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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 Manusia adalah makhluk sosial, yang mana saling membutuhkan 

satu sama lain. Manusia terlahir ke dunia ini dituntut agar dapat hidup 

berorganisasi. Dalam kehidupannya, manusia akan selalu berhubungan 

dengan orang lain, maka akan terjadi peristiwa yang dinamakan interaksi. 

Interaksi selalu terjadi dalam kehidupan manusia, yang tentunya terjadi 

juga dalam organisasi tempat mereka bekerja.  

 Interaksi yang terjadi dalam lingkungan organisasi terkadang tidak 

selamanya berjalan lancar sesuai dengan keingingan individu itu sendiri. 

Hal ini disebabkan, karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda dan 

memiliki sifat yang berbeda. Dengan demikian, seringkali ditemukan 

adanya perbedaan persepsi tentang masalah pekerjaan, kesalahan 

prosedural, dan perbedaan standar kerja maupun masalah yang bersifat 

pribadi dengan sesama rekan kerja. Masalah-masalah yang bersifat pribadi 

dengan sesama rekan kerja. Masalah-masalah tersebut dapat memicu 

terjadinya tekanan psikologis yang biasa dapat disebut sebagai stres atau 

dalam dunia kerja lebih dikenal dengan sebutan stres kerja. Dimana 

terdapat banyaknya tugas, tuntutan dan peranan yang dihadapi para 

pegawai, menunjukkan bahwa stres kerja merupakan gejala ilmiah yang 

sulit dihindari oleh para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 Kondisi semacam ini akan menimbulkan berbagai macam tekanan 

mental (psikologis) yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan 

maupun oleh kelompok atau anggota organisasi secara keseluruhan. Dalam 
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pandangan psikologi, keadaan tertekan secara mental ini disebut stres. 

Kondisi fisik di lingkungan kerja yang dapat memacu timbulnya stres 

antara lain yaitu penataan ruangan kerja , rancangan, perlatan dan prosedur 

kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi dan tingkat keleluasaan pribadi. 

Kemudian hal-hal lain yang dapat memicu terjadinya stres selain kondisi 

fisik, yakni kondisi psikis lingkungan kerja, yang dapat berupa antara lain 

beban kerja yang berlebihan atau yang kekurangan, kurangnya umpan 

balik hasil kerja, kurang jelasnya pemberian wewenang, ketidakjelasan 

peran, frustasi, perbedaan nilai-nilai, perubahan dalam pekerjaan, konflik 

perorangan, konflik antar pribadi, konflik antar peranan dan konflik antar 

kelompok. Sedangkan situasi yang sering memacu timbulnya konflik 

antara lain : persaingan, ketergantungan pada tugas, ketidakjelasan 

wewenang, masalah status, hambatan komunikasi dan sifat-sifat individu. 

Berbagai tekanan dan gangguan dalam sebuah organisasi tentunya pasti 

sangat sering terjadi. Hal ini lah yang perlu dihindari agar kinerja kerja 

tidak terganggu dan menghambat tercapainya prestasi kerja seorang 

pegawai. Semua bisa di atasi asalkan dapat mengindikasikan masalah yang 

kita hadapi itu sendiri. Semakin seseorang mendapatkan tekanan diluar 

batas dari kemampuan dirinya sendiri tentunya akan mengalami stres pula 

yang cukup berat dan sangat mengganggu kerja otak termasuk dengan 

daya ingat. 

 Disamping kondisi dalam lingkungan kerja, lingkungan luar kerja 

pun pada umumnya banyak mengandung sumber-sumber stres. Adapun 

lingkungan yang dimaksud tersebut adalah meliputi lingkungan fisik 

(alam), lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan spiritual dan 

sebagainya, serta faktor diri pribadi yang juga mampu menjadi sumber 

stres. Stres dapat menimbulkan berbagai dampak atau konsekuensi dalam 

aspek psikologis, jasmaniah, perilaku dan lingkungan. Dampak psikologis 

dari stres yang kuat adalah kecenderungan untuk  mudah marah dan agresi, 
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tidak dapat relaks, gugup, panik, emosi yang tidak stabil, frustasi ,sikap 

tidak mau bekerja sama, perasaan tidak mampu terlibat, kecemasan, dan 

kesulitan alam masalah tidur. Keadaan lebih lanjut adalah timbulnya , 

sikap apatis, kehilangan kepercayaan diri, depresi, tidak bergairah dan 

kebosanan. Sedangkan dampak stres yang bersiat jasmaniah dapat berupa 

berubahnya hormonal, seperti perubahan denyut jantung, kesulitan 

pernafasan, tekanan darah menjadi tinggi, dan sebagainya. Dalam aspek 

perilaku, stres dapat menimbulkan dampak kelainan gejala perilaku seperti 

gejala mudah lupa, sulit dalam membuat keputusan, terlalu peka, dan 

sebagainya. Dampak selanjutnya adalah aspek lingkungan, baik 

lingkungan keluarga, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakatnya 

dan lingkungan kerja. 

 Era baru di bidang kepegawaian telah dimulai. Hal tersebut 

ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil, yaitu dengan mulai diwajibkannya penyusunan Sasaran Kerja 

Pegawai pada bulan Januari 2014 ini. Sasaran Kerja Pegawai merupakan 

kontrak kerja antara pegawai dengan pejabat penilai yang berisikan 

kegiatan tugas jabatan pegawai pada tahun tersebut dan dijelaskan dengan 

target kuantitas (output), kualitas (mutu), waktu, dan biaya. Dengan 

ditetapkannya Sasaran Kerja Pegawai tersebut, maka pegawai memiliki 

rencana kerja individu dalam memandu pemanfaatan waktu kerja pegawai 

yang bersangkutan. 

 Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai 

sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada 

tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya. 

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur: 

1. SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen); dan 

2. Perilaku kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen). 
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 Pada pelaksanaan tugas sehari-hari, kini pegawai juga diwajibkan 

untuk mencatat aktivitasnya setiap hari dengan Buku Kerja Harian 

Pegawai. Dalam Buku Kerja Harian Pegawai tersebut dicatat apa saja yang 

telah dilakukan sepanjang hari, yaitu terkait dengan kegiatan tugas jabatan 

dalam Sasaran Kerja Pegawai, pelaksanaan tugas tambahan, dan 

kreativitas yang telah dilakukan. Hal ini dilaksanakan agar pegawai 

memiliki catatan yang akurat dan aktual terhadap kinerja yang telah 

dihasilkan. 

 Catatan kinerja dalam Buku Kerja Harian Pegawai dimaksud akan 

dikompilasi dan dinilai pada akhir tahun sebagai penilaian capaian Sasaran 

Kerja Pegawai. Selanjutnya digabungkan dengan hasil penilaian Perilaku 

Kerja yang dilaksanakan oleh pejabat penilai maka pada akhir tahun 

tersebut setiap pegawai akan jelas nilai prestasi kerjanya. 

 Dengan adanya peraturan baru ini seorang pegawai diharuskan 

untuk membuat SKP yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang 

harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat 

diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus 

didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian 

tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan 

tata kerja (SOTK). 

 PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

disiplin PNS. Jadi, seorang pegawai diharuskan untuk membuat SKP ini 

dan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan SKP yang telah ia 

rencanakan sebelumnya sehingga mendapat tekanan pekerjaan lebih untuk 

mencapai prestasi kerja yang dapat memicu timbulnya stres kerja 

 Jika stres tidak ada, maka tantangan kerja juga tidak ada dan 

dengan demikian prestasi kerja yang dihasilkan pun cenderung rendah. 

Sejalan dengan meningkatnya stres, maka prestasi kerja juga pun 
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cenderung meningkat pula, karena stres membantu para pegawai untuk 

mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mencapai 

tujuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Lebih lanjut T. Hani Handoko (2008:202) menyajikan model 

hubungan antara stress dengan prestasi kerja. 

 

 

MODEL HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN PRESTASI KERJA 

 

 

 

Tinggi 

 

Prestasi 

Kerja 

 

Rendah    Rendah   Stres    Tinggi 

Gambar 1 

Model Hubungan Antara Stres Dengan Prestasi Kerja  

(T. Hani Handoko, 2008:202) 

 Dalam gambar diatas, dapat dilihat bila seseorang tidak mengalami 

stres dalam tingkat yang rendah, tantangan kerja tidak ada sehingga 
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prestasi kerja cenderung rendah, karena tidak ada usaha-usaha untuk 

menghadapi tantangan, sejalan dengan meningkatanya stres, prestasi kerja 

seseorang cenderung naik karena stres membantu seseorang untuk 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam memenuhi 

berbagai persyaratan atau kebutuhan pekerjaan. 

 Akhirnya, bila stres menjadi terlalu besar, prestasi kerja mulai 

menurun, karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Seseorang 

menjadi kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya, menjadi tidak 

mampu untuk mengambil keputusan dan perilaku menjadi tidak teratur. 

Akibat lebih ekstrim adalah prestasi kerja menjadi nol karena seseorang 

menjadi sakit atau tidak mampu bekerja lagi, putus asa, atau keluar 

maupun melarikan diri dari pekerjaannya, dan mungkin dapat 

diberhentikan. 

 Kemampuan stres untuk bisa mendorong maupun menghambat 

pelaksanaan kerja seorang pegawai banyak tergantung pada reaksi yang 

diberikan oleh dirinya sendiri dalam menghadapi stres. Tantangan dan 

tekanan yang sama belum tentu mempunyai pengaruh yang sama terhadap 

pegawai yang sedang meningkat semangatnya, bahkan tidak menutup 

kemungkinan justru sebaliknya, yaitu menurun semangat kerjanya yang 

mengakibatkan prestasi kerja menurun. Ada pegawai yang mampu 

mengelola stres dengan baik sehingga stres bukan dianggap sebagai 

hambatan. 

 Lebih lanjut T. Hani Handoko (2008:203) menyatakan bahwa 

“karyawan dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B. Orang-orang 

tipe A adalah mereka yang agresif dan kompetitif, menetapkan standar-

standar kerja yang tinggi dan meletakkan diri mereka diri mereka dibawah 

tekanan waktu yang ajeg (konstan). Mereka bahkan masih giat dalam 

kegiatan olahraga yang bersifat rekreatif dan kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Mereka sering tidak menyadari bahwa banyak tekanan 

yang mereka rasakan salah, lebih disebabkan oleh kesalahan mereka 

sendiri daripada lingkungan mereka, karena mereka merasakan tingkat 
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stres yang ajeg (konstan). Mereka lebih cenderung mengalami gangguan-

gangguan fisik akibat stres, seperti penyakit jantung, penyakit lever, dan 

sebagainya. Sedangkan orang tipe B lebih relaks dan tidak suka 

menghadapi masalah atau easy going. Mereka menerima situasi yang ada 

dan bekerja didalamnya serta tidak senang bersaing. Mereka relaks dalam 

kaitannya dengan tekanan waktu sehingga mereka lebih kecil 

kemungkinannya untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan 

dengan stres.”  

 Pegawai yang berprestasi adalah yang mempunyai kinerja yang 

baik dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan seorang pegawai sangat 

ditentukan oleh sejauh mana ia dapat memberikan kontribusi yang nyata 

dalam mencapai visi dan misi organisasinya tersebut secara efektif dan 

efisien. Prestasi kerja pegawai dapat dipengaruhi oleh kemampuan yang 

berasal dari dirinya sendiri (faktor instrinsik) dan dapat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berasal dari lingkungan organisasi (faktor ekstrinsik). 

Kedua faktor tersebut menyatu dalam diri pegawai dan pada akhirnya akan 

menghasilkan prestasi kerja yang diharapkan, tetapi kedua faktor ini juga 

dapat memberikan pengaruh yang tidak dapat diharapkan sehingga 

pegawai tersebut tidak berprestasi, salah satu penyebabnya adalah dengan 

adanya tingkat stres yang tidak terkelola dengan baik. 

 Agar prestasi kerja pegawai tidak terpengaruh negatif oleh stres, 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kemampuan 

mengatasi stres pada setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki 

daya tahan dalam mengatasi stres sehingga akhirnya mampu mengatasi 

stres tersebut dan juga ada orang-orang yang mempunyai daya tahan dan 

kemampuan yang rendah dalam menghadapi stres. Jika hal ini terjadi, 

dampaknya terhadap prestasi kerja akan bersifat negatif. Kedua, pada 

tingkat tertentu stres itu perlu, karena apabila tidak ada stres, maka seorang 

individu tidak akan merasa tertantang sehingga akibatnya prstasi kerja 

akan menjadi rendah. Sebaliknya dengan adanya stres, maka seorang 

individu akan dapat mengendalikan kemampuannya untuk berprestasi 
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tinggi dengan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Menurut T. 

Hani Handoko (2008:193), yaitu: 

 “Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai. 

Pegawai bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi, 

kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem 

kompensasi, desain pekerjaan dan aspek-aspek ekonomi, teknis serta 

keprilakuan lainnya.” 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai : “Pengaruh Stres 

Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Badan Diklat Provinsi 

Jawa Barat.” 

 

B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH 

1. Batasan Masalah 

a. Konseptual 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

stres kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Badan Diklat Provinsi 

Jawa Barat. 

 

b. Kontekstual 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini sangat luas jika diteliti 

secara menyeluruh. Untuk itu peneliti membatasi penelitian ini 

dengan hanya membahas pengaruh stres kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Badan Diklat Provinsi Jawa Barat. 

 

2. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan gambaran secara umum mengenai 

ruang lingkup penelitian, pembatasan bidang penelitian dan 

penelaahan variabel penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan 
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batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah 

pengaruh stress kerja terhadap prestasi kerja pegawai dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah gambaran stres kerja di Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat? 

b. Bagaimanakah gambaran prestasi kerja pegawai di Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat? 

c. Seberapa besar pengaruh pengaruh stres kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Provinsi Jawa Barat? 

 

 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai pengaruh stres kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi 

Jawa Barat. 

 

2. Tujuan khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu : 

a. Untuk mendeskripsikan data dan informasi mengenai stres kerja 

pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa 

Barat. 

b. Untuk mendeskripsikan data dan informasi mengenai prestasi kerja 

pegawai di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa 

Barat. 
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c. Untuk mendeskripsikan data dan informasi mengenai seberapa jauh 

pengaruh stres kerja terhadap prestasi kerja pegawai di Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

D. METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara 

efektif dan efisien, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 160) 

bahwa: “Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam menggunakan data penelitiannya”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  

 

Metode Deskriptif 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif analitik dengan tujuan yaitu ingin mengetahui gambaran 

sampai sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh stres kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai. Metode ini ditunjukkan untuk memecahkan 

masalah yang terjadi pada masa sekarang. Menurut Winarno 

Surakhmad (1985:131), yaitu : 

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang, pada masalah-masalah aktual. 

b. Data yang dikumpulkan mula-mula diteliti, dijelaskan dan 

kemudian dianalisis, oleh karena itu metode ini sering disebut 

metode analisis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1) Segi teoritis  

Manfaat penelitian ini dilihat dari segi teoritis adalah agar dapat 

mengembangkan ilmu administrasi pendidikan terkait tentang 
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pengaruh stres kerja terhadap prestasi pegawai di Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat 

 

2) Segi Praktis 

Berdasarkan dari perumusan masalah, pada dasarnya penulis 

mengharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan : 

a. Bagi Lembaga 

Dengan diadakannya penelitian ini dapat berguna sebagai 

masukan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai sebagai 

peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan sendiri serta 

sebagai bahan perbaikan dalam mencapai visi dan misi di Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Jawa Barat secara efektif dan 

efisien. 

b. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini menjadi suatu objek nyata penerapan dari teori 

teori yang dipelajari selama perkuliahan dan dibandingkan dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan. Serta dapat menambah 

wawasan bagi penulis sendiri 

c. Bagi peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi mahasiswa 

atau pembaca guna menmbah wawasan dan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

F. Stuktur Organisasi Skripsi 

      Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang merupakan langkah awal 

dari penelitian ini. Bab ini berisi tentang latar belakang atau gambaran 

masalah yang hendak diteliti. Kemudian Bab ini berisi tentang batasan dan 

rumusan masalah yang berfungsi untuk membatasi penelitian ini sehingga 
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lebih mengerucut dan tidak melebar dari permasalahan yang sedang di 

teliti. Adapun tujuan penelitian ini dibuat agar pembaca mengetahui apa 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan. Selanjutnya adalah 

metode penelitian dimana penulis menyertakan suatu cara agar penelitian 

ini dapat sesuai dengan tujuannya. Dalam Bab ini juga berisi Manfaat dari 

penelitian ini, dimana manfaat ini ditujukan kepada pihak sekolah, penulis 

dan pembaca. Struktur organisasi skripsi yang ada disini adalah dengan 

maksud untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca tentang 

keseluruhan isi dari penelitian ini. 

 Bab II tentang Kajian Pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. Bab ini mengurai tentang landasan teori sebagai dasar dan 

acuan penelitian ini dibuat, kemudian membahas tentang kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

 Bab III adalah Metode Penelitian, yang dimana dalam Bab ini 

mencakup proses penelitian yang dimulai dari metode penelitian dan 

definisi operasional penelitian. Dalam Bab ini, metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dijelaskan satu per satu untuk memperoleh 

data yang valid dan hasil penelitian yang benar. 

 Setelah itu dilanjutkan dengan Bab IV Hasil Penelitian dan 

Pembahasan, dalam Bab ini menjelaskan tentang pemaparan dan 

pembahasan data yang yang kemudian diolah sehingga mendapatkan hasil 

penelitian. 

 Selanjutnya Bab yang terakhir adalah Bab V Kesimpulan dan 

Rekomendasi yang dimana didalamnya berisi uraian tentang simpulan 

yang penulis dapat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta 

memberikan rekomendasi atau saran atas masalah dan kendala yang ada. 
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