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STRATEGI MENGATASI TEKANAN PADA GURU SEKOLAH DASAR DI 

MASA PANDEMI COVID-19 

 

Abstrak 
 

Di masa pandemi covid-19 ini berdampak besar pada segala aspek yang dialami semua 

negara salah satu sektor yang berdampak yaitu pendidikan dimana proses pembelajaran 

atau kegiatan sekolah yang biasa dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara 

online mengikuti aturan yang ada. Dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan 

tekanan salah satu nya yaitu guru, untuk sejauh ini belum ada yang meneliti strategi 

mengatasi tekanan yang dialami guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

strategi mengatasi tekanan pada guru sd di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif  naratif deskripsi. Penelitian ini menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu tiga orang. Hasil penelitian ini 

menunjukan tekanan internal yang dialami guru seperti perasaan cemas sedangkan 

tekanan yang berasal dari ekternal seperti siswa yang mengumpulkan tugas terlambat, 

guru dituntut menguasai teknologi. Dalam mengatasi tekanan baik internal dan eksternal 

menggunakan Problem Focused Coping dan Emotion Focused Coping. 

 

Kata kunci : cara mengatasi, efektivitas,,guru, pandemi tekanan.  

 

Abstract 

 

The COVID-19 pandemic had a major impact on all aspects experienced by all 

countries. One of the sectors that had an impact was education, where the learning 

process or school activities that were usually done face-to-face had to be done online 

following the existing rules. These changes causing pressure, one of which is the 

teacher. So far no one has researched strategies to deal with the pressure experienced by 

teachers. This study aims to describe strategies to deal with pressure on elementary 

school teachers during the pandemic. This study uses a qualitative description method. 

This study uses semi-structured interviews. The number of respondents in this study 

were three people. The results of this study indicate the internal pressure experienced by 

the teacher such as feelings of anxiety. Meanwhile the pressure that comes from 

external such as students who submit assignments late and teachers are required to 

master technology. In overcoming pressure both internally and externally, the writer 

uses Problem Focused Coping and Emotion Focused Coping. 

 

Keywords: pressure, how to cope, teacher, effectiveness, pandemic. 

 

1. PENDAHULUAN 

Di tahun 2020 ini setiap negara dihadapkan dengan pandemi covid 19. Covid 19 

pertama kali muncul di Wuhan ibu kota provinsi Hubei Tiongkok sekitar  akhir bulan 

desember 2019. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO(Organisasi Kesehatan Dunia) 

menyampaikan wabah covid-19 ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat  

internasional (PHEIC), dan pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi 
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covid-19 secara global. Di Cina covid 19 melanda  parah pada bulan Desember 2019. 

Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Tanda – tanda universal seperti 

diare, kehilangan bau,nyeri otot, sakit perut, dahak.beberapa kejadian mendatangkan 

fenomena ringan, sebagian meningkat membuat pneumonia virus dan kegagalan pada 

multi organ, untuk memutusnya setiap negara melakukan kebijakan social distacing 

(Supriatna, 2020). Covid-19 adalah penyakit pada pernapasan dengan skala klinis 

penyakit ringan hingga sedang sebesar 80%, penyakit berat sebesar 15%, dan 5% 

penyakit kritis Bakhhair,2020).  Perkembangan disetiap negara  negara   pertama yaitu 

Amerika dengan  yang terkonfirmasi sebesar 32.740.713, kedua Eropa sebesar 

23.673.404, ketiga Asia Selatan 11.646.321 jiwa, Mediterania Timur 4.688.074, Africa 

sebesar 1.716.697(covid.who). Di Indonesia sendiri pemerintah mengumumkan dua 

kasus pasien terkena covid 19 pada tanggal 2 maret 2020. Menurut Pakar Epidemiologi 

Universitas Indonesia  Pandu Riono covid 19 muncul di  Indonesia sekitar bulan Januari 

dari fakta  yang dimuat  Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang dilaporkan pada 

Kementrian Kesehatan (Indonesia, n.d.).  Dalam perkembangannya di Indonesia per 

tanggal 22 Desember provinsi pertama yaitu DKI Jakarta dengan 1.311 kasus,urutan 

kedua pada provinsi Jawa Barat dengan 925 kasus, urutan ketiga yaitu Jawa Tengah 

dengan 895 kasus, dan urutan keempat pada provinsi Jawa Timur sebesar 706 kasus 

(Septiani, 2020). Pada tahun 2021 Kepala Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan 

bahwa varian delta covid-19 muncul pertama kali di India. Gejala varian delta yakni 

muncul lima hingga enam hari setelah seseorang terrifeksi covid-19 akan tetapi gejala 

muncul antara dua hari dan empat belas hari setelah paparan(Hassanpour & Nikbakht, 

2021). 

Dari hasil penelitian ditemukan  hambatan yang dialami guru sd di daerah 

kabupaten Yogyakarta seperti beberapa siswa tidak memiliki hp, ada yang mempunyai 

hp namun memiliki kendala pada fasilitas hp dan koneksi internet,orang tua yang 

memiliki hp namun tidak bisa mendapingin anak karena bekerja, keterbatasan pada 

internet,tidak semua siswa memilki hp dan beberapa wali siswa tidak paham terkait 

teknologi, dalam penyampain informasi tidak dapat tersampaikan secara langsung 

karena keterbatasan internet,siswa merasa jenuh dan bosan belajar daring yang 

mengakitbakan siswa mengerjakan asal – asalan,  tugas siswa berada di hp orang tua 

oleh karena itu saat mengumpulkan tugas menunggu orang tua siswa pulang kerja, 
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dalam pengiriman tugas melalui wa terkadang tidak jelas yang mengakitbakan kesulitan 

guru dalam mengoreksi, dalam mengerjakan tugas guru tidak dapat memantau kejujuran 

siswa. Dalam pembelajaran daring ini diperoleh kelemahan yang ditunjukan dengan 

data berupa siswa yang cakap secara padat sebanyak 50%, siswa yang berpatisipasi 

sebanyak 33 %, sementara itu siswa yang stagna dan kurang keikutsertaan dalam 

pembelajaran jarak jauh sebesar 17% (Anugrahana, 2020). Pada penelitian yang 

dilakukan di daerah kartasuro dengan dilakukan melalui wawancara beberapa guru 

diperoleh bahwa di SD IT Al Anis pada wali kelas 1 merasa terbebani sulitnya dalam 

membangun kerjasama dengan orang tua dimana dalam mengerjakan tugas orang tua 

yang mengerjakan karena takut anak mendapatkan nilai yang jelek, pada subjek SR 

guru di SDN 04 Puncangan  kendala yang dialami pada pendidikan karakter dan 

praktek, ditemukan  siswa yang belum bisa menulis dan mengeja, kurangnya 

pendampingan orang tua (Auliya, 2020). 

Dari stres yang dialami individu maka diperlukan cara mengatasi atau mencari 

solusi yang biasa disebut dengan mengatasi atau coping stres. Menurut Lazarus dan 

Folkman (1984) adalah suatu cara baik dari segi perilaku atau kongnitif untuk membuat 

pengertian , mengurangi dampak dari tuntutan dari ekternal maupun internal. Lazarus 

dan Folkman (1984) membagi jenis-jenis coping stres menjadi dua bagian yaitu pertama 

Problem focused coping, adalah suatu penanganan masalah yang berpusat pada masalah 

dengan melakukan suatu penyelesaian masalah secara langsung, dan belajar mengenai 

ketreampilan atau cara yang baru. Kedua  Emotion focused coping, suatu perilaku dalam 

menyelesaikan masalah yang menggunakan respon dalam situasi stres dengan cara 

emosional terutama dalam penilaian protektif. Aspek aspek coping stres dalam problem 

focus coping menurut Lazarus dan Folkman(dalam Rosita dkk,2017) yang pertama yaitu 

Problem Solving adalah memikirkan suatu strategi dan perecanaan untuk memecahkan 

suatu situasi. Kedua Convrontatif coping  mengubah kondisi dengan agresif dan berani 

mengambil resiko yang timbul. Yang ketiga yaitu seeking social suport cara yang 

dilakukan dengan meminta bantuan pada orang lain melalui komunikasi untuk 

mendapatkan nasehat,informasi, dukungan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Menurut Lazarus dan Folkman(dalam Maryam,2017) menjabarkan Emotion focused 

coping terdapat lima aspek, yang pertama Distancing  yaitu mencoba menjaga jarak dari 

permasalahan seperti kurang peduli. kedua aspek positive reappraisal  atau memberi 
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penilain positif adalah suatu tindakan untuk menciptakan arti yang positif bertujuan 

untuk mengembangkan diri dengan melibatkan diri pada hal yang religius.aspek ketiga 

yaitu Accepting Responsbility atau tanggung jawab adalah tindakan yang menumbuhkan 

kesadaran diri dalam permasalahan yang dihadapin. Aspek pengedalian diri atau Self 

Controling  usaha untuk mengatur tindakan dan perasaan dalam menyelesaikan masalah 

contohnya seseorang akan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Aspek terakhir 

yaitu Escape avoidance yaitu tindakan menghindar dari masalah yang 

dialaminya.Sedangkan menurut Friedman(dalam Maryam,2017) coping stres  terbagi 

menjadi dua yaitu internal dan ekternal. 

Di Masa pandemi covid -19  ini  guru ditutut  untuk melakukan  penyampaian 

pembelajaran dengan  metode yang baik ,menguasai teknologi dan nyaman  namun  

demikian  faktanya banyak guru mengalami stres  atau kendala dengan perubahan 

sistem belajaran tersebut, namun pada saat ini belum ada penelitian mengenai 

bagaimana strategi mengatasi masalah pada guru sekolah dasar di masa pandemi covid-

19, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tersebut. Dari pemamparan diatas 

penulis merumuskan penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu”Bagaimana strategi 

mengatasi masalah pada guru sekolah dasar di masa pandemi covid-19”. Tujuan pada 

penelitian ini yaitu untuk mendeskrispsikan strategi mengatasi masalah pada guru 

sekolah dasar di masa pandemi covid-19. Dalam penelitian ini peneliti ingin memberi 

manfaat bagi guru yakni penelitian ini diharapkan  menjadi pengetahaun atau gambaran 

dalam mengatasi permasalahan, manfaat praktis bagi peguruan tinggi memperbaharui 

penelitian serupa yang telah dilakukan sebelum pandemi covid-19. Sedangkan manfaat 

teoritis yaitu dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang terkait cara 

mengatasi masalah.  

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan bagian dari peneltian payung dengan tema Strategi Mengatasi 

Tekanan pada Guru Sekolah Dasar. Pada penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Menurut Creswell (dalam Sugiono,2020) menjelaskan bawah penelitian 

kualitatif adalah suatu proses eksplorasi dan memahami makna perilaku suatu individu 

dan kelompok yang menggambarkan eksplorasi dan memahami suatu makna pada 

perilaku individu atau kelompok .Penelitian ini mengunakan pendekatan Kualitatif 
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Naratif karena pada pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsi tentang serangkain 

peristiwa terkait dengan pengalaman manusia (Crewell, 2014).  

Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu strategi mengatasi tekanan 

atau stres pada guru sekolah dasar di masa pandemi covid-19 ini. Strategis mengatasi 

masalah adalah suatu cara baik dari kongnitif dan perilaku individu dalam 

meminimalkan tuntutan internal dan ekternal dari lingkungan menurut Herman dkk 

(Lazarus &Folkman,1984). 

Responden dalam penelitian ini merupakan guru sekolah dasar . responden 

dipilih menggunakan purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang sudah 

ditentukan. Kriteria pada responden penelitian ini yaitu pertama guru kelas sekolah 

dasar , kedua berdomisili di wilayah jawa tengah.Responden dalam penelitian ini 

berjumlah tiga orang guru sekolah dasar. Yang terdiri dari ES  yang merupakan guru 

kelas dua sekolah dasar di SD N  X Salatiga yang berusia 56 tahun, Guru yang berinisial 

MKW yang merupakan guru kelas 2 sekolah dasar di sd x boyolali yang berusia 25 

tahun, guru ketiga berinisial DAH  yang merupakan guru kelas 6 di sekolah dasar x 

purwodadi yang berusia 26 tahun. Dalam pengambilan data dilakukan dengan 

wawancara semiterstruktur menggunakan pertanyaan yang open ended question atau 

pertanyaan terbuka.  Sebelum memulai pengambilan data responden mengisi informed 

consent terlebih dahulu sebagai bukti kesediaan. Proses wawancara dilakukan dengan 

tatap muka dan via telepon. 

Penelitian ini berfokus pada cara mengatasi tekanan yang dialami guru sekolah 

dasar di masa paandemi. Teori utama yang digunakan yaitu Coping Stres menurut 

Lazarus dan Folkhman. Dalam teknik analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan 

kualitatif naratif deskripsi menurut Creswell. Dari hasil rekaman wawancara selanjutnya 

ditulis kembali setelah itu penulis membaca secara keseluruhan. Peneliti membuat 

koding atau pengelompokan tema-tema. selanjutnya peneliti membuat deskripsi secara 

sistematis dan singkat sehingga tema menjadi lebih jelas, dalam  penjelasan deskripsi 

dijabarkan dari dimulai tema itu merupakan temuan baru dimulai dari yang umum 

hingga spesifik. Selanjutnya memberi interprestasi dan Makna tentang tema, dari hasil 

mengkonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya memberikan 

interprestasi sehingga orang lain memahaminya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil analisis penelitian  pada guru sekolah dasar yang melakukan pembelajaran 

secara daring diperoleh guru mengalami tekanan akibat perubahan yang terjadi dan guru 

telah melakukan cara menggatasi masalah dengan yang paling banyak dilakukan dengan 

Problem focused coping  dan yang kedua yaitu Emotion focused coping.  

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka hasil penelitian menunjukan guru 

sekolah dasar mengalami tekanan dan memiliki cara atau solusi dalam mengatasinya 

pada pembejalaran online. Hasil penelitian menunjukan tiga responden mengatakan 

bahwa stres internal yang dialami yaitu perasaan cemas atau khawatir. Menurut Beehr 

dan Newman (dalam waluyo,2009) gejala gejala stres yaitu kecemasan. Menurut 

Riani& Handayani(2020) menyampaikan bahwa perasaan cemas dan stres merupakan 

hal yang wajar dirasakan oleh beberapa orang ketika berada ditengah pandemi covid-19. 

Satu dari tiga responden yaitu responden MKW mengalami insecure. Menurut (dalam 

Wirawan,2010:159) salah satu gejala stres yaitu kongnitif dimana pada gejala ini yaitu 

memiliki prasangka. Dari tiga responden terdapat satu responden yaitu DAH yang 

mengalami tidak fokus. Menurut   Asih dkk (dalam Lukaningsih dan Bandiyah 

menyampaikan bahwa stres menimbulkan gangguan pada konsetrasi dan menurunnya 

fokus. Hal ini didukung  dari penelitian yang dilakukan Rokhani (2020) bahwa work 

from home  membuat guru tidak fokus bekerja karena adanya interaksi dengan keluarga 

saat bekerja.Tekanan internal yang dialami seperti mood, strategi tidak berjalan sesuai 

rencana adalah faktor pribadi menurut Asih (dalam Marliani,2015). 

Tekanan ekternal dari hasil analisi data yaitu perubahan pola kerja dan 

pembagian metode kelompok belajar. Menurut Renny(2020) menyampaikan bahwa  

dalam pembelajaran ini melakukan inovasi baru dalam menyampaikan pembelajaran. 

Konsekuensi dari penutupan Lembaga Pendidikan secara fisik dan mengganti dengan 

belajar dari rumah sebagaimana mengikuti kebijakan pemerintah adalah adanya suatu 

perubahan pada sistem belajar mengajar (Arora & Srinivasan, 2020). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh Syani dkk (2021)  yakni guru merasa 

cukup berat akan proses pembelajaran karena harus menyesuaikan media belajar online 

dan metode. Pada penelitian yang Renny(2020) dilakukan oleh  menyampaikan bahwa 

stres kerja bagi guru sekolah dasar di masa pandemi berkaitan dengan perubahan peran 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tekanan ekternal dari keterbatasan 
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dan penyalahgunaan hp dialami oleh dua responden dari tiga responden. Menurut Asih ( 

dalam Handoko,2001) salah satu penyebab stres yaitu adanya tekanan. Oleh karena itu 

adanya tekanan dari siswa dalam keterbatasan dan penyalahgunaan dapat membuat 

tertekan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh Syani dkk (2021) 

ditemukan bahwa guru tidak dapat mengotrol siswa secara langsung karena tidak semua 

siswa memiliki handphone yang memandai akibatnya guru tidak merasa puas.Adanya 

kendala pada sinyal dalam proses metode, hal ini didukung dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada guru sd di kabupaten Sumbawa ditemukan bahwa guru sulit dalam 

menyampaikan karena tidak semua siswa memiliki telepon gengam ,paket internet,dan 

sinyal yang bagus untuk mengakses jaringan internet. Pada guru kelas enam 

menyampaikan kadang untuk paket internet tidak ada , banyak siswa yang tidak 

memiliki handphone yang dapat terhubung ke internet , siswa juga ada yang tidak bisa 

menggunakan whatssap (Ariesca dkk,2021). Pada hasil penelitian diperoleh sebesar 40 

% guru di Gresik menyampaikan bahwa siswa terkendala sulitnya mendapatkan sinyal 

dan kesulitan dalam menyediakan internet yang dinilai mahal(Alfiansyah,2021). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hazin(2021) menyampaikan  bahwa guru mengalami 

kesulitan dalam proses mengajar selama masa pandemi covid -19 sebesar 96,3% 

mengatakan kesulitan dan 3,7%mengatakan tidak ada.Tekanan yang dialami yaitu pada 

siswa yang mengumpulkan tugas terlambat dan malas. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ariesca dkk(2021) ditemukan bahwa pada orang tua kelas satu kadang-kadang 

orang tua tidak dapat menggunakan smartphone karena juga masih kelas satu belum 

boleh menggunakan hp sendiri. Pada kelas tiga yakni hp dibawa bapak atau kakak nya 

karena belum belum boleh menggunakan hp sendiri terkadang juga karena faktor 

ekonomi. Adanya orang tua yang belum sadar dalam proses pembelajaran secara online. 

Hal ini didukung dari penelitian Ariesca dkk(2021), pada guru kelas satu yakni ada 

orang tua yang tidak dapat membimbing anak , pada guru kelas enam terdapat orang tua 

nya sibuk bekerja oleh karena itu harus menunggu orang tua pulang dulu untuk belajar. 

Pada  guru kelas satu menyampaikan kadang terdapat orang tua yang tidak peduli anak 

nya dalam mengerjakan tugas atau tidak, ada juga orang tua yang sibuk bekerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Hazin(2021) menyampaikan bahwa kesulitan guru 

dalam mendampingin siswa memiliki hasil 96,3% menjawab ada kesulitan dan 3 % 

menjawab tidak ada. 
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Tugas anak yang dikerjakan orang tua dalam proses kegiatan belajar secara 

daring. Pada hasil penelitian diketahui bahwa pada guru kelas enam sulit dalam tidak 

tahu apakah hasil evaluasi benar-benar dikerjakan siswa atau orang tua atau mungkin 

dari internet. Pada guru kelas enam yang lain juga menyampaikan sulit mengevaluasi 

dan menentukan siswa mana yang belum paham (Ariesca dkk,2021). Pada kegiatan 

pembelajaran secara daring satu dari responden yaitu ES tidak dapat mengajarkan 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter pada siswa sanggat penting, menurut Annisa 

dkk(2020) peran penanaman karakter untuk membentuk watak (jujur, 

cerdas,peduli,tangguh), karena juga guru sebagai pendidik harus menjadi rolemodel 

yang baik bagi siswa untuk membentuk kepribadian dan karakter yang baik. Selama 

kegiatan pembelajaran daring ini guru dituntut untuk menguasai teknologi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Purwanto dkk(2020) pada salah satu responden guru 

menyampaikan bahwa tidak semua guru mahir menggunakan teknologi internet atau 

media sosial untuk sarana pembelajaran.Stigma negatif pada guru,peraturan berubah-

ubah,orang tua tidak mengizinkan rumah untuk belajar kelompok adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi stres menurut Asih dkk ( Cooper, Umam,2012:212-214) 

terjmasuk stresor kondisi pekerjaan. Penelitian yang dilakukan juga terkait dengan 

penelitian Akbar  (2017  ) yang menunjukan stres yang tinggi dialami seseorang maka 

kinerja akan menurun. Stres yang terjadi ditunjukan dengan merasa marah,merasa 

gelisah,dan merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan.  

Dalam mengatasi atau solusi yang digunakan untuk mengurangi tekanan internal 

ketiga responden melakukan langsung mencari solusi sebagai cara mengatasinya. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Lazarus  dan Folkman (1984) jenis coping stres  yaitu 

pertama Problem focused coping, adalah suatu penanganan masalah yang berpusat pada 

masalah dengan melakukan suatu penyelesaian masalah secara langsung, dan belajar 

mengenai ketreampilan atau cara yang baru.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

ketiga responden melakukan aspek Problem Solving yaitu berusaha mencari solusi atau 

cara menanganinya. Satu responden ES melakukan persiapan , sedangkan respondem 

MKW melakukan membaca artikel atau melihat youtube,bersikap profesional 

,bekerjasama dengan orang tua,tetap semangat,dan motivasi. Sedangkan responden 

DAH melakukan dengan  cara menganti strategi,berganti hari dalam belajar. hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Pertiwi dan Wardani 
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(2019) yang menyampaikan  Problem focused coping  yang sering digunakan guru yaitu 

Problem Solving yang diperoleh sebesar 52,3%. 

Dua dari responden yaitu MKW dan DAH melakukan aspek Problem Solving  

yaitu seeking social suport cara yang dilakukan dengan meminta bantuan pada orang 

lain melalui komunikasi untuk mendapatkan nasehat.  Kedua responden melakukan cara 

dengan bercerita atau diskusi dengan teman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pertiwi dan Wardani (2019) yang diperoleh dalam mengatasi tekanan 

guru dalam urutan kedua menggunakan seeking social suport  dengan presentasi sebesar 

27,5%. 

Satu dari tiga responden yaitu DAH dalam mengatasi tekanan internal juga 

menggunakan Emotion focused coping, suatu perilaku dalam menyelesaikan masalah 

yang menggunakan respon dalam situasi stres dengan cara emosional.Menurut Lazarus 

dan Fortman (dalam Maryam,2017) aspek positive reappraisal ,dimana responden 

mengikhlaskan dalam aspek ini responden melibatkan diri pada hal-hal religiusitas. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada guru sekolah dasar di Bogor yang 

diperoleh guru dalam mengatasi stres menggunakan positive reappraisal sebesar 

34,1%( Pertiwi dan Wardani ,2019). Responden juga melakukan aspek Self Controling  

dengan cara meminta waktu,mencari penyebab,dan menenangkan diri hal tersebut 

merupakan Self Controling  dimana responden berusaha berfikir terlebih dahulu 

sebelum melakukan. Dalam penelitian yang dilakukan Pertiwi dan Wardani (2019) 

diperoleh guru menggunakan Self Controling  sebesar 18,8% dalam mengatasi stres. 

Ketiga responden dalam mengatasi tekanan ekternal menggunakan Problem 

Solving  yaitu dengan bertanya dan bercerita kepada teman atau sesam guru hal tersebut 

termasuk aspek seeking social suport cara yang dilakukan dengan meminta bantuan 

pada orang lain melalui komunikasi untuk mendapatkan nasehat,informasi, dukungan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan Lazarus dan Folkman(dalam Rosita 

dkk,2017). Hal ini didukung dari hasil penelitian di SD N Batang Raya menyampaikan 

berdikusi dan sharing dengan teman teman sejawat(Hidayanti dan Swuryadi 

(2020).Ketiga responden juga melakukan Problem focused coping menurut Lazarus  

dan Folkman (1984) adalah cara dengan melakukan penyelesain masalah. Seperti 

mengubah metode pembelajaran,menghubungin lewat chat atau datang kerumah 

memilih dan meringkas materi hal tersebut termasuk dalam aspek problem solving 
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menurut Lazarus dan Folkman(dalam Rosita dkk,2017) aspek tersebut adalah ketiga 

responden berusaha membuat strategis dalam menyelesaikan masalah.Dalam mengatasi 

tekanan ekternal satu dari tiga responden yaitu ES mengatasi juga dengan Emotion 

focused coping responden melakukan serahkan kepada allah dan berdoa kepada allah 

hal tersebut merupakan aspek positive reappraisal  menurut Lazarus dan Fortman 

(dalam Maryam,2017) positive reappraisal  adalah melibatkan diri pada hal-hal 

religiusitas. 

Dari usaha untuk mengatasi yang dilakukan ketiga responden,responden 

menyampaikan efektif. Untuk responden ES mengatakan untuk seratus persen belum 

bisa namun ada, responden MKW menyampaikan adanya perubahan dari solusi, 

sedangkan responden DAH menyampaikan solusi tersebut efektif karena ada hasil nya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas , maka dapat disimpulkan bahwa guru sekolah dasar 

mengalami tekanan, tekanan internal yang dialami guru yakni perasaan cemas,tidak 

fokus, insecure, mood, dan strategi tidak berjalan sesuai rencana. Sedangkan stres 

ekternal yang dialami guru seperti perubahan pola kerja,tuntutan menguasai 

teknologi,tugas anak dikerjakan orag tua,peraturan yang berubah-ubah,keterbaasan hp 

dan penyalahgunaan,stigma negatif masyarakat,orang tua yang belum sadar,tidak bisa 

mengajarkan pendidikan karakter,sinyal dalam pembelajaran,pembagian metode 

kelompok pembelajaran, dan orang tua tidak mengizinkan rumah untuk belajar 

kelompok. Sedangkan guru dalam mengatasi atau menangani tekanan yang timbul dari 

tekana yang bersumber dari internal diantaranya dengan mengikhlaskan,diskusi dengan 

teman atau sesama guru,membaca artikel atau melihat youtube, mengikuti webinar. 

Untuk cara mengatasi stres ekternal guru sekolah dasar melakukan diantaranya 

menyerahkan dan berdoa kepada Allah, membuat group, menyimpan 

nomer,memberikan nasehat,bekerja sama dengan orang tua, sharing antar guru..Dalam 

keefektifan solusi atau cara yang digunakan efektif dalam membantu menyelesaikan 

tekanan yang ada. Kelemahan pada penelitian ini belum dilakukannya langkah 

keabsahan data. 
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