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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres Kerja 

1. Pengertian Stres kerja 

Stres merupakan kondisi emosi negatif berupa ketegangan yang 

mempengaruhi munculnya reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku (stress 

reduction) yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

yang dapat berupa peristiwa kejadian yang menekan, mengancam, dan 

membahayakan (stressor) Taylor (dalam Raudatussalamah, dan Fitri, 2012). 

Menurut Hardjana (2006) stres adalah keadaan atau kondisi yang tercipta 

bila transaksi orang yang mengalami stres dan hal yang dianggap mendatangkan 

stres membuat orang yang bersangkutan melihat ketidak sepadanan, entah nyata 

atau tidak nyata, antara keadaan atau kondisi dan sistem-sistem sumber daya 

biologis, psikologis, dan sosial yang ada pada dirinya. 

Menurut Ekawarna (2018) Stres kerja adalah stres yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Selain itu menurut definisi WHO, stres pekerjaan adalah tanggapan 

orang-orang pada saat tuntutan dan tekanan kerja tidak sesuai dengan pengetahuan 

dan kemampuan mereka dalam mengatasinya. Stres kerja merupakan suatu 

pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan Bliese dan Jex (dalam 

King, 2012) 

Menurut Munandar (2001) stres kerja yang dialami tidak lepas pada 

interaksi pada lingkungannya. Lingkungan sekitarnya dalam proses interaksi 



9 
 

 
 

tersebut, seseorang dapat mengalami stres, yang dapat berkembang, serta 

menjadikan seseorang tersebut berada dalam tekanan, sakit secara fisik maupun 

secara mental, sehingga tidak dapat bekerja dengan optimal, dikarenakan kondisi 

fisik maupun mental, sehingga tidak dapat bekerja dengan optimal, dikarenakan 

kondisi fisik maupun mental (emosi) yang terganggu. 

Stres kerja sendiri adalah pola kondisi emosional yang terjadi dalam 

merespons terhadap tuntutan dari dalam maupun dari luar organisasi. Dengan kata 

lain stres kerja memiliki hubungan dengan perasaan negatif karyawan tentang 

pekerjaan mereka Luthans (dalam Cahyono, dan Koentjoro, 2015). Menurut 

Siagian (dalam Fatikhin, dkk, 2017) menyebutkan bahwa stres kerja merupakan 

kondisi di mana terjadi ketegangan yang mengakibatkan perubahan terhadap 

kondisi fisik, jalan fikiran, dan emosi. Apabila stres yang timbul tidak diatasi 

dengan segera, maka akan berakibat pada kemampuan seseorang berinteraksi 

secara baik dengan lingkungan sekitarnya. 

Sementara menurut Margianti (1999) stres kerja adalah suatu kesatuan fisik 

yang berkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Menurut Dainess (dalam 

Fuad, dan Puspitawati, 2017) Stres kerja merupakan suatu kondisi dinamik 

didalam diri seseorang. Di mana reaksi pada setiap orang tidak sama walaupun 

terhadap situasi stres yang sama, seseorang akan mempersepsikannya berbeda 

karena setiap orang memiliki peta kognitif hal ini menimbulkan ketegangan 

karena interaksi antara individu dengan lingkungannya, seseorang mengeksplorasi 

dirinya hingga muncul pengalaman yang pernah dialaminya sehingga terjadi 

ketidakseimbangan. 



10 
 

 
 

Seseorang memberikan kontribusi pada peristiwa tersebut, konfrontasi ini 

akan memengaruhi badan seseorang karena adanya perubahan biokimia, hingga 

sejumlah organisme beradaptasi, oleh karena itu setiap orang berproses dalam 

menghadapi stres, hal ini tentunya dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkan 

oleh seseorang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

merupakan kondisi emosional seseorang terhadap berbagai  penyebab timbulnya, 

ditandai dengan perubahan fisiologis dan perilaku seseorang dalam kehidupan. 

2. Aspek-Aspek Stres Kerja 

Aspek-aspek stres menurut Selye (dalam Harjana, 2006) gejala-gejala stres 

digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 

a) Gejala Fisik: sakit kepala, tidur tidak teratur, susah tidur, bangun terlalu 

awal, sakit pinggang, terutama di bagian bawah, diare, radang usus besar, 

sulit buang air besar, sembelit, gatal-gatal pada kulit, urat tegang-tegang 

terutama pada leher dan bahu, terganggu pencernaannya, tekanan darah 

tinggi, serangan jantung, keringat berlebihan, berubah selera makan, lelah, 

atau kehilangan daya energi, dan bertambah banyak melakukan kekeliruan 

atau kesalahan dalam bekerja dan hidup. 

b) Gejala Emosional: gelisah, cemas, sedih, depresi, mudah menangis, merana 

jiwa atau mood berubah-ubah, mudah marah, gugup, merasa tidak aman 

atau rasa harga diri rendah, mudah tersinggung, gampang menyerang, dan 

bermusuhan. 
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c) Gejala Intelektual: susah konsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, 

pikiran kacau, daya ingat menurun, melamun secara berlebihan, pikiran 

dipenuhi oleh satu pikiran saja, kehilangan rasa humor yang sehat, 

produktivitas atau prestasi kerja menurun, mutu kerja rendah, dan dalam 

kerja bertambah jumlah kekeliruan yang dibuat. 

d) Gejala Interpersonal: kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah 

mempermasalahkan orang lain, mudah membatalkan janji atau tidak 

memenuhi janji, suka mencari-cari kesalahan orang lain, menyerang orang 

dengan kata-kata, mengambil sikap terlalu membentengi atau 

mempertahankan diri, dan mendiamkan orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gejala-gejala stres 

meliputi gejala fisik, gejala emosional, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. 

3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Stres Kerja  

Terdapat 3 faktor yang menyebabkan stres kerja yaitu menurut Cooper dan 

Payne (dalam Irkhami, 2015) yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi dan faktor 

individual. Menurut Hurrel, dkk (dalam Irkhami, F, L, 2001), faktor yang 

menimbulkan stres di pekerjaan antara lain faktor intrinsik dalam pekerjaan, peran 

individu dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, 

struktur dan iklim organisasi, tuntutan luar organisasi/pekerjaan, dan ciri individu. 

Karakteristik individu seperti umur, tingkat pendidikan, tipe kepribadian, masa 

kerja dan lokasi tempat tinggal merupakan beberapa faktor yang berhubungan 

dengan stres kerja. 
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Faktor lain yang menyebabkan stres kerja menurut Utami, dkk (2017) yaitu 

ada beberapa faktor intrinsik pekerjaan di mana sangat potensial menjadi 

penyebab terjadinya stres dan dapat mengakibatkan keadaan yang bubruk pada 

mental. Beberapa peneliti (dalam Rachmawaty, F, 2015) mengemukakan faktor 

penentu dari stres kerja seperti ketidakamanan dalam bekerja Jordan, Ashkanasy& 

Artel (2002), konflik peran dan ketidak-jelasan peran Beehr (1987) Yousef 

(2002), tekanan waktu Salas & Klein (2001), konflik interpersonal Narayanan, 

dkk (1999), pekerjaan yang overload Sullivan & Bhagat (1992) serta tekanan 

dalam kinerja Cahn (2000). 

Caroline (dalam Situngkir, 2010) menemukan Faktor-faktor penyebab stres 

pada masing-masing partisipan memiliki variasi dan kombinasi yang beragam. 

Ketiga partisipan mengalami stres terhadap suara yang tinggi dan kuat, tekanan, 

frustrasi yang bersumber dari konflik, serta ketakutan dan kecemasan. Faktor lain 

yang menjadi penyebab stres bagi para terapis, misalnya hubungan dengan rekan 

sekerja, lama bekerja sebagai terapis, anak autis, dukungan keluarga, kepadatan 

jadwal dan rutinitas kerja, serta ketidak sesuaian beban kerja dengan gaji yang 

didapat.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menyebabkan individu merasakan stres kerja adalah adanya berbagai macam 

faktor diantaranya yaitu tekanan kerja, faktor lingkungan, dan hubungan dengan 

rekan kerja. 
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B. Religiusitas 

1. Pengertian Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark (dalam Ancok & Suroso: 2004) berpendapat 

religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem 

perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). Ancok 

dan Suroso (2004) mengartikan religiusitas sebagai keberagamaan yang berarti 

meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. 

Secara  bahasa,  kata  religiusitas  adalah  kata kerja  yang  berasal  dari  kata  

benda religion.  Religi  itu  sendiri  berasal  dari  kata re dan ligare artinya  

menghubungkan kembali  yang  telah  putus,  yaitu  menghubungkan  kembali  

tali  hubungan  antara  Tuhan dan manusia yang telah terputus oleh dosa-dosanya 

Arifin (dalam Mahmuddah, 2011). 

Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (2003)  religiusitas  berarti  

pengabdian terhadap  agama  atau  keshalehan. Sedangkan (Thouless, 1992) 

mendefinisikan Religiusitas adalah   sikap   atau   cara penyesuaian  diri  terhadap  

dunia  yang  mencakup  acuan  yang  menunjukkan  lingkungan yang lebih luas 

dari pada lingkungan dunia fisik yang terikat ruang dan waktu.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah 

internalisasi nilai-nilai   agama   dalam   diri   seseorang. Hal ini berkaitan   

dengan kepercayaan  terhadap  ajaran-ajaran  agama  baik  di  dalam  hati  maupun  
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dalam  ucapan. Kepercayaan  ini  kemudian  diaktualisasikan  dalam  perbuatan  

dan  tingkah  laku  sehari-hari. 

2. Dimensi-Dimensi Religiusitas 

Dalam  sebuah  laporan  penelitian  yang  diterbitkan  oleh  John  E.  Fetzer  

Institute (1999)  yang  berjudul Multidimensional  Measurement  of  

Religiousness,  Spirituality  for Use  in  Health  Research menjelaskan  dua  belas  

dimensi  religiusitas,  yaitu:  

a) Daily   Spiritual   Experiences (dalam   Fetzer,   1999)   merupakan   

dimensi   yang memandang  dampak  agama  dan  spritual  dalam  

kehidupan  sehari-hari.  Dalam  hal ini Daily Spiritual Experinces 

merupakan persepsi individu terhadap sesuatu yang berkaitan  dengan  

transenden  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  persepsi  terhadap 

interaksinya  pada  kehidupan  tersebut,  sehingga lebih kepada pengalaman 

dibandingkan kognitif. 

b) Meaning dijelaskan  oleh  Pragment  (dalam  Fetzer,  1999)  bahwa  konsep 

meaning dalam hal religiusitas sebagaimana konsep meaning yang 

dijelaskan oleh Fiktor  Vrankl  yang  biasa  disebut  dengan  istilah  

kebermaknaan  hidup.  Adapun meaning yang  dimaksud  di  sini  adalah  

yang  berkaitan  dengan  religiusitas  atau disebut religion-meaning, yaitu   

sejauh   mana   agama   dapat   menjadi   tujuan hidupnya. 

c) Konsep Value menurut  Idler  (dalam  Fetzer,  1999)  adalah  pengaruh  

keimanan terhadap  nilai-nilai  hidup,  seperti  mengajarkan  tentang  nilai  

cinta,  saling  tolong, saling melindungi, dan sebagainya. 
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d) Konsep Belief menurut   Idler   (dalam   Fetzer,   1999)   merupakan   sentral   

dari religiusitas.  Religiusitas  merupakan  keyakinan  akan  konsep-konsep  

yang  dibawa oleh suatu agama. 

e) Dimensi Forgiveness menurut  Idler  (dalam  Fetzer,  1999)  mencakup  

beberapa  dimensi turunan, yaitu : pengakuan dosa (Confession), merasa 

diampuni oleh Tuhan (feeling forgiven by God), merasa dimaafkan oleh 

orang lain (feeling forgiven by others), memaafkan orang lain (forgiving 

others), dan memaafkan diri sendiri (forgiving one self). 

f) Private  Religious  Practices menurut   Levin  (dalam  Fetzer,  1999)  

merupakan perilaku beragama dalam praktek agama meliputi ibadah, 

mempelajari kitab, dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan 

religiusitasnya. 

g) Religious/Spiritual  Coping menurut  Pragament  (dalam  Fetzer,  1999)  

merupakan coping  stress  dengan  menggunakan  pola  dan  metode  

religius.  Seperti  dengan berdoa, beribadah untuk menghilangkan stres, dan 

sebagainya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan.  

h) Konsep Religous  Support menurut  Krause  (dalam  Fetzer,  1999)  adalah  

aspek hubungan sosial antara individu dengan pemeluk agama sesamanya. 

Dalam Islam hal semacam ini sering disebut al-Ukhuwah al-Islamiyah. 

i) Konsep Religius/Spiritual  History menurut  George  (dalam  Fetzer,  1999)  

adalah seberapa  jauh  individu  berpartisipasi  untuk  agamanya  selama  

hidupnya  dan seberapa jauh agama memepngaruhi perjalanan hidupnya. 
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j) Konsep Commitment menurut Williams (dalam Fetzer, 1999) adalah 

seberapa jauh individu   mementingkan   agamanya,   komitmen,   serta   

berkontribusi   kepada agamanya. 

k) Konsep Organizational   Religiousness menurut   Idler   (dalam   Fetzer,   

1999) merupakan  konsep  yang  mengukur  seberapa  jauh  individu  ikut  

serta  dalam lembaga keagamaan yang ada di masyarakat dan beraktifitas di 

dalamnya. 

l) Konsep religious   preference menurut   Ellison   (dalam   Fetzer,   1999)   

yaitu memandang  sejauh  mana  individu  membuat  pilihan  dan  

memastikan  pilihan agamanya. Misalnya, majlis taklim dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Glock dan Stark (dalam Ancok dan Suroso, 2004) 

mengatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam religiusitas, yaitu: 

a) Dimensi keyakinan (Ideologis), yaitu berisi pengaharapan-pengharapan di 

mana orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. 

b) Dimensi Praktik Agama (Ritualistik), yaitu mencakup perilaku pemujaan, 

ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. Di mana dengan melakukan perilaku 

tersebut menunjukkan pada seberapa tingkat kepatuhan individu dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. 

c) Dimensi Pengalaman (Experensial), yaitu berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, 

meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan 
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baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung 

mengenai kenyataan akhir. 

d) Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual), yaitu mengacu kepada harapan 

bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan 

tradisi-tradisi. 

e) Dimensi Pengalaman (Konsekuensial), yaitu mengacu kepada identifikasi 

akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan 

seseorang dari hari-kehari. Di mana menunjukkan seberapa tingkatan 

muslim dalam berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu 

bagaimana individu berhubungan dengan dunianya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dimensi religiusitas 

meliputi seberapa besar perilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkatan religiusitas. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Religiusitas 

Menurut Ancok dan Suroso (2004) ada tiga faktor yang mempengaruhi 

religiusitas diantaranya : 

a) Faktor Internal meliputi hereditas atau turunan, usia, kepribadian dan 

kondisi kejiwaan. 

b) Faktor Eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

c) Fanatisme meliputi taqlid keagamaan dan ketaatan yakni tampilan dari 

arahan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. 

Selain itu Menurut Thouless (dalam Afiatin, 1992) faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam, yaitu : 
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a) Faktor Pendidikan 

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan 

dari lingkungan sosial   untuk   menyesuaikan   diri   dengan   berbagai   pendapat   

dan   sikap   yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b) Faktor Pengalaman 

Berkaitan  dengan  berbagai  jenis  pengalaman  yang  membentuk  sikap  

keagamaan. Terutama   pengalaman   mengenai   keindahan,   konflik   moral   dan   

pengalaman emosional  keagamaan.  Faktor  ini  umumnya  berupa  pengalaman  

spiritual  yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku individu. 

c) Faktor Kehidupan 

Kebutuhan-kebutuhan  ini  secara  garis  besar  dapat  menjadi  empat,  

yaitu: 

a) Kebutuhan akan keamanan atau keselamatan. 

b) Kebutuhan akan cinta kasih. 

c) Kebutuhan  untuk  memperoleh  harga  diri. 

d) Kebutuhan  yang  timbul  karena adanya ancaman kematian. 

e) Faktor intelektual 

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau rasionalisasi. 

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dipengaruhi  oleh  dua  macam  faktor  secara  

garis besarnya   yaitu   internal   dan   eksternal. Faktor   internal   yang   dapat   

mempengaruhi religiusitas  seperti  adanya  kebutuhan  akan  rasa  aman,  harga  

diri, cinta  kasih  dan  sebagainya.  Sedangkan  pengaruh  eksternalnya  seperti  
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pendidikan formal, pendidikan agama dalam keluarga, tradisi-tradisi social yang 

berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan-tekanan lingkungan sosial dalam 

kehidupan individu. 

Religiusitas sangat dominan di dalam pembentukan hati nurani 

manusia.Agama, di samping tradisi, menunjukkan bagaimana seharusnya manusia 

berbuat baik dan menghindari kejahatan. Tanpa agama, dapat dipastikan, akan 

terjadinya Chaos, karena sepanjang peradaban manusia belum ada ajaran moral 

yang dihasilkan oleh pemikiran manusia (hedonisme, utilitarianisme, 

pragmatisme, imperative kategoris) belum dapat menandingi ajaran moral dari 

banyak agama. 

Sentuhan agama lebih memuaskan naluri spiritual manusia dari pada hasil 

kajian rasio manusia menurut Wijaya (2006). Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman : 

 

”Wahai orang-orang yang beriman!Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 

sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar” 

Menurut Muhammadin (2013) Agama adalah ajaran yang berasal dari 

Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun 

temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi 

tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia. Hal ini dilakukan agar dapat 

mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur 
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kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon 

emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada 

adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi religiusitas meliputi pengaruh pendidikan, faktor pengalaman, 

faktor kehidupan, dan faktor intelektual. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir ini akan menjelaskan hubungan variabel religiusitas 

dengan stres kerja pada terapis autis. Teori utama yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teori religiusitas yang dikemukakan Glock and 

Stark (dalam Afiatin, 2008), teori stres kerja yang dikemukakan oleh Selye (dalam 

Hardjana, 2006) Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, terapis autis 

merupakan salah satu pekerjaan yang dapat memicu stres kerja, hal ini dapat 

dilihat bila terapis autis berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang 

mana setiap anak memiliki karakter yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu 

kerjasama yang tidak baik antara terapis dapat menyebabkan stres kerja, hal ini 

karena berpengaruh pada emosi anak yang diberikan terapi. 

Akibatnya, dapat menyebabkan stres yang dirasakan oleh terapis, banyak 

hal yang membuat stres kerja pada terapis tentunya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Irkhami (2015) berpendapat stres kerja disebabkan oleh tuntuan 

pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau keterampilan pekerja, 

keinginan yang tidak tersampaikan dan rasa tidak puas terhadap pekerjaannya 

sehingga menyebabkan absensi, keterlambatan dan kecelakaan akibat kerja. 
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Penyebab stres terapis lainnya di tempat kerja adalah saat menghadapi anak 

didiknya dengan berbagai tingkah laku dan ketika metode untuk anak didiknya 

tidak berhasil menurut Caroline (dalam Situngkir, 2010). Anorgana ( dalam 

Irkhami, 2015) mengatakan bahwa dampak stres dapat dilihat berdasarkan 

gejalanya yang meliputi gejala badan, gejala emosional, dan gejala sosial. Gejala 

badan seperti sakit kepala, sakit perut, banyak mengeluarkan keringat, kejang, dan 

pingsan. 

Gejala emosional seperti kehilangan daya ingat, sukar konsentrasi, sukar 

mengambil keputusan, cemas, khawatir, dan merasa putus asa. Gejala sosial 

meliputi menarik diri dari pergaulan sosial, mudah bertengkar dan menyendiri. 

Kesimpulannya, individu yang memiliki religiusitas akan dapat mengatasi stres 

kerja yang dihadapi. Karena bisa mengontrol diri setiap perilaku yang muncul. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir, maka rumusan hipotesis 

penelitian ini yaitu, ada hubungan antara religiusitas dengan stres kerja artinya 

semakin tinggi religiusitas terapis maka semakin rendah stres kerja, dan 

sebaliknya apabila religiusitas terapis rendah maka stres kerja akan semakin 

tinggi. 

 

 

 

 


