang menjadi 

sumber stres dalam pekerjaan anda sebagai pengajar. 

NO Sumber stres STS TS R S SS 

1 Beban pekerjaan anda terlalu berat      

2 Disiplin kehadiran di kantor tinggi      

3 Permintaan tugas yang saling bertabrakan, termasuk dengan 

waktu pribadi 

     

4 Rapat-rapat terlalu menghabiskan waktu      

5 Seringnya telepon masuk dan tamu mengganggu pekerjaan      

6 Menyelesaikan paper atau laporan tepat waktu      

7 Perkembangan karier tidak terjadi seperti seharusnya      

8 Terlalu banyak tanggungjawab, terlalu sedikit wewenang      

9 Solusi yang berbeda dengan solusi atasan/pengajar senior      

10 Keharusan tunduk pada aturan      
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11 Susah mendapat persetujuan dan dukungan program      

12 Solusi yang berbeda antara kolega      

13 Gaji tidak mencukupi      

14 Perolehan balas jasa atau penghargaan yang kurang      

15 Ketidaksamaan sasaran antara departemen dan instuisi      

16 Harapan terhadap diri pengajar terlalu tinggi atau berlebihan      

17 Sulit mendapat dukungan menjalankan riset      

18 Persiapan penulisan untuk publikasi      

 Strategi untuk mengatasi sumber stress (individu)      

19 Dengan relaksasi sejenak saya merasa beban 

kerja/ketegangan  saya berkurang 

     

20 Jika saya merasa tertekan, saya senang melakukan olahraga 

untuk mengurangi ketegangan 

     

21 Istirahat sejenak sangat membantu saya melepaskan semua 

stress yang saya hadapi  

     

 Strategi untuk mengatasi sumber stress (organisasi)      

22 Iklim organisasional yang mendukung membuat saya kuat 

dalam menghadapi tekanan pekerjaan 
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23 Saya dapat bertahan karena adanya pengembangan jalur 

karier yang menjanjikan 

     

24 Bila terjadi konlfik antar bagian, maka pihak sekolah dapat 

akan mengklarifikasi peran masing-masing guru 

     

25 Komunikasi  dengan atasan efektif dalam menangani stres 

yang berkaitan dengan balas jasa 
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