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Abstraksi 

Stres kerja menjadi salah satu faktor yang harus dihadapi oleh setiap orang 

yang bekerja. Bagi seorang guru wanita yang memiliki peran ganda dukungan 

sosial rekan kerja menjadi yang dapat diharapkan untuk meminimalisir stres kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial rekan 

kerja dengan stres kerja pada wanita berperan ganda. Hipotesis yang diajukan 

adalah ada hubungan negatif antara dukungan rekan kerja dengan stres kerja pada 

wanita berperan ganda. Subjek dalam penelitian ini adalah guru wanita yang 

sudah menikah, memiliki anak dan bekerja sebagai guru lebih dari satu tahun di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Surakarta yaitu meliputi SMP Negeri 2 

Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta dan SMP Negeri 15 Surakarta yang berjumlah 

82 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

cluster random sampling dan bentuk sampel yang digunakan adalah purposive 

sample. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

alat ukur skala dukungan sosial rekan kerja dan skala stres kerja. Teknik analisis 

yang digunakan adalah Product Moment. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

koefisien korelasi sebesar 𝑟𝑥𝑦 = -0,272; dengan p = 0,0065; (p ≤ 0,01). Hal ini 

berarti ada hubungan negatif yang sangat signifikan. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 

rekan kerja dengan stres kerja. Sumbangan efektif dukungan sosial rekan kerja 

terhadap stres kerja sebesar 7,4 %. Tingakat dukungan sosial rekan kerja  subjek 

tergolong tinggi dan tingkat stres kerja subjek tergolong rendah. 

 

Kata kunci : stres kerja, dukungan sosial rekan kerja 
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Pendahuluan 

Dalam beberapa masa ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

terjadi dengan begitu sangat pesat. Hal ini mendorong wanita untuk ikut serta 

dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Maka tidak mengherankan bila saat 

ini kita sering menjumpai ibu rumah tangga yang bekerja. Wanita yang pada 

hakekatnya jaman dahulu hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya 

mengurus rumah tangga dan anak-anak saja kini mereka juga ikut serta untuk 

bekerja guna membentu perekonomian keluarga dan sekaligus dapat meringankan 

beban suami sebagai kepala rumah tangga, sehingga wanita-wanita tersebut 

mempunyai peran tambahan yang disebut wanita berperan ganda. 

Kemungkinan terjadinya wanita berperan ganda disebabkan oleh adanya 

unsur keterpaksaan yang harus dijalani oleh kaum wanita untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarganya. Pekerjaan yang dilakukan dengan adanya unsur 

keterpaksaan akan menjadikan sumber ketegangan dan stres yang tinggi bagi para 

wanita yang memiliki peran ganda. Seperti mulai dari peraturan kerja yang terlalu 

kaku, beban kerja yang berat, atasan yang tidak bijaksana, waktu kerja yang 

sangat panjang dan ketidaknyamanan psikologis. Keadaan seperti ini akan 

semakin sering terjadi dikala keadaan di rumah tidak mendukung. Sehingga, hal 

seperti itu akan menjadikan ibu rumah tangga yang juga bekerja rentan untuk 

mengalami stres (Rini, 2009). 

Kemudian Sutanto (2008), mengatakan bahwa para wanita yang bekerja 

atau wanita yang memilki peran ganda akan sering mengalami stres. Hal ini 

dikarenakan wanita yang memilki peran ganda ada yang bisa menikmati peran 

gandanya, tetapi ada juga yang merasa kesulitan untuk menikmati peran gandanya 

sehingga akan menjadikan wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai guru 

rentan untuk mengalami stres dalam bekerja yang disebut dengan stres kerja. 

Menurut Anoraga (2009), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, 

baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan yang terjadi di lingkungan 

pekerjaan yang dirasakan mengganggu sehingga akan mengakibatkan diri 

seseorang menjadi terancam. 
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Stres kerja pada wanita berperan ganda yang berprofesi sebagai guru 

seringkali muncul sebagai akibat dari faktor-faktor psikologis dan sosial. Wanita 

yang memiliki peran ganda akan berada dalam keadaan tertekan yang akan 

cenderung menjadikan wanita berperan ganda tersebut mudah untuk mengeluh 

atas pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tekanan yang dirasakan sangat 

memberatkan, sehingga dukungan sosial sangat diperlukan untuk mengurangi 

tekanan yang terjadi supaya stres kerja yang terjadi dapat diminimalisir. 

Dukungan sosial disini adalah dukungan sosial yang di peroleh dari dukungan 

lingkungan pekerjaan seperti dukungan yang berasal dari rekan kerjanya. Collins 

(2007) menjelaskan bahwa dukungan sosia merupakan salah satu strategi 

terpenting yang terlibat dalam menanggulangi terjadinya stres. 

Berdasarkan pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti kepada 30 

guru wanita yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga, didapatkan hasil bahwa 

mayoritas wanita yang bekerja sebagai guru dan juga ibu rumah tangga rentan 

mengalami stres kerja, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 93,3% 

disebabkan oleh mengenai waktu kerja yang terlalu lama, 86,6% disebabkan oleh 

beban kerja yang semakin tinggi, 80% dikarenakan adanya keputusan pimpinan 

yang berubah, dan 60% disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi 

dilingkungan kerja. Kondisi seperti itu rentan membuat wanita yang bekerja 

sebagai guru dan sekaligus ibu rumah tangga akan mudah mengalami stres kerja. 

Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi stres kerja 

dengan menggunakan sumber-sumber positif yang ada di lingkungan sekitarnya 

seperti dukungan sosial. Dari hasil pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai 

perasaan terganggu akibat perubahan yang terjadi di lingkungan kerja akan 

terbantukan oleh beberapa dukungan sosial yang diantaranya adalah dukungan 

dari rekan kerja, orangtua, suami dan atasan. Dari 30 jawaban subjek didapatkan 

hasil sekitar 76% dukungan sosial berasal dari dukungan sosial rekan kerja yang 

mampu berperan untuk mengurangi stres kerja yang terjadi pada wanita berperan 

ganda yang berprofesi sebagai guru.  

Manuba (2005), menyatakankan bahwa stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dari 
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menajemen dan rekan kerja, sehingga dalam hal ini dukungan sosial dalam 

kenyataannya memegang peran penting dalam interkasi seseorang dengan orang 

lain, karena dalam hidup bersosial sangat diperlukan sebuah dukungan sosial. 

Berdasarkan  uraian diatas, dapat di buat rumusan masalah yaitu : “Ada 

hubungan antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada wanita 

berperan ganda”. Penelitan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : hubungan 

antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada wanita berperan ganda, 

tingkat dukungan sosial rekan kerja pada wanita berperan ganda, tingkat stres 

kerja pada wanita berperan ganda dan peranan dukungan sosial rekan kerja 

terhadap stres kerja pada wanita berperan ganda. 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada; Kepala 

sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah untuk menurunkan 

terjadinya stres kerja; Guru sekaligus ibu rumah tangga, dapat memberikan 

masukan terhadap permasalahan tentang stres kerja; Ilmuan psikologi, hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengayaan teori atau 

pandangan baru dibidang psikologi industri. 

Kajian Teori 

Stres kerja menurut Mangkunegara (2005) adalah perasaan yang menekan 

atau merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. 

Stres kerja dapat menimbulkan emosi yang tidak stabil, perasaan tidak tenang, 

suka menyendiri, sulit tidur, merasa cemas dan tegang. Selanjutnya Beehr dan 

Newman (Diahsari, 2001) juga menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu 

keadaan yang terjadi dalam interaksi di antara manusia dengan pekerjaan.  

Beehr dan Newman (Diahsari, 2001) mengemukakan bahwa aspek-aspek 

stres kerja maliputi; aspek  fisik, yaitu merupakan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada metabolisme organ tubuh; aspek psikologis adalah aspek yang paling 

sering dijumpai dan diprediksi dari terjadinya ketidakpuasan dalam bekerja; dan 

aspek perilaku yaitu perubahan-perubahan atau situasi dimana produktivitas 

seseorang akan menurun. 

Secara umum menurut Dwiyanti (2001) faktor-faktor stres kerja dapat 

dikelompokkan menjadi sebagai berikut; tidak adanya kesempatan berpartisipasi 
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dalam pembuatan keputusan di kantor, Pelecehan seksual yang terjadi di tempat 

kerja baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, Kondisi lingkungan 

kerja, Manajemen yang tidak sehat, Tipe kepribadian, Peristiwa atau pengalaman 

pribadi, dan tidak adanya dukungan sosial. Dukungan sosial disini adalah 

dukungan sosial yang bersumber dari rekan kerja yang merupakan faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stres kerja. 

Ganster, Fusilier, dan Mayes (1986) mengatakan bahwa dukungan sosial 

rekan kerja berhubungan secara langsung dengan integrasi seseorang pada 

lingkungan sosial di tempat kerjanya. Rekan kerja yang mendukung akan 

menciptakan situasi tolong menolong, bersahabat dan bekerja sama yang akan 

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan serta dapat menimbulkan 

kepuasan dalam bekerja (Hadipranata, 1999). 

Dukungan sosial dapat diperoleh dari orang lain yang ada di sekitar 

individu, misalnya pasangan, keluarga, teman dan sahabat, tetangga, rekan kerja, 

serta individu masyarakat lainnya (Thoits, 1986). Menurut Quick dan Quick 

(1984), dukungan sosial dapat bersumber dari jaringan sosial yang dimiliki oleh 

individu yaitu dari lingkungan pekerjaan seperti (atasan, rekan kerja dan 

bawahan), dan lingkungan keluarga seperti (pasangan, anak dan saudara). 

Aspek-aspek dukungan sosial rekan kerja diambil dari aspek-aspek 

dukungan sosial menurut Hause (Smet, 1994) yang mengatakan bahwa ada empat 

aspek dukungan sosial yaitu: aspek emosioanal, dalam aspek ini melibatkan 

kekuatan jasmani dan keinginan untuk percaya pada orang lian; aspek 

instrumental yang meliputi penyediaan sarana untuk mempermudah atau 

menolong orang lain; aspek informatif, seperti pemberian informasi untuk 

mengatasi masalah pribadi; dan aspek penilaian, yang terdiri atas dukungan dan 

peran sosial. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial rekan kerja diambil 

dari faktor-faktor dukungan sosial Menurut Santrock (2008) yaitu meliputi : 

dukungan kerluarga, yaitu merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan 

seseorang; dukungan teman bergaul, yaitu orang yang bergaul membutuhkan 

suatu dorongan moral dari teman bergaulnya; dukungan masyarakat, yaitu 
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masyarakat yang mendukung, menerima dan menyukai serta mengerti kelebihan 

dan kekurangan individu. 

Hipotesis hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif  antara dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada 

wanita berperan ganda. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatf 

dengan menggunakan skala sebagai alat pengumpulan datanya. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu skala dukungan sosial rekan kerja 

dan skala stres kerja. skala stres kerja disusun dengan menggunakan aspek-aspek 

yang dikemukakan oleh Beehr dan Newman (Diahsari, 2001) yaitu aspek fisik, 

aspek psikologis dan aspek perilaku. Sedangkan skala dukungan sosial rekan kerja 

di susun berdasarkan aspek-aspek dukungan sosial yang dikemukakan oleh House 

(Smet, 1994) yang meliputi: aspek emosional, aspek instrumental, apsek 

informative dan aspek penilaian. 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru wanita Sekolah Menengah 

Pertama Negeri (SMPN) yang berada di Surakarta. Teknik sampling yang 

digunakan dalam mengambil subjek penelitian adalah cluster random sampling. 

Kemudian bentuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sample. Populasi yang digunakan untuk penelitian adalah hasil  random dari 

beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terdapat di Surakarta. Adapun 

Sekolah Menengah Pertama yang terpilih menjadi tempat penelitian yaitu SMP 

Negeri 2 Surakarta, SMP Negeri 4 Surakarta, dan SMP Negeri 15 Surakarta. 

Kemudian pengambilan sample dengan cara memilih dengan cermat sample yang 

akan digunakan agar terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi yang 

ditentukan melaui ciri-ciri spesifik, yaitu guru wanita yang sudah menikah, 

memiliki anak dan bekerja sebagai guru lebih dari satu tahun. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment dari pearson. 

Pengolahan data dilakukan dengan progam komputer SPSS Version 15.0. taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan uji satu ekor, karena hipotesis 

penelitian ini satu arah. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil bahwa 

nilai koefisien korelasi 𝑟𝑥𝑦 = -0,272; dengan p = 0,0065; (p≤0,01). Hal ini berarti 

menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 

rekan kerja dengan stres kerja. Cohen dan Wills (Wibowo, 2004), mengatakan 

bahwa fungsi dari dukungan sosial yaitu untuk membantu individu dalam 

menghadapi dan menanggulangi suatu penyebab terjadinya stres kerja. Oleh 

karena itu, hal seperti ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk 

diperhatikan supaya tinggkat stres kerja yang terjadi pada guru wanita dapat di 

minimalisir dengan adanya dukungan sosial dari rekan kerja. Bila dukungan sosial 

dari rekan kerja yang diterima guru wanita tinggi maka stres kerja yang terjadi 

akan rendah, begitu juga sebaliknya jika dukungan sosial dari rekan kerjanya 

rendah maka stres kerjnya akan tinggi. 

Hasil penelitian ini berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti yaitu ada hubungan negatif anatar dukungan sosial rekan kerja dengan 

stres kerja. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manuba (2005), 

yang menyatakankan bahwa stres yang berkaitan dengan pekerjaan, salah satunya 

disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dari menajemen dan rekan kerja, 

sehingga dalam hal ini dukungan sosial dalam kenyataannya memegang peran 

penting dalam interkasi seseorang dengan orang lain untuk mengurangi terjadinya 

stres kerja. Selain itu, rekan kerja yang mendukung juga akan menciptakan situasi 

tolong menolong, bersahabat dan bekerja sama sehingga akan menciptakan 

lingkungan kerja yang menyenangkan serta menimbulkan kepuasan dalam 

bekerja. Sehingga dengan adanya dukungan sosial rekan kerja akan meminimalisir 

terjadinya stres kerja (Hadipranata, 1999). 

Berdaarkan kategorisasi skala dukungan sosial rekan kerja dapat diketahui 

bahwa terdapat  6,1% (5 orang) yang tergolong sedang dukungan sosial rekan 

kerjanya; 50% (41 orang) yang tergolong tinggi dukungan sosial rekan kerjanya; 

dan 43,9% (36 orang) yang tergolong sangat tinggi dukungan sosial rekan 

kerjanya. Rekan kerja yang mendukung menciptakan situasi tolong menolong, 

bersahabat dan bekerja sama yang akan menciptakan lingkungan kerja yang 
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menyenangkan serta menimbulkan kepuasan dalam bekerja (Hadipranata, 1999). 

Keterangan dapat dilihat pada prosentase dukungan sosial rekan kerja.

 

Berdasarkan kategorisasi skala stres kerja dapat diketahui bahwa terdapat 

3,66% (3 orang) yang tergolong sangat rendah stres kerjanya; 54,88% (45 orang) 

yang tergolong redah stres kerjanya; 40,24% (33 orang) yang tergolong sedang 

stres kerjanya; dan 1,22% (1) orang yang tergolong tinggi stres kerjanya. Jumlah 

dan prosentasi terbanyak menempati kategori rendah. Subjek dalam kategori ini 

mempunyai arti bahwa subjek tidak lepas dari stres kerja yang tentunya 

merupakan perilaku negatif. Namun, sebagian besar subjek, ternyata mampu 

mengatasi stres kerja tersebut dengan cara meningkatkan dukungan sosial dari 

rekan kerja sehingga stres kerja yang dialami menjadi rendah. Subjek yang 

mampu mengatasi stres kerja adalah subjek yang memiliki dukungan sosial rekan 

kerja yang tinggi. Keterangan dapat dilihat pada prosentase stres kerja. 

 

Variabel dukungan sosial rekan kerja terhadap stres kerja memberikan 

sumbangan sebesar 7,4 %. Berarti masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi stres kerja diluar variabel dukungan sosial rekan kerja tersebut 
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misalnya, lingkungan kerja, kondisi diluar lingkungan kerja dan diri pribadi  

(Munandar, 2008). Hal ini terjadi karena guru secara kuantitas dan kualitas 

bertemu dengan rekan kerja lebih kecil, karena waktu yang dibutuhkan sesama 

rekan kerja untuk saling berkomunikasi, interaksi dan saling tolong menolong 

sangat kecil sekali. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa  ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja pada wanita berperan ganda. 

Kemudian untuk tingkat dukungan sosial rekan kerja pada subjek tergolong tinggi 

sedangkan untuk tingkat stres kerja pada subjek tergolong rendah selanjutnya 

sumbangan efektif (SE) variabel dukungan sosial rekan kerja dengan stres kerja 

pada wanita berperan ganda sebesar 7,4% dan masih terdapat 92,6% sisanya 

dipengaruhi variabel lainnya.  

Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh 

peneliti selama pelaksanaan penelitian, maka peneliti memberikan sumbangan 

saran  yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepala Sekolah diharapkan 

dapat memberikan kebijakan dengan cara memperbaiki atau meningkatkan 

fasilitas sekolah seperti ruang kerja dan peralatan kerja, sehingga guru merasa 

nyaman dalam bekerja; pihak Ibu guru diharapkan mampu mempertahankan 

kondisi yang dapat meningkatkan dukungan sosial yang berasal dari rekan 

kerja dengan cara menjaga hubungan baik seperti saling tolong menolong 

sesama rekan kerja yang membutuhkan dan peduli dengan kesulitan yang 

dihadapi oleh rekan sekerjanya, Selain itu pihak ibu guru diharapkan dapat 

memperkecil tekanan yang berasal dari diri pribadi yaitu dengan cara 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian diri sendiri. Sehingga 

dirinya akan merasa nyaman berada ditempat kerja; bagi ilmuwan psikologi 

yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sejenis atau yang berkaitan 

dengan tema stres kerja diharapkan dapat mengungkap lebih dalam lagi 

mengenai munculnya stres kerj; kemudian bagi DIKPORA diharapkan dapat 
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memberikan dukungan, perhatian serta memberikan pelatihan atau seminar 

untuk meningkatkan kualitas guru dan pertahanan diri pribadi, sehingga pada 

saat melaksanakan suatu pekerjaan akan merasakan kenyamanan dan 

ketenangan dengan begitu SMP Negeri yang ada di Surakarta memilki 

keberhasilan pendidikan yang sama. 
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