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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan elemen terpenting 

dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Konsep tentang Manajemen 

Sumber Daya Manusia terdiri dari konsep Manajemen dan Sumber Daya 

Manusia, walaupun terdiri dari konsep yang berbeda akan tetapi dapat 

bersatu padu membentuk makna baru dalam dunia pengetahuan.  

Handoko (2011) menyatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusai merupakan perencanaan, pengorganisasian,pengarahan dan 

pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan dengan 

maksut terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan dan 

masyarakat. Sedangkan menurut Hasibuan (2011) mendefisinikan sumber 

daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Berdasarkan kedua pendapat tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa manusia dalam hal ini masyarakat memiliki 

peranan penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan maupun organisasi, banyak faktor dan indikator yang harus 

diperhatikan guna peningkatan kinerja guru, karena ketika kinerja guru 

meningkat maka akan meningkat pula kualitas dan efektivitas kerja guru. 

Terhitung mulai 1 Maret 2020 para ahli sudah mengumumkan 

masuknya virus Covid-19 di Indonesia, dan mulai tanggal 16 Maret 2020 
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pembelajaran tatap muka di sekolah dan universitas dilakukan secara daring 

atau jarak jauh. Hal ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus 

Covid-19 di Indonesia melalui siswa dan mahasiswa. Pemberlakuan sistem 

belajar daring membuat para guru menjadi harus belajar dengan penggunaan 

media dan teknologi online. Tidak hanya para guru namun juga siswa harus 

belajar dengan hal baru yaitu daring, sarana dan prasarana untuk belajar 

secara daring berupa smartphone wajib dimiliki para siswa dan guru. 

Penyesuaian harus segera dilakukan karena terus diperpanjangnya 

masa sekolah lewat daring, karena belum adanya solusi bagaiman cara 

pemutusan penularan Covid-19 di Indonesia. Banyak kendala yang dihadapi 

oleh tenaga pendidik di Indonesia terlebih pendidik pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Karena pada sekolah menengah kejuruan (SMK) lebih 

banyak praktek darripada teori, dan lulusan SMK diharapkan mampu dan 

siap bekerja setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten yang terdampak 

oleh pandemi Covid-19, pembelajaran tatap muka ditiadakan sejak 16 Maret 

2020 sesuai dengan perintah pemerintah. Kabupaten Pati merupakan 

wilayah yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah, dengan memiliki luas 

wilayah sekitar 1.504 km2 dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 

kecamatan. Luasnya wilayah membuat penanganan penyebaran virus 

Covid-19 juga tidak maksimal, terlebih dengan peraturan pemerintah yang 

sering berubah-ubah. 
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Dampak dari pandemi Covid-19 ini begirtu dirasakan oleh para 

tenaga pendidik khususnya pada sekolah menengah kejuruan (SMK) di 

kabupaten Pati. Banyak tenaga pendidik yang mengeluhkan tentang sistem 

sekolah melalui daring kurang mendukung seperti dari lingkungan kerja 

berupa kurangnya sarana dan prasana yang menunjang sistem mengajar 

daring, kurang efektifnya sehingga banyak siswa yang kurang paham 

membuat timbulnya stress kerja pada guru menengah kejuruan (SMK) 

terlebih pada sekolah menengah kejuruan (SMK) lebih banyak pelajaran 

praktek dari pada teori sehingga lebih efektif dan efisien pembelajaran 

secara tatap muka daripada pembelajaran secara daring. Lingkungan kerja 

yang tidak mendukung ketika WFH (work from home) karena kurang 

kondusifnya lingkungan kerja dan kurangnya sarana pendukung seperti 

ketika berada di sekolah. Lingkungan kerja yang kurang memadai dan stress 

kerja yang meningkat berdampak pada penurunan kepuasan kerja dan 

berdampak pada kinerja guru sekolah menengah kejuruan di Kabupaten 

Pati. Penurunan kepuasan kerja terbukti oleh tabel yang diperoleh dari 

observasi peneliti terhadap guru sekolah menengah kejuruan negeri 

sekabupaten Pati. 
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Tabel 1.1. Ringkasan Laporan Kepuasan dan Kinerja Guru SMKN 

Sekabupaten Pati Akibat Dampak WFH selama Masa Pandemi Covid-19 

 

No. 

 

Nama Sekolah 

 

Jumlah Guru 

Total 

Kepuasan Kerja Sistem WFH dan 

Daring 

Puas dan kinerja 

Meningkat 

Tidak Puas dan 

Kinerja Menurun 

1. SMKN 1 Pati 81 Guru 10 71 

2. SMKN 2 Pati 135 Guru 19 116 

3. SMKN 3 Pati 96 Guru - 96 

4. SMKN 4 Pati 44 Guru 4 40 

5. SMKN Jateng Pati 17 Guru - 17 

6. SMKN Cluwak Pati 57 Guru 5 52 

Jumlah Total  430 Guru 38 392 

Presentase 8.8% 91.2% 

Sumber : Data Sekunder Guru SMKN Sekabupaten Pati 

Dari data table 1.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah kepuasan 

kerja dan kinerja guru akibat dari adanya dampak WFH (Work from home. Akibat 

dari pandemi covid-19 dan berimbas pada bekerja jarak jauh atau bekerja dari 

rumah membuat kepuasan kerja Guru SMKN Sekabupaten Pati menurun dan 

berimbas pada turunnya kinerja Guru SMKN Sekabupaten Pati. 

Fenomena yang terjadi di lapangan terkait adanya WFH (work from home) 

adalah terjadinya stress kerja yang meningkat akibat kurangnya sarana dan 

prasarana yang memadai  serta lingkungan kerja di rumah yang kurang mendukung. 

Terlebih pembelajaran daring secara online kurang efektif, siswa susah untuk 

memahami materi terlebih siswa SMK lebih banyak praktek dari pada teori. Akibat 
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dari stress kerja yang meningkat dan kurang mendukungnya lingkungan kerja 

membuat kinerja para guru menurun sehingga guru kurang puas terhadap pekerjaan 

yang dilakukan yaitu mengajar secara daring atau bekerja dari rumah atau yang 

biasa disebut WFH (Work from home).  

Terdapat gab research dalam pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan yaitu menurut (Radita dan Kartika : 2019) stres kerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja guru, sedangkan menurut (Toman Romanco Sormin, Hastin Umi Anisah 

, Maya Sari Dewi : 2017) stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Gap 

research juga ditemukan antara pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan yaitu menurut (Ade Irma dan  Muhammad Yusuf : 2020) menunjukkan bahwa 

lingkungsn kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru sedangkan menurut  

(Wongkar, Sepang dan Loinong : 2019) yang menunjukkan bahwa Lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja.Gap research juga ditemukan dalam pengaruh stres 

kerja terhadap kinerja guru yaitu menurut penelitian (Sharmilee Bala Murali : 2017) 

menunjukkan hasil bahwa stress kerja berpengaruh negatif terhadap kineja guru sedangkan 

menurut (Toman Romanco Sormin, Hastin Umi Anisah , Maya Sari Dewi : 2017) 

menunjukkan hasil bahwa stress kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Gap 

research juga ditemukan dalam pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru yaitu 

menurut (Lyta Lestary dan Harmono : 2017) menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh moderat terhadap kepuasan kerja guru, sedangkan menurut (Heny Sidanti : 

2019) tidak terdapat pengaruh antara lingkungan kerja dengan kinerja guru. Sedangkan 

dalam pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru tidak ditemukan Gap research 

sehingga saya meyakini bahwa hasil dari hipotesisnya adalah berpengaruh. 
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Kinerja guru dalam sebuah sekolah tidak akan terbentuk begitu saja, banyak 

indikator yang menunjang timbulnya peningkatan kinerja guru terlebih akibat 

dampak WFH (work from home) yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang 

terjadi diseluruh Dunia. Para pemimpin terkait harus bisa mencari faktor 

peningkatan kinerja guru guru SMKN Sekabupaten Pati akibat dari adanya WFH 

yang berkepanjangan.  

Dari fenomena yang yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa Guru 

Sekabupaten Pati mengalami stress kerja dan kurangnya lingkungan yang 

medukung selama terjadinya WFH (work from home) sehingga mengakibatkan 

ketidakpuasan kerja dan berdampak pada menurunnya kinerja Guru SMKN 

Sekabupaten Pati.  Dari uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian pada 

Guru SMKN Sekabupaten Pati dengan judul yang diangkat dari permasalahan-

permasalahan di atas adalah “PENGARUH STRES KERJA DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU MELALUI 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI DAMPAK WFH PADA MASA PANDEMI 

COVID 19 (PADA GURU SMK NEGERI SEKABUPATEN PATI). 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian lebih terfokus pada rumusan masalah, maka ruag lingkup 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Penelitian dilaksanakan pada seluruh Guru SMK Negeri 

Sekabupaten Pati 
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1.2.2.  Dalam penelitian ini peneliti memilih variabel eksogen yang 

digunakan adalah variabel kinerja guru dan variabel endogen yang 

digunakan adalah stress kerja dan lingkungan kerja, variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja guru. 

1.2.3.  Waktu penelitian dimulai bulan Juli 2020 dengan pengajuan 

screening judul skripsi dan permintaan izin penelitian, bulan Juli 

2021 melakukan observasi. 

1.3. Permasalahan dan Perumusahan Masalah 

1.3.1. Permasalahan Penelitian 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1.1 Stress Kerja 

Guru SMKN Sekabupaten Pati merasa memiliki stress kerja 

akibat dari pemberlakuan pembelajaran daring dan WFH (work from 

home) akibat dari adanya pandemi Covid-19. Beban kerja yang semakin 

bertambah membuat para Guru Sekabupaten Pati merasa memiliki 

tingkat stress kerja yang meningkat selama WFH (work from home) 

1.3.1.2 Lingkungan Kerja 

Selama menjalankan WFH (Work from home) para guru SMKN 

Sekabupaten Pati merasa kurang kondusifnya lingkungan kerja dirumah 

dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana selama menjalankan 

pembelajaran WFH (work from home) secara daring. 
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1.3.1.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja guru SMKN Sekabupaten Pati yang menurun 

akibat adanya WFH (work from home), karena pembelajaran secara 

daring dan bekerja secara WFH (work from home) dinilai tidak efektif 

dan efisien. 

1.3.1.4 Kinerja guru 

Penurunan kinerja guru menurut Handoko dalam Surya Kabar 

(2018) adalah akibat kurangnya motivasi, turunnya kepuasan kerja, 

tingkat stress yang meningkat, kondisi lingkungan pekerjaan, sistem 

kompensasi, dan desain perusahaan. Hal inilah yang dialami oleh Guru 

SMKN Sekabupaten Pati dimana terjadi peningkatan stress kerja, 

turunnya kepuasan kerja akibat dampak dari WFH (work from home) 

selama pandemi Covid-19. 

1.3.2. Pertanyaan Penelitian 

1.3.2.1 Bagaimana pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja pada guru 

SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH pada masa 

pandemi Covid 19?  

1.3.2.2 Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak 

WFH pada masa pandemi Covid 19?  

1.3.2.3 Bagaimana pengaruh stress kerja terhadap kinerja guru SMK Negeri 

Sekabupaten Pati? 
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1.3.2.4 Bagaimana pengaruh  lingkungan kerja terhadap kinerja guru pada 

guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH pada masa 

pandemi Covid 19? 

1.3.2.5 Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru pada guru 

SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH pada masa 

pandemi Covid 19?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusahan masalah di atas, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk menganalisis pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja 

pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH 

pada masa pandemi Covid 19. 

1.4.2  Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan 

kerja pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak 

WFH pada masa pandemi Covid 19. 

1.4.3 Untuk  menganalisis pengaruh stress kerja terhadap kinerja guru 

pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH 

pada masa pandemi Covid 19. 

1.4.4 Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak 

WFH pada masa pandemi Covid 19. 
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1.4.5 Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

pada guru SMK Negeri Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH 

pada masa pandemi Covid 19. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai sarana penambah pengetahuan dan wawasan 

tentang pengaruh stress kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru dengan 

kepuasan kerja sebagai variable intervening pada Guru SMK Negeri Sekabupaten 

Pati Sebagai dampak WFH pada masa variable Covid 19. 

1.5.2 Praktis 

Dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan untuk bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja guru pada Guru Smk Negeri 

Sekabupaten Pati Sebagai dampak WFH pada masa pandemi Covid 19 melalui 

pandemi stress kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja guru. Diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pengaruh stress kerja dan lingkungan kerja dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening.  

 

 

 


