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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN LINGKUNGAN 

KERJA DENGAN  STRES KERJA PADA  PERAWAT 

 

Oleh : 

Silvia Iin Murni 

1831080005 

 

  Stre kerja merupakan sebagai keadaan hipotetis yang 

disebabkan oleh kekuatan lingkungan (misalnya stres) dan berbagai 

tingkat fisiologis, psikologi dan sosial Salah satu faktor yang 

mendorong seseorang stres diduga adalah religiuisitas dan lingkungan 

kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

religiuisitas dan lingkungan kerja dengan stres kerja pada perawat. 

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu ada hubungan antara 

religiusitas dengan stres kerja pada perawat, ada hubungan antara 

lingkungan kerja pada perawat dan ada hubungan antara religiusitas 

dan lingkungan kerja dengan stres kerja. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah adalah perawat yang ada 

di RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Lampung Utara dengan 

jumlah 105 perawat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel teknik purvosive  

sampling. Kemudian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

70 perawat ada di RSUD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Lampung 

Utara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

skala religuisitas, skala lingkungan kerja dan skala stress kerja. Skala 

religiusitas berjumlah 30 aitem (α = 0,859), lingkungan kerja 

berjumlah 22 aitem (α = 0.900) dan skala stres kerja berjumlah 35 

aitem (α = 0.951). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

regeresi berganda dua prediktor yang dibantu dengan program 

Sofware SPSS 25.0 for windows. 

 Hasil penelitian pertama menunjukan ada hubungan yang 

signifikan antara religiuisitas dan lingkungan kerja dengan stres kerja 

pada perawat dengan nilai R = 0,718 dan nilai F = 35,572 dengan 

signifikansi p < 0.01 dan sumbangan efektif  sebesar 51,5 %. 

Kemudian kedua terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

religiusitas dengan stres kerja pada perawat dengan nilai (r ) 0,664 

dan p< 0,01, sumbangan efektif sebesar 43%. Ketiga terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dan lingkungan 
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kerja dengan stres kerja pada perawat dengan nilai  sebesar  (r ) 

0,298 dan  p < 0,01, sumbangan efektif sebesar  8%. 

 

Kata Kunci : Religiusitas, lingkungan kerja dan  stres kerja 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 Transliterasi Arab-Latin digunakan sebagai pedoman yang 

mengacu pada Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri  Agama  

dan  Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:  

1. Konsonan  

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 M م Zh ظ Dz ذ A ا

  ب
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 ع
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2. Vokal 

Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh Vokal Rangkap 
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- - - - - 
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3. Ta Marbutah 

 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh 

dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah 

yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Seperti kata: Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na‟im. 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang 

Transliterasi tanpa syaddah dilambangkan dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf 

qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-

Syamsu. 
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MOTTO 

لِيهَ   فَإَذاَعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللا إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمتََوكِّ

Artinya: "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-nya" (Q. S. Ali 

„Imran: 159) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 juga dapat dikenal dengan sebutan pandemi 

coronavirus yang merupakan suatu kejadian menyebaran penyakit 

korona virus pada tahun 2019 Coronavirus disease 2019 (Covid-19) 

yang terjadi diseluruh dunia untuk semua negara, adapun dampak dari 

Covid-19 bagi masyakarat juga dapat dirasakan oleh tenaga medis 

khusus pada perawat mereka memberikan pelayanan kesehatan 

sekaligus memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing perawat 

pada akhirnya hal inilah yang dapat menimbulkan perawat  mudah 

mengalami stress pada pekerjaan (WHO, 2020) 

Stres kerja banyak terjadi pada para pekerja atau pun tenaga 

kesehatan seperti perawat khususnya pada masa pandemi covid-19. 

Saat ini tenaga medis di RS Surakarta mengalami stress kerja per 

desember 2020, perawat menyatakan ketika  pasien datang di Rumah 

Sakit (IGD), mereka merasa sangat cemas, takut, stres, panik, 

bingung, kawatir, sedih, dan emosi saat menerima pasien yang 

dicurigai covid. Data tim militigasi pengurus besar ikatan Indonesia 

(PB IDI) per desember 2020 pukul 16.30 WIB mencatat 363 tenaga 

medis dan kesehatan gugur akibat  terinfeksi covid -19 termasuk 202 

dokter, kemudian ada 15 dokter gigi dan 146 perawat yang meninggal 

dunia(Widyasari, 2018)  

Dengan adanya kasus - kasus covid-19 ini, memberikan dampak 

stres kerja juga dikarenakan dapat memicu harus selalu maksimal 

dalam melayani pasien. Dengan semakin bertambahnya tuntutan 

dalam pekerjaan maka semakin besar kemungkinan perawat 

mengalami stres kerja . Dari berdasarkan fenomena yang di atas 

bahwa Stres kerja merupakan salah satu permasalahan dalam 

manejemen sumber daya manusia di rumah sakit (Musu & Saelan, 

2021). 

Fenomena stres kerja di lingkungan kerja seperti, 80 % pekerja 

mengalami gejala stress kerja meski tidak secara khusus menyebutkan 

pekerja perawat namun angka ini telah membuktikan bahwa kerja 
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yang diakibatkan berbagai permasalahan stress kerja dan gangguan 

tidur tingkatkan resiko kematian (Kompas,2020). 

Dalam penelitian sebelumnya oleh  (Runtu & Hamel, 2018) 

dengan judul "Hubungan beban kerja fisik dengan stress kerja perawat 

diruang rawat inap rumah sakit umum Gmim pancaran kasih 

manado‖. Hasil penelitian yang dilakukan stres kerja perawat di 

Ruang Rawat Inap Rumah sakit umum GMIM Panacaran Kasih 

Manado didapatkan sebagian besar perawat mengalami beban kerja 

berat dan stress kerja sedeng sehingga terdapat hubungan yang 

signifikan antara beban kerja fisik dan stress kerja perawat di Ruang 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado. 

Pada hasil survey Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) 

tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 50,9 % perawat di Rumah 

Sakit yang bekerja mengalami stress kerja. Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatam Dasar  (Riskesdas) tahun 2018 dapat menunjukkan bahwa 

pravalensi penduduk Indonesia  berusia 15 tahun ke atas yang 

mengalami gangguan mental emosional atau stress yaitu sebesar 9,8 

%. 

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan pada 2 perawat  RSUD 

Mayjend HM Ryacudu Kotabumi terhadap perawat yang sudah 

menikah, wawancara pertama kepada perawat yaitu dengan ES 

perawat di ruang kebidanan, ES mengungkapkan bahwa dirinya 

merasakan  mudah mengalami seperti kelelahan pada saat menangi 

pasien yang sedang dirawat sangat banyak, dan dengan kondisi 

lingkungan rumah sakit yang terkadang suhu udara diruangan perawat 

yang sering mati yang dapat mengebabkan terjadi stress kerja. 

Wawancara berikutnya dengan RL perawat di ruang Anak, RL 

berpendapat bahwa mereka merasa sangat cemas, bingung, dan emosi 

ketika menerima pasien di rumah sakit, mengalami kesulitan dalam 

menentukan untuk mengutamakan kepentingan pekerjaan  dari pada 

keluarga dan banyaknya waktu kerja dirumah sakit dibandingkan 

berkumpul dengan keluarga, ketika deadline tugas semakin dekat, 

kepala pusing ketika pekerjaan datang terus, merasa cemas ketika 

pekerjaan menumpuk dan tidak ada orang lain membantu dalam 

pekerjaan, shift malam biasanya jumlah perawat lebih sedikit 
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dibanding shift pagi atau pun siang dengan lingkungan kerja yang 

didalam ruangan tersebut pendingin ruangan yang sering mati, serta 

perawat juga dituntut untuk selalu tepat waktu pemberian obat. 

(Tolman dan Rose, 2015) Stres  adalah suatu respon atau tindakan 

yang dilakukan seseorang dalam menanggapi perubahan yang ada 

disekitarnya. Stres  dapat didefinisikan sebagai keadaan hipotetis yang 

disebabkan oleh kekuatan lingkungan (misalnya stress) dan berbagai 

tingkat fisiologis, psikologi dan sosial. Stres kerja merupakan masalah 

yang sering kali dialami oleh perawat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruh stress kerja antara lain seperti detak jatung sangat cepat 

ketika deadline tugas semakin dekat, kepala pusing, tugas yang harus 

dapat dikerjakan oleh perawat dan lingkungan kerja  

Menurut beberapa penelitian berskala internasional yang 

dilakukan oleh American Psychological Association, hampir setengah 

dari warga Amerika yang disurvei melaporkan jika tingkat stress 

mereka meningkat selama 5 tahun terakhir sekitar satu dari tiga orang 

menyadari jika stres itu menggangu, banyak yang menyatakan mereka 

mengalami psikologis, seperti mudah tersinggung atau kemarahan, 

dan  tersebut.  Istilah stres mengacu pada tekanan atau dorongan yang 

ditempatkan pada tubuh (Nevi, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ranggayoni (2017) dengan judul hubungan religiusitas dan 

persahabatan dengan kebahagiaan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Gajah Putih Takengon bahwa tedapat hubungan yang 

signifikan antara religiusitas dan persahabatan dengan kebahagiaan 

pada mahasiswa. 

Terkait persoalan stress kerja juga dapat mempengaruhi 

Religiusitas  yang merupakan kebaikan dan kebenaran atau yang dapat 

dikenal dengan Religiusitas. Menurut (Allport dan  Ross,2015) dalam 

teori yang membahas religiusitas individu yang berorientasi intrinsik 

memandang agama sebagai tidak mementingkan diri sendiri sebagai 

nilai tertinggi yang dapat dicapai yang mempunya tujuan sendiri 

(Utama & Surya, 2019). Individu  yang secara intrinsic orientasinya 

untuk menjadi religiusitas adalah karena kepercayaan dunia dan umat 

manusia yang merupakan benar-benar baik dan bahwa yang tertinggi 
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yang dapat mempengaruhi stress kerja terhadap Religiusitas dimana 

individu dalam menyakini agama mereka seberapa mereka taat dalam 

menjalan kan kewajiban. 

Religiusitas tidak sebatas terhadap keyakinan atau pun ritual 

peribadatan untuk menghadapi sang pencipta melainkan juga 

implementasi kehidupan bersosial. Kehidupan sosial ataupun 

bermasyarakat yang merupakan wujud religiusitas salah satunya 

adalah akhlak, akhlak merupakan sifat dari jiwa seseorang yang 

diperoleh dari bawaan (Fitrah) maupun usaha pengalaman. Di dalam  

Al- Qur‘an telah tertulis beberapa dalil mengenai seseorang muslim 

dari rahmat Allah Swt (Mujiati & Yunus, 2020) misalnya anjuran 

bersabar tertuang dalam Q.S At- taubah Ayat 105 yang berbunyi: 

                             

                         

Artinya : “Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang 

yang bercerai berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka 

keterangan yang jelas. Dan Mereka itulah orang-orang yang mendapat 

).taubah Ayat 105 -Q.S At ‖ ( azab yang berat 

Dalam Tafsir al- Mishbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa 

tuntutan keagaman serta moral baik dalam prinsip-prinsip dasar agama 

maupun dalam rinciannya. Terdapat juga dalam surah ini anjuran 

untuk meninggalkan kebiasaan- kebiasaan buruk, bahkan dalam ayat 

sebelum penutup ini, menjelaskan betapa sekelompok ahl al- Kitab, 

tidak heran jika penutup surat ini mengajak tentang nikmat yang besar 

dan kekal serta yang pedih akan diperoleh dan dialami mengetahui 

kapan datangnya dan yang diwaktu itu banyak muka yang petih 

berseri ceria, sebagai dampak dari amal- amal  kebijakan mereka di 

dunia dan banyak pula muka yang hitam muram akibatnya 

kedurhakaannya. 

Berdasarkan fenomena yang telah terjadi di berbagai tempat, 

perawat yang bertugas di Insatasi gawat Darurat (IGD) dan ICU 

memiliki stressor yang tinggi karena perawat pada bagian IGD dan 

ICU akan berhadapan dengan aspek lingkungan fisik. Lingkungan 
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fisik memilki beberapa aspek, yaitu  pewarnaan, penerangan, udara, 

suara bising, ruang gerak, keamanan, kebersihan (Wulan, 2015). 

Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang ditimbulkan 

karena adanya ketidakseimbangan antara kemampuan yang dimilki 

dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan keadaan yang timbul 

dalam interaksi diantara manusia dan pekerjaan, secara umum, stres 

didefinisikan sebagai rangsangan eksternal yang mengganggu fungsi 

mental, fisik, dan kimiawi dalam tubuh seseorang(Wijono, 2017). 

 Sementara itu Mangkunegara (2015) cenderung melihat stress 

kerja sebagai suatu tekanan ciri- ciri yang tampak, diantaranya 

berdasarkan dari ciri- ciri yang tampak diantaranya emosi tidak stabil, 

perasaan tidak tenang, sulit tidur, merokok yang berlebih, cemas, 

tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan 

pencernaan. 

Menurut Gibson (Yudra et al., 2018) stres dapat diartikan sesuatu 

tanggapan penyesuaian yang merupakan terhadap konsekuensi dari 

setiap tindakan, dimana suatu situasi di lingkungan luarnya yang dapat 

menjadikan tuntunan berlebih pada seseorang. Lingkungan yang 

paling potesial dalam terjadi stress adalah lingkungan kerja dimana 

beban tugas dari pekerjaan yang bersangkutan. 

 Jadi stres dalam  islam bukan lah suatu yang harus ditakuti 

ataupun dapat dihindari tetapi islam mengajarkan terhadap manusia 

bahwa tuntutan atau ujian hidup ini merupakan sesuatu yang dapat 

dijalanin sebagai mana dari bagian hidup itu 

sendiri.(Auladiyah.B,2016) Sedangkan, Allah sudah memperingatkan 

dalam Q.S Al- Ankabuut (29),  ayat 2-3 .yang berbunyi : 

                              

                             

Artinya : “ Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan 

[saja] mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji 

lagi? (2) Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang 
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yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 

dusta. (3) ” QS. Al- Ankabuut (29),  ayat 2-3 . 

Berdasarkan penjelasan diatas sudah seharusnya sebagai 

orang muslim yang beriman, stress kerja bukan lah masalah yang 

besar dan permasalahan dalam kehidupan yang berkepanjangan. 

Namun stres yang dihadapi didunia perkerjaan harus dapat dijadikan 

sebagai sarana mendekatkan diri terhadap Allah agar dapat terhindar 

dari beban dan pikiran yang berat serta dapat dijadikan sebagai proses 

dalam kehidupan agar kita menjadi lebih matang menghadapi 

kehidupan didunia dan juga di akhirat. 

Stres berasal  dan berkaitan dengan dari segala sesuatu dari 

lingkungan kerja biasanya disebut stress kerja. Lingkungan kerja 

dapat diartikan  perawat rumah sakit yang mengalami stress kerja 

dapat mempengaruhi tugas dan fungsi masing-masing yang 

berdasarkan hasil dari kinerja nya  yang tidak efektif dan merasakan 

dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan. 

 Gejala dan kecenderungan yang muncul dari stress kerja 

dapat dilihat dari perubahan baik secara fisiologis, psikologis dan 

sikap  atau perilaku. Perubahan fisiologis, ditandai dengan adanya 

tanda-tanda seperti merasakan lelah/letih,kehabisan tenaga,  pusing, 

gangguan pencernaan. Perubahan psikologis, ditandai adanya 

kecemasan berlarut-larut, sulit tidur, nafas ngos-ngosan dan perubahan 

sikap, ditandai seperti munculnya emosi, mudah untuk marah (emosi), 

tidak puas terhadap apa yang dicapai dan sebagainya (Utama & Surya, 

2019) 

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas sehingga membuat 

penelitian tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara 

religiusitas dan lingkungan kerja dengan stress kerja pada perawat ? 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana  Hubungan 

antara religiusitas dan lingkungan kerja dengan stress kerja pada pada 

perawat ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Beberapa Tujuan penelitian ini untuk mengetahui atau 

mendapatkan informasi tentang : 

1. Untuk mengetahui Hubungan antara religiusitas  dengan  

stres kerja  pada perawat . 

2. Untuk mengetahui antara lingkungan kerja dengan  stres 

kerja pada pada perawat . 

3. Untuk mengetahui Hubungan antara religiusitas dan 

lingkungan kerja dengan  stres kerja  pada perawat. 

4.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pembaca  serta memberikan pengetahuan wawasan 

yang dapat berguna terkait dalam bidang psikologi 

Industri dan Organisasi .  

b. dapat memberikan manfaat untuk penelitian-

penelitianselanjutnya. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Rumah Sakit, Hasil penelitian ini dapat 

diharapkan dapat pengelolaan perawat dalam 

mengatasi stres kerja perawat wanita yang sudah 

menikah. 

b. Bagi Perawat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi bagi perawat sehinggga dapat 

mengantisipasi stres kerja pada perawat. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan terkait rujukan dan 

pertimbangan akan penelitian- penelitian 

selanjutnya. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti temukan yang 

sekitarnya selaras dengan tema diatas. Adapun penelitian tersebut 

sebagai berikut : 

1. Pada Pada Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  (Ariana & 

Riana, 2016) yang berjudul pengaruh work-family conflict, 

keterlibatan kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada hotel amed cafe dan 

bungalow yang berarti semakin terlibat seorang karyawan 

dalam kegiatan perusahaan maka kepuasan kerja karyawan 

juga akan mengalami peningkatan pada hotel amed café. 

2. Pada Penelitian sebelumnya dilakukan (Chadek, Wayan dan 

Gede, 2018) yang berjudul ― pengaruh stress kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada bagian 

tenaga penjualan ud surya raditya negara‖. Hasil penelitian 

ada pengaruh positif signifikan stress kerja dan kepuasan 

kerja karyawan pada bagian tenaga penjualan ud surya 

raditya negara. 

3. Pada Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Utama & 

Surya, 2019) yang berjudul ―pengaruh religiusitas, adversity 

quotient dan lingkungan kerja non fisik terhadap stres kerja 

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa religiusitas memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap stres kerja. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi tingkat religiusitas yang 

dimiliki oleh karyawan  di tempat kerja maka semakin 

rendah stres kerja dirasakan oleh karyawan dalam 

organisasinya. 



9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. STRES KERJA 

     1.Pengertian Stres Kerja 

 Robbins & Judge (2015) stres kerja suatu kondisi ketegangan 

yang dapat mempengaruhi terhadap emosi, ataupun jalan pikiran dan 

kondisi fisik seseorang, yang mengakibatkan individu mengalami 

seperti kelelahan dalam pekerja yang kemudian seseorangan yang 

mengalami kelelahan emosionalnya dan akan berpengaruh pada  

kelelahan secara fisik. 

  Stres Kerja  adalah suatu kondisi dinamis dimana seseorang 

individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang 

terkait dengan apa yang di rasakan oleh individu itu sendiri yang 

hasilnya di pandang tidak pasti dan penting (Rizaldi, 2021). Stres 

kerja merupakan  suatu kondisi seseorang atau pun keadaan yang akan 

muncul didalam interaksi antara manusia dan pekerjaan(Wijono, 

2015). 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa stres 

kerja merupakan suatu tanggapan seseorang baik fisik maupun mental 

seseorang saat diharapkan dengan keadaan yang tidak sesuai antara 

tuntutan dengan kemampuan  untuk mengatasinya. 

 

2. Aspek – Aspek Stres Kerja 

Stres Kerja dapat dikategorikan  dalam beberapa aspek – 

aspek stres kerja (Robbins & Judge, 2015) yaitu: 

a. Aspek  Fisiologis, dapat diartikan sebagai gejala- gejala 

fisiologis yang antara lain dapat meningkatnya detak jantung, 

meningkatnyua frekuensi terlukanya tubuh atau pun 

kecelakaan gangguan napas, inputi mudah lelah secara fisik, 

lebih sering berkeringat, kepala pusing, gangguan lambung 

mudah terluka, serta problem tidur tidur (seperti sulit tidur 

atau kebanyakan tidur) 
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b. Aspek Psikologis, gejala-gejala yang dapat terjadi antara lain 

kecemasan, ketegangan, ataupun kebingunann dan sensitif 

(mudah marah), merasa frustrasi dan mudah marah yang dapat 

mengakibat kan sensitif yang berlebihan emosioanal dan 

hipekatif.   

c.  Aspek Tingkah Laku pada aspek tingkah laku ini yang berarti 

steress kerja dapat menyebakan tingkah laku mereka, jadi 

terdapat beberapa gejala tingkah laku antara lain 

pengunduran, juga menghindari pekerjaan, nafsu makan 

menurun sebagai penarikan diri dan selain itu juga dapat 

menurun kan berat badan. 

d. Aspek Organisasional juga dapat memiliki dampak utama 

pada mental dan secara fisik pekerja yang juga terkenal pada 

organisasi, stres kerja dapat diasosiasikan dengan rendahnya 

perfomansi kerja, absensi dan juga dapat menimbulkan 

kecelakaan dalam bekerja. Hal tersebut dapat  termasuk 

kedalam rendahnya keinginan untuk dapat berpartisipasi dan 

juga dapat menurunya tanggung jawab pada saat bekerja. 

 

        3. Faktor Penyebab Terjadinya Stres Kerja 

Menurut Rahmadyrza, (2015) terdapat 3 faktor yang smenjadi 

penyebab terjadinya stres kerja, yaitu: 

1. Beban Kerja 

Beban kerja adalah jumlah kegiatan tugas yang harus 

dapat diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok 

orang selama periode waktu tertentu dalam keadaan 

normal. 

2. Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) 

Keselamatan Kerja dapat diartikan Menunjukan kondisi 

yang aman ataupun selamat dari penderitaan kerusakan 

dan kerugian ditempat kerja, resiko tersebut merupakan 

dari aspek aspek lingkungan kerja. 
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3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja adalah suatu faktor lingkungan yang 

berperan sangat besar dalam menentukan keberhasilan 

atau kegagalan suatu instansi. 

 

     4. Stres Kerja Dalam Perspektif Islam 

 Islam telah memberikan pedoman kepada seluruh umat 

manusia bahwa Al- Qur‗an selain sebagai petunjuk hidayah bagi 

seseorang, ia juga berfungsi sebagai obat yang mujarab untuk 

mengatasi segala permasalahan hidup di dunia ini. Al- Qur‘an dengan 

segala isinya menjelaskan bahwa hidup ini hanya untuk beribadah. Al- 

Qur‘an juga memerintahkan kepada manusia untuk bekerja sesuai 

syariat agama. Hal ini dijelaskan dalam QS Al - Jumu‘ah ayat 10 

sebagai beriku ini: 

                           

               

Artinya :―apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung―. QS Al - Jumu‘ah ayat 10 

Bekerja merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat 

manusia agar mereka mencari penghidupan di dunia sebagai bekalan 

di akhirat. Bekerja menurut islam bukan hanya sebatas untuk 

mendapatkan uang untuk tetap bertahan hidup. Tapi lebih kepada 

bagaimana seorang muslim mampu menempatkan diri di lingkungan 

yang berbeda untuk menjalin habluminnas. Selain juga upaya 

mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa bekerja, manusia hanya akan  

menjadi makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya apapun 

untuk menolong dirinya sendiri di dunia, apalagi menolong orang lain 

dalam hidup bermasyarakat. 

 Tuntutan pekerjaan saat ini, membuat sebagaian orang merasa 

frustasi dan stres karena beban dan tanggung jawab yang terlalu besar, 

perasaan semacam ini seringkali menghinggapi pikiran kita bahwa 
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betapa dunia ini kejam membuat kita harus selalu merasa lelah dan 

tidak berdaya menghadapi persaingan global yang terjadi saat ini. 

 

B. RELIGIUSITAS 

    1. Pengertian Religiusitas 

  Jaenudin & Tahrir (2019) Religiusitas adalah sesuatu keadaan 

dalam diri individu yang dapat mendorong untuk berperilaku sesuai 

dengan terhadap ketaatanya yang berkaitan suatu dengan agama. 

Menurut (Basith, 2016) kata religi berasa dari bahasa latin 

religio yang katanya religare yang berati mengikat. Maksudnya adalah 

dilakukan, yang semua ini dapat berfungsi untuk mengikat suatu 

kewajiban- kewajiban atau pun aturan yang harus dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan tuhan 

atau sesama manusia berserata alam dan sekitarnya. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas oleh para 

ahli dapat disimpulkan bahwa religusitas adalah sejauh mana nilai- 

nilai agama mengikat individu dalam kepercayaan terhadap ajaran 

agama yang dianut untuk diaktualisasikan dalam bentuk perilaku di 

kehidupan sehari- hari. 

 

2. Aspek- Aspek Religiusitas  

   Religiusitas dapat dikategori dalam beberapa aspek (Jaenudin & 

Tahrir, 2019) antara lain  memiliki 5 sebagai berikut : 

a) Keyakinan (Ideologi ), dapat diartikan pengharapan dimana 

seseorang  yang religious dapat berpegang teguh terhadat 

suatu pandangan tegologis tertentu dan juga dapat mengakui 

kebenaran doktrin- doktrin tersebut.  

b) Praktek agama,  seseorang  yang tampak dari religiusitas  

adalah seseorang dari perilaku ibadahnya kepada allah dimana 

dilihat dari sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam 

mengerjakan obadah nya. 

c) Pengamalan,  jika seseorang selalu melakukan perilaku yang 

positif dengan dimotivasi agama, oleh sebab  itu dapat 

mewujudkan ajaran- ajaran agama yang di tuntut dalam 
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kehidupan sehari-  hariyang berlandaskan pada etika dan 

spiritualisasi agama. 

d) Penghayatan setelah seeseorang memiliki keyakianan yang 

tinggi juga dapat melaksanakan ajaran agama ( baik ibadah 

maupun amal) dalam tingkatan yang optimal. 

e) Pengetahuan, terdapat dalam aspek ini yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran- 

ajaran terhadap agama, maka orang yang beragama paling 

tidak harus mengetahui hal- hal yang pokok mengenai dasar- 

dasar keyakianan. 

Jadi, dari aspek- aspek  dalam religiusitas dapat 

disimpulkan yang terdiri dari  Aspek keyakinan (ideologi), 

Aspek Praktek agama, aspek pengamalan. Aspek 

penghayatan, dan aspek pengetahuan. 

 

       3. Faktor Penyebab Terjadinya Religiusitas 

 Beberapa Penyebab Terjadinya Religiusitas menurut (Thoules, 

2015) adalah: 

a. Pendidikan yang dapat mempengaruhi dan beberapa tekanan 

sosial  (faktor sosial) 

b. Pengalaman  yang membuat sikap keagamaan seseorang. 

c.  Kebutuhan, faktor- faktor yang terseluruhnya atau pun 

sebagaian yang akan timbul dari kebutuhan- kebutuhan yang 

tidak terpenuhi ( keamanan, cinta kasih, harga diri, dan 

kematian) 

d. Intektual, beerbagai faktor antara lain saat proses pemikiran 

secara verbal. 
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C. Lingkungan Kerja 

     1. Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja adalah suatu tempat yang terdapat sejumlah 

kelompok dimana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung 

untuk mencapai tujuan perusahaan untuk dapat menyesuai dengan visi 

misi pada perusahaan tersebut (Sedarmayanti, 2018). 

 Lingkungan Kerja merupakan  faktor yang dapat berpengaruh 

dengan kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaanya 

maka diperlukan perhatian khusus dari perusahaan agar dapat 

memberikan dampak yang positif bagi  pekerjaan(Kemala, 2018) 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah suatu 

kondisi dimana perawat dalam suatu rumah sakit yang dapat 

mempengaruhi kondisi fisik  perawat baik secara langsung maupun 

tidak langsung sehingga lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila 

perawat dapat bekerja dengan optimal, tenang dan produktivitasnya 

tinggi. 

 

2. Aspek- Aspek Lingkungan Kerja 

Menurut (Simanjutak, 2017) Lingkungan kerja dapat dibagi 

menjadi beberapa aspek yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pelayanan kerja 

Pelayanan karyawan ialah aspek terpenting yang harus dalam 

dilakukan oleh setiap intansi atau pun perusahaaan terhadap 

tenaga kerja. Pelayanan yang baik dari suatu instansi akan 

mem buat pegawai  lebih bergairah dalam bekerja. 

Mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyesaikan 

pekerjaan. 

b. Kondisi Kerja 

Kondisi kerja  pegawai sebaiknya diusahakan oleh manajemen 

agar timbul rasa aman dalam bekerjaan untuk pegawai, 

kondisi kerja ini dapat meliputi penerangan yang cukup, suhu 

ruang gerak yang perlu diperhatikan, kebisingan yang didapat 
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dikendalikan, pengaruh warna, ruang gerak yang diperlukan 

dan keamanan kerja. 

c. Hubungan Karyawan 

Hubungan karyawan akan sangat menentukan bagaimana 

produktivitas kerja. Hal tersebut dapat menyebabkan karena 

adanya hubungan terkait motivasi dan kegairahan yang akan 

mengakibatkan menurunya produktivitas kerja. 

 

  3. Faktor Penyebab Terjadinya  Lingkungan Kerja 

Menurut (Gustafsson & Dallener, 2015) menyatakan bahwa secara 

garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua faktor yaitu : 

a. Faktor Lingkungan Kerja Fisik 

Beberapa faktor dari Lingkungan Kerja Fisik antara lain 

sebagai berikut : 

a) Pewarnaan 

b) Penerangan 

c) Udara 

d) Suara bising 

e) Ruang gerak 

f) Keamanan 

g) Kebersihan 

 

b. Faktor Lingkungan Kerja Non Fisik 

Beberapa faktor- faktor terkait Lingkungan Kerja Non Fisik 

sebagai berikut : 

a) Struktur Kerja 

b) Tanggung jawab kerja 

c) Perhatian dan dukungan pemimpin 

d) Kerja sama antar Kelompok 

e) Kelancaran komunikasi 
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D. Hubungan Antara Religiusitas dan Lingkungan Kerja dengan 

stres kerja 

Stres kerja dapat diartikan bahwa suatu  ketidakmampuan tenaga 

kerja yang sedang menghadapi tuntutan dalam tugas dengan akibat 

suatu ketidaknyamanan dalam bekerja. Pada pekerjaan dimana mereka 

yang mengalami kebosan  yang dimana tugas-tugas yang harus dapat 

dikerjakan dan diselesaikan dengan secepat mungkin, namun jika 

tugas tidak sebanding dengan kemampuan fisik maka pada akhirnya 

hal ini lah yang dapat menimbulkan pegawai mudah akan mengalami 

stres pada pekerjaan (Doelhadi, 2017). 

Dalam rangka  menguatkan penelitian stres kerja. Dimana stres 

adalah suatu keadaan atau pun kondisi sesesorang  merasakan tertekan 

terhadap suatu tuntutan dalam suatu pekerjaan. Banyak sumber stres 

yang bersifat psikologis dan situasional, seperti berhubungan dengan 

pekerjaan, religiusitas, mempersiapkan ujian, lingkungan 

kerja,menyeimbangkan keuangan. Faktor – faktor yang  dapt 

memunculkan terjadinya stres kerja antara lain adalah faktor 

lingkungan, Organisasional, Personal dan Kepuasan Kerja (Markan, 

2015). 

Religiusitas merupakan   kepada tuhan atau pun kecenderungan 

kebaikan dan kebenaran  atau pun Sering lebih dikenal dengan 

Religusitas juga  dimana perasaan beragama yang dapat dimiliki 

seseorang yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari manusia, 

karena dengan adanya religiusitas manusia bisa terhindar dari berbagai 

macam tindakan- tindakan negatif yang bercenderungan keluar dari 

norma kehidupan sehari- hari (Susanti, 2017). 

Lingkungan Kerja adalah dimana seseorang secara keseluruhan 

sarana prasarana kerja yang ada disekitar karyawan yang sedang 

melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

pekerjaan itu sendiri. Menurut  (Sedarmayati, 2015) mendefinisikan  

lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadap lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerjar metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. 
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Religiusitas dan Lingkungan Kerja mempengaruhi stres kerja 

dikarenakan jika religiusitas seseorang tinggi maka dapat 

mempengaruhi terkait stres kerja seseorang. Kegunaan penelitian 

terdahulu merupakan untuk mengetahui hasil yang dapat dilakukan 

oleh penelitian terdahulu, maka  sehingga bisa dijadikan dasar untuk 

penelitian ini.Ada pun hasil- hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. 

Pada Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Anggraeni, 2015) 

yang berjudul ―hubungan antara religiusitas dan stres dengan 

psychological well being pada remaja pondok pesantren. Hasil 

penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Assalafi Al- Fihtrah, 

Surabaya dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan psychological well 

being memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai signifikansi 

0,000 (< 0,05). Hubungan antara religiusitas dan psychological well 

being bersifat positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,559. 

Tanda positif menyatakan arah hubungan yang searah. Artinya, 

semakin tinggi religiusitas, maka semakin tinggi psychological well 

being. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah psychological well 

being. Dan dapat disimpulkan bahwa kontribusi variable religiusitas 

pada psychological well being ialah sebesar 55,9%. 

Pada Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Utama & Surya, 

2019) yang berjudul ―pengaruh religiusitas, adversity quotient dan 

lingkungan kerja non fisik terhadap stres kerja Hasil penelitian yang 

dilakukan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap stres kerja. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 

religiusitas yang dimiliki oleh karyawan  di tempat kerja maka 

semakin rendah stres kerja dirasakan oleh karyawan dalam 

organisasinya. Pada Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Yasa & 

Dewi, 2018) yang berjudul ―pengaruh beban kerja terhadap kepuasan 

kerja dengannstres kerja sebagai variabel mediasi‖. Hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa Beban kerja berpengaruh positif terhadap stres 

kerja pada PT. Lianinti Abadi di Denpasar. Beban kerja berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja pada PT. Lianinti Abadi di Denpasar. 

Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja pada PT. 

Lianinti Abadi di Denpasar. Pihak perusahaan hendaknya memberikan 

pemberitahuan sebelum memberikan tugas agar beban kerja 

karyawan. 
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 Berdasarkan uraian yang diatas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dengan 

sama-sama memiliki topik  membahasan stress kerja dan variabel 

bebas religiusitas ada pun perbedaan dari penelitian terdahulu dimana 

terletak pada variabel bebas yaitu  lingkungan kerja yang merupakan 

faktor lain yang mempengaruhi stres kerja. 

 

E. Kerangka berpikir 

Stres Kerja dapat diartikan suatu keadaan emosioanal yang 

dapat timbul karena adanya ketidaksesuain antara beban kerja dengan 

suatu kemampuan individu untuk dapat mengatasi stress pada 

pekerjaannya (Vanchapo, 2019). Religiusitas merupakan suatu yang 

dapat lebih menitik atau pun beratkan masalah perilaku, sosial, dan 

sesuatu ajaran dari setiap agama atau golongan yang dimilki dan 

diikut oleh setiap pengikutnya (Susanti, 2017). Lingkungan  Kerja 

adalah  segala suatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat 

mengpengaruhi dirinya yang dalam menjalankan tugas- tugasnya yang 

dapat dibebakan pada pekerja (Kemala, 2018). 

Berdasarkan berbagai macam  penjelasan  yang telah 

dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya,  maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa faktor penyebab stres kerja maka dapat di 

pengaruhi oleh Religiusitas dan Lingkungan Kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 

Hubungan Religiusitas dan Lingkungan Kerja  

 Dengan Stress Kerja Pada  Pegawai. 

 

Religiusitas 

Lingkungan Kerja 

Stres Kerja 
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H. Hipotesis 

1. Ada  Hubungan antara religiusitas dengan stres kerja 

pada perawat. 

2. Ada Hubungan antara lingkungan kerja dengan stres 

kerja pada perawat. 

3. Ada Hubungan antara religiusitas dan lingkungan kerja 

dengan stres kerja pada perawat. 
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