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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang  kehidupan di 

tengah  masyarakat. Mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia 

secara efektif dan efisien merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing dalam tingkat persaingan 

bisnis di abad ke-21 yang sangat kompetitif ini. Sumber daya manusia sebagai 

salah satu aset yang berharga bagi perusahaan karena memiliki keunikan yakni 

memiliki akal, pikiran, jiwa, pengetahuan, keterampilan, perkembangan, 

mampu berkomunikasi serta menunjukkan berbagai perilaku. Hal ini 

seharusnya dapat dikelola dengan baik sehingga dapat membentuk sebuah 

kerja sama dalam melakukan perubahan – perubahan ke arah yang lebih baik di 

era modern dan globalisasi ini.  

Manusia sebagai penggerak utama atas kelancaran proses dan jalannya 

organisasi sehingga sumber daya manusia menempati posisi yang sangat 

strategis dalam setiap organisasi bisnisnya. Suatu organisasi dapat melakukan 

segala aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya sebuah 

pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, karena sumber 

daya manusia merupakan modal utama dalam merencanakan, mengorganisasi, 
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mengaktualisasi, dan mengarahkan serta menggerakan sumber daya manusia 

yang lainnya dalam sebuah organisasi. 

Dalam era globalisasi ini, antar perusahaan telah terjadi persaingan bisnis 

yang ketat, sehingga peranan sumber daya manusia yang berkompeten dan 

berkualitas sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan.  Agar 

dapat memenangkan persaingan, perusahaan haruslah memiliki sumber daya 

manusia yang mampu menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan baik. Hal ini 

dapat berdampak pada semakin tingginya harapan perusahaan kepada 

karyawan untuk memenuhi target yang ditetapkan, namun pengarahan yang 

dilakukan perusahaan ini akan menimbulkan permasalahan di kalangan 

karyawan, salah satunya stres kerja. Dinamisasi dalam bisnis akan berdampak 

pada perubahan aktivitas perusahaan yang dituntut untuk mengikuti perubahan. 

Sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara tidak langsung akan 

terdorong untuk bekerja lebih baik dan mengakibatkan beban kerja yang ada 

pada karyawan akan bertambah. Beban kerja yang tidak seimbang dengan 

kondisi karyawan dapat menimbulkan hal-hal negatif yaitu stres kerja. Stres di 

tempat kerja belakangan ini menjadi masalah yang serius bagi manajemen 

perusahaan dalam dunia bisnis (Qureshi, 2013). Karyawan seringkali 

dihadapkan dengan berbagai masalah dalam perusahaan sehingga 

memungkinkan untuk terkena stres kerja. Stres kerja karyawan datang dari 

berbagai sumber. Sumber potensial dari stres kerja ini dapat dilihat dari faktor 

lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individual (Robbins, 2003:379).  
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Fenomena stres kerja tidak hanya terjadi pada dunia bisnis, dalam dunia 

pendidikan pun hal itu dapat terjadi. Stres kerja dapat saja terjadi kepada para 

pendidik. Tugas guru pada hari ini berbeda dengan beberapa puluh tahun yang 

lalu. Pada hari ini seorang guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap 

kegiatan belajar mengajar kepada siswanya, seperti belajar membaca, 

berhitung, menulis, dan kegiatan belajar lainnya, melainkan seorang guru 

bertambah tanggung jawabnya sebagai orang tua murid pada saat di lingkungan 

pendidikan. Guru-guru terlalu dibebankan dengan tugas-tugas yang tidak 

berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pembelajaran seperti kegiatan 

ektrakulikuler, menghadiri pertemuan, mengelola program-program siswa, 

mengurus kesejahteraan siswa, serta tugas-tugas manajemen (Lemaire, 2009). 

Tidak heran jika pada kalangan tenaga pendidik sekarang banyak mengalami 

tekanan atau stres yang dapat menyebabkan gejala kelelahan.  

Guru yang gagal atau tidak bisa mengelola diri dari stres akan 

mempengaruhi hubungan guru dengan siswa, juga akan mempengaruhi kualitas 

pengajaran dan pembelajaran. Fenomena seperti ini menjadi salahsatu bagian 

tanggung jawab bagi manajemen di lingkungan pendidikan dalam hal ini 

Kepala Sekolah ataupun Dinas Pendidikan setempat untuk menanggulangi 

serta mengatasi stres kerja pada guru sekolah.  

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian mengenai faktor penyebab stres kerja pada guru Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah Garut, dengan mengambil judul skripsi : “Studi 
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Eksploratif Faktor Penyebab Stres Kerja Pada Guru SMK Muhammadiyah 

Garut”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang mendasar untuk 

dikaji dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab stres 

kerja guru di SMK Muhammadiyah Garut. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor 

penyebab stres kerja guru SMK Muhammadiyah Garut. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

khazanah keilmuan dalam hal ini mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab stres kerja yang dialami oleh tenaga pendidik (guru). 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif  pada sekolah, khususnya SMK Muhammadiyah Garut untuk 

mengelola sumber daya manusia di dalam sekolah dan menjadi 

evaluasi dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan. 

2) Bagi Guru 

Dengan adanya peneltian yang dilakukan di kalangan guru SMK 

Muhammadiyah Garut ini, maka diharapkan dapat mengenal dan 

mamahami penyebab stres kerja guru serta menjadi problem solver 

khususnya untuk individu guru, umumnya bagi sekolah. 

 

 


