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(Studi pada Wartawan Koran di Kota Malang) 
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Stress kerja merupakan ketidakcocokan antara individu dengan lingkungannya yang 

mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap 

dirinya dan individu tidak dapat melihat bagaimana stres tersebut muncul. Sedangkan tipe 

kepribadian merupakan kecenderungan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

seperti berinteraksi dengan lingkungan sosial, menilai dan memutuskan sesuatu. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui stres kerja pada wartawan ditinjau dari tipe – kepribadian (studi 

pada wartawan koran di kota malang). Teknik pengambilan sample menggunakan total 

sampling. Instrument yang digunakan dalam penelitian yaitu alat tes Eysenck’s Personality 

Inventory-A dan job stres skala milik Alves. Hasil penelitian menunjukkan tipe kepribadian 

introvert memiliki mean rank sebesar 13.11 sedangkan tipe kepribadian ekstovert hanya 

sebesar 7.20 dan nilai p sebesar 0.022 < 0.05. 

 

Kata kunci : kepribadian, stress kerja, Jurnalis 

 

Job stress is a mismatch between individuals and the environment that results the inability to 

face the charges against them and they can not see the stress coming. While the type of 

personality is the tendency of individuals to live a daily life such as interacting with the social 

environment , assess and deciding things. The purpose of this research is to and out the job 

stress on journalists in terms of the personality type (studies on the newspaper reporters in 

Malang). This study used total sampling as the sampling method. Instruments used in the 

study are assays Eysenck 's Personality Inventory - A and job stress scale belonged to Alves. 

The results showed an introvert personality type has a mean rank of 13:11 while the 

personality type extrovert only at 7:20 and p value of 0.022 <0.05. 

 

Keywords: personality, job stress, Journalist 
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Saat ini, informasi yang dikemas dalam sebuah berita di media cetak masih menjadi kebutuhan 

pokok bagi masyarakat. Berkat adanya kebebasan pers di Indonesia, setiap media cetak 

berlomba-lomba untuk menghadirkan berita eksklusif, agar masyarakat lebih tertarik membaca 

dan berlangganan dengan media tersebut. Sayangnya, dibalik suguhan berita yang menarik, 

bombastik dan eklusif itu, masyarakat kadang tidak menyadari peran besar wartawan dalam 

berita-berita tersebut.  

 

Wartawan merupakan suatu profesi yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah 

informasi menjadi berita, untuk dipublikasikan melalui media massa. Wartawan merupakan 

kunci penting dalam suatu pemberitaan di media massa, karena baik dan buruknya 

pemberitaan dalam media tergantung dari informasi yang diperoleh wartawan (Djuroto dalam 

Purwaka & Dwianna, 2011). Media massa yang digunakan dalam penyampaian pesan atau 

informasi terdiri dari tiga jenis, diantaranya: media visual (media yang hanya dapat dilihat 

seperti surat kabar), media audio (media yang hanya dapat didengar seperti radio), dan media 

audio visual (media yang bisa dilihat dan didengar seperti televisi). Salah satu media yang 

paling produktif menggunakan bahasa Indonesia dengan beragam jenis tulis adalah koran. 

Setiap tulisan dalam koran merupakan suatu fakta yang ditulis bersama dengan opini namun 

dibarengi dengan pendapat ahli (Purwaka & Dwianna, 2011).  

 

Koran adalah salah satu jenis media cetak yang penerbitannya dilakukan setiap hari, berbeda 

dengan media cetak lainnya seperti tabloid dan majalah. Berdasarkan hal itu, peneliti melihat 

bahwa deadline kerja wartawan koran dari segi waktu, target liputan dan jumlah berita lebih 

padat dibanding wartawan surat kabar lainnya. Penjelasannya adalah jika dikoran, wartawan 

harus mampu mendapatkan tiga hingga empat berita setiap hari, lalu wartawan menyetor 

berita tersebut selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB kepada redaktur. Target peliputan 

atau berita yang ditulis wartawan harus berbeda setiap harinya. Sedangkan, surat kabar lain 

seperti tabloid dan majalah memiliki tenggat waktu yang panjang, bisa saja seminggu hingga 

satu bulan tergantung dengan waktu terbit tabloid dan  majalah tersebut. Selain itu, dalam 

jangka waktu satu minggu itu, wartawan tabloid dan majalah hanya bertugas mengumpulkan 

data-data terkait isu yang akan diangkat. Pada umumnya, wartawan tabloid dan majalah hanya 

mengangkat satu hingga tiga isu dalam kurun waktu satu minggu hingga satu bulan.  

 

Disisi lain, proses pengiriman berita dari wartawan koran ke redakturnya harus dilakukan di 

kantor redaksi media tersebut. Hal itu dikarenakan, saat mengedit tulisan wartawan, redaktur 

akan mempertanyakan hal-hal yang tidak jelas ataupun maksud dari  berita tersebut. Sebab, 

redaktur menggambarkan peristiwa dan mengartikan informasi yang ditulis hanya berdasarkan 

tulisan wartawan. Interaksi antara wartawan dan redaktur itu dilakukan untuk menghindari 

terjadinya penyampaian pesan yang berbeda dari narasumber kepada masyarakat. Redaktur 

mengedit tulisan wartawan dengan tujuan agar tulisan tersebut lebih menarik dan runtut untuk 

dibaca. 

 

Hal ini berbeda dengan wartawan media lain seperti radio dan televisi. Dari pengamatan 

peneliti, saat live report wartawan radio dan televisi dapat langsung melaporkan hasil 

peristiwa yang diliputnya menggunakan telepon selular yang terhubung langsung dengan 

penyiar, hanya saja jika wartawan televisi perlu mengambil gambar peristiwa. Dalam 

peliputan sehari-hari, wartawan radio dan televisi dapat melakukan penulisan naskah berita, 
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pengeditan rekaman suara atau gambar serta pengiriman berita dimana dan kapan saja, tanpa 

harus bertemu dengan redaktur. Sebab, redaktur radio dan televisi dapat mengedit naskah siar 

dengan mendengar dan melihat langsung hasil rekaman. Jam wajib ke kantor untuk wartawan 

koran juga dinilai menyita banyak waktu wartawan, sebab rata-rata setiap media mewajibkan 

wartawan tiba di kantor pada pukul 15.00 wib dan pulang pada pukul 20.00 wib. Sistem kerja 

ini dinilai penulis telah menunjukan tuntutan pekerjaan wartawan koran lebih berat dibanding 

wartawan lain. 

 

Dalam wawancara awal dengan Hari Istiawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Malang, 

(10/9/2015) dijelaskan bahwa wartawan koran memiliki deskripsi pekerjaan atau job desk 

yang tertata, dimulai dari mencari berita sesuai dengan pembagian wilayah kerja, yakni Kota 

dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Pada setiap wilayah itu, wartawan kembali dibagi 

berdasarkan  pos pendidikan, pemerintahan, kriminal, olahraga, dan ekonomi bisnis. Dalam 

proses mencari berita berdasarkan pos peliputan, wartawan selalu dituntut untuk mampu 

meliput suatu kejadian atau peristiwa, mencari isu, dan  menemukan kasus. Wartawan harus 

pandai mengenal berita diantara berbagai fakta yang ditemui. Wartawan juga harus jeli 

memilih bagian mana yang akan ditonjolkan atau ditulis dalam paragraf awal, dalam istilah 

jurnalistik disebut lead atau kepala berita (Assegaff, 1985). Wartawan harus mampu menarik 

minat orang lain untuk membaca beritanya, mengembangkan ide, dan mendeskripsikan 

peristiwa yang ditemukan (Clark, 1983). 

 

Pada wawancara awal dengan Abdul Muntholib, Pemred Radar Malang (15/9/2015), 

dijelaskan bahwa jam kerja wartawan koran sering disebut tidak mengenal waktu atau 24 jam. 

Namun, sebenarnya dalam standar operating procedure (SOP) di perusahaan bidang media 

cetak seperti koran, wartawan hanya berkerja sejak pagi hingga sore hari. Wartawan 

dibebaskan untuk memulai mencari berita pada jam yang dikehendaki. Asalkan, saat jam 

wajib mengirim berita, wartawan telah memiliki empat berita yang berbeda tema. Tetapi, 

wartawan bisa berkerja diluar jam kerja tersebut. Semisal, terjadi suatu kebakaran hebat saat 

tengah malam, wartawan diwajibkan untuk datang meliput walau jam tersebut adalah jam 

tidak wajib kerja. Hal seperti itu yang menyebabkan profesi wartawan sering disebut profesi 

tak mengenal waktu.   

 

Wartawan juga terus dituntut untuk mampu melakukan pekerjaan dengan baik seperti mampu 

mendapatkan jumlah berita yang telah ditentukan, mampu mendapatkan berita yang menarik 

dan berbobot, dan tentunya mampu mencari dan mengangkat isu eksklusif. Diluar hal itu, 

wartawan diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan narasumber yang tujuannya untuk 

memberi kesan positif terhadap media tersebut. Agar nantinya, jika ada pemberitaan yang 

membutuhkan narasumber yang sama, media dapat dengan mudah menggali informasi dari 

narasumber tersebut.  

 

Hal-hal diatas seperti tuntutan tugas, beban pekerjaan, keadaan yang bertentangan dengan 

atasan, serta adanya tuntutan dari luar pekerjaan (eksternal) termasuk sebagai stresor atau 

pemicu munculnya stres kerja (Landy & Conte dalam Martiar, 2008). Profesi wartawan 

termaksud salah satu pekerjaan yang sangat mudah menimbulkan stres (Viva.co.id 08 Januari 

2013). Sebab, dari tahun ketahun media massa terus besaing dengan ketat. Sehingga, pemilik 

atau pimpinan media banyak menuntut produktivitas tinggi pada wartawannya (Zaenuddin 
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dalam Martiar 2008). Heiman dan Kariv (dalam Sutjiato, Kandou dan Tucunan, 2015) 

menyebutkan faktor yang dapat menyebabkan stres dapat dibagi atas faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor eksternal merupakan stresor yang timbul dari luar, sedangkan faktor internal 

merupakan stresor yang muncul dari dalam diri, dalam kaitannya yakni tipe kepribadian.  

 

Tipe kepribadian adalah bentuk kumpulan dari pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran serta 

ketidaksadaran. Tipe kepribadian manusia terbagi menjadi dua, yakni introvert dan extrovert 

(Jung, dalam Alwisol, 2009). Tipe kepribadian introvert cenderung tertutup dan sulit 

berinteraksi secara efektif dengan orang yang baru dikenal. Sehingga, orang bertipe ini 

membutuhkan waktu relatif lama untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Lebih rinci, ciri 

kepribadian introvert adalah suka melamun, menghindari kontak sosial, tenang, tidak terlalu 

emosional, berfikir dahulu sebelum bertindak, suka termenung, tidak menyukai perubahan, 

dan tidak dapat beradaptasi dengan mudah (Jung, dalam Zulkarnain dan Ginting, 2003). Selain 

itu, menurut Burger (1986) orang bertipe intovert lebih pendiam, memiliki sedikit teman, lebih 

sering membaca buku daripada bertemu dengan orang lain, serta hanya akan bergaul dengan 

teman-teman terdekatnya saja.  

 

Sedangkan, tipe kepribadian ekstrovert adalah kebalikan dari kepribadian introvert, yakni 

mudah mengeluarkan emosi yang spontan, serta lancar dalam pergaulan (Maramis, 2005). 

Keprobadian ekstrovert senang bergaul, memiliki banyak teman, suka perubahan, cenderung 

agresif dan mudah kehilangan kesabaran (Zulkarnain & Ginting, 2003).  Individu dengan 

kecenderungan ekstrovert adalah individu yang impulsif, memiliki lebih banyak kontak sosial 

dan frekuensi untuk bergabung dalam aktifitas kelompok, mudah bersosialisasi, menyukai 

pesta, memiliki kebutuhan untuk berbicara dengan orang lain, (Burger,1986).  

 

Berbicara tentang stres kerja, respon setiap orang terhadap faktor pemicu stres berbeda-beda 

tergantung tipe kepribadian yang dimiliki (Robbins,  dalam Sejarahta, 2011). Artinya, sumber 

stres yang sama dapat menimbulkan respon yang berbeda pada  tiap individu (Perrewe & 

Zellars, 1999). Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbedaan tipe kepribadian dapat 

menimbulkan tingkat stres kerja yang berbeda pula. Hasil penelitian Arifianti (2008), 

menyatakan bahwa tipe kepribadian introvert berpotensi besar untuk mengalami stres kerja 

sebagai akibat dari tuntutan kerja atau emosional yang dialami. Sebab, tipe kepribadian 

introvert lebih tertutup dan cenderung memendam segala permasalahan yang ada baik itu 

dengan atasan, bawahan, rekan kerja, keluarga, klien maupun lingkungan kerja ditemukan 

bahwa ada hubungan negatif antara kepribadian hardiness dengan stres kerja.  

 

Peran kepribadian hardiness terhadap penurunan stres kerja sebesar 40%. Dengan demikian 

masih terdapat 60% faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi munculnya stres kerja 

(Dodik & Astuti 2012). Kepribadian hardiness adalah komitmen yang kuat terhadap diri 

sendiri, sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang aktif terhadap lingkungan dan mampu 

menetralkan situasi – situasi yang menekan (Cotton, dalam Dodik & Astuti, 2012). Pengertian 

keperibadian hardiness diatas menunjukan, kepribadian ini memiliki ciri yang serupa dengan 

tipe kepribadian ekstrovert. Artinya, tipe kepribadian ekstrover memiliki persentase yang kecil 

dalam menimbulkan stres kerja. 
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Disisi lain, stres kerja pada wartawan juga dapat diakibatkan oleh tidak adanya peristiwa atau 

isu yang dapat diolah menjadi berita, akibatnya saat waktu pengiriman berita kepada redaktur, 

wartawan tidak dapat menyetor jumlah berita yang ditargetkan, atau wartawan dapat 

mengirimkan sesuai jumlah namun berita tersebut tidak berbobot. Akibatnya, redaktur tidak 

puas dengan kinerja wartawan. Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan stres pada 

wartawan yakni saat menghadaoi narasumber, jarak tempuh liputan yang jauh, kasus atau 

peristiwa yang dihadapi serta adanya klaim berita yang ditulis dari pembaca  (pengalaman 

peneliti; Habibah, 2009). Stres kerja disebabkan oleh adanya kecemasan yang mengakibatkan 

turunya kepuasan kerja dan berdampak pada produktivitas kerja. Akhirnya, berakibat buruk 

terhadap orientasi, kinerja dan kesehatan psikologis wartawan, serta eksistensi media (Addae, 

2006). 

 

Selain hal-hal di atas, kesejahteraan hidup wartawan turut menjadi hal yang yang menjadi 

pemicu mudahnya wartawan merasa stres. Pasalnya, tugas wartawan memiliki tanggung jawab 

yang besar namun sayangnya tanggung jawab tersebut tidak diseimbangi dengan kesejahteraan 

yang diberikan. Baik dari sisi gaji, bonus, asuransi dan hak-hak lainnya sebagai pekerja. 

Wartawan juga dituntut bekerja di garis depan tanpa dibekali safety. Semisal, jika ada perang 

atau penggrebekan teroris, wartawan dituntut harus meliput dengan datang langsung ke tempat 

kejadian, bahkan tidak jarang wartawan meliput sejajar dengan lokasi berdirinya polisi dan 

TNI. Namun wartawan justru tidak dibekali alat pelindung, berbeda dengan pihak keamanan 

lainnya. Padahal resiko keselamatan sama besarnya (Abdul Malik, Sekretaris Aliansi Jurnalis 

Independen, 16/02/2016).     

 

Tidak hanya itu, wartawan merupakan profesi yang rentan dengan konflik. Tak jarang redaktur 

memerintahkan wartawan untuk mengusut suatu berita kasuistik yang melibatkan banyak 

pihak-pihak penting di suatu instansi ataupun organisasi. Tentunya, tugas ini juga beresiko 

besar terhadap keselamatan wartawan bahkan keluarganya. Namun, terkadang media tidak 

mampu melindungi keselamatan wartawan secara utuh, sehingga hal ini menjadi beban 

tersendiri dan mengakibatkan stres pada wartawan. Dari penjabaran tersebut terlihat profesi 

wartawan memiliki tingkat tuntutan pekerjaan yang lebih besar dibandingkan profesi lainnya.  

 

Wartawan Kota Malang juga dipilih menjadi subjek penelitian dikarenakan dengan iklim yang 

cukup sejuk cenderung mencerminkan karakter masyarakatnya yang  ramah. Hal itu 

seharusnya dapat mengurangi munculnya stress pada wartawan. Sebab, jika melihat kota besar 

lain di Jawa Timur, seperti Kota Surabaya dengan iklim yang panas dan cenderung 

masyarakatnya memiliki tipekal mudah emosional, maka wajar jika wartawan di Kota 

Surabaya mudah merasa stress.Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Chiang dan Chang 

(dalam Aiska, 2014), ditemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi stres kerja yakni, usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan, masa kerja dan beban kerja. Namun 

dalam hasil analisis yang dilakukan Aiska (2014) sendiri terhadap enam faktor stres tersebut 

pada pekerja rumah sakit, ditemukan bahwa usia, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan 

masa kerja  justru tidak berpengaruh terhadap stres. Sedangkan, faktor yang sangat 

berpengaruh adalah jenis kelamin dan beban kerja. 

 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat stres kerja yang dialami wartawan 

tidak sama, tergantung dengan respon terhadap sumber stres yang dipengaruhi oleh tipe 
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kepribadian, dan tidak dipengaruhi oleh usia, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan 

masa kerja wartawan tersebut. Maka, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

perbedaan tingkat stres kerja yang dialami wartawan hanya ditinjau dari tipe kepribadiannya 

tanpa memperhatiakn faktor lainnya. 

 

 

Stres Kerja 

 

Stres kerja memiliki pengertian yang sangat kompleks, penemu „stres‟ Dr. Hans Selye (dalam 

Munandar, 2001) mengatakan bahwa orang tidak dapat melihat bagaimana stres muncul, yang 

dapat dilihat ialah akibat dari munculnya stres tersebut. Namun, banyak para ahli yang 

mencoba mendefinisikan stres agar mudah dipahami. Seperti pendapat Effendy (2006) 

mengemukakan bahwa stres kerja merupakan situasi ketegangan atau tekanan emosional yang 

sedang dialami seseorang dalam menghadapi tuntutan yang besar dan hambatan-hambatan 

yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres kerja juga 

didefinisikan sebagai suatu keadaan yang timbul dalam interaksi antara manusia dan pekerjaan 

(Beerh dan Newman, dalam Wijono, 2010).   

 

Namun, beberapa peneliti mengasumsikan stres kerja timbul karena adanya  ketidakcocokan 

antara individu dengan lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk 

menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya (Fincham & Rhodes, dalam Munandar, 2001). 

Ketidakmampuan individu tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal individu yakni tipe kepribadian dan ekstenal yakni lingkungan.  

 

Faktor-faktor penyebab stres lainnya menurut Dwiyanti (dalam Andraeni, 2003) antara lain : 

1. Tidak adanya dukungan sosial dari lingkungan sosial 

2. Tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tempat kerja 

3. Pelecehan seksual atau perlakuan kasar dari atasan atau teman kantor yang jenis 

kelamin 

4. Kondisi lingkungan kerja yang panas, terlalu dingin, sesak, kurang cahaya dan keadaan 

lain yang membuat karyawan tidak nyaman berada dilingkungan kerja 

5. Manajemen kantor yang tidak sehat 

6. Tipe kepribadian 

7. Pengalaman pribadi yang menyakitkan 

 

Sementara, Lazarus & Folkman  (dalam Setiawan, 1994)  menyebutkan bahwa stres adalah 

keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik  dari tubuh atau kondisi 

lingkungan dan sosial yang dinilai melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya.  

Menurut Robbins (dalam Sejarahta, 2011) gejala psikologikal akibat stres kerja adalah 

ketidakpuasan kerja yang lebih ditunjukkan dengan, kecemasan, ketegangan, kebosanan, 

irritabilitas dan menunda-nunda pekerjaan.  
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Selain itu, gejala prilaku yang ditunjukan indivitu yang mengalami stres kerja antara lain  

1. Meningkatnya ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok 

2. Melakukan sabotase dalam pekerjaan 

3. Makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan yang tidak wajar sebagi perilaku 

menarik diri 

4. Tingkat absensi meningkat dan performansi kerja menurun 

5. Gelisah dan mengalami gangguan tidur 

6. Berbicara cepat. 

 

Stresor dapat pula disebut dengan sumber stres. Menurut Munandar (2001) sumber stres yang 

menyebabkan individu tidak berfungsi optimal dalam berkerja tidak hanya timbul dari satu 

sumber stres, melainkan beberapa. Dari penelitian yang dilakukannya, ditemukan bahwa 

pekerjaan merupakan sumber stres yang memiliki peran besar dalam menimbulkan stres. 

Faktor-faktor dalam pekerjaan tersebut yang menimbulkan stres yakni faktor interistik 

(tuntutan tugas dan fisik), peran, pengembangan karir, hubungan antar tenaga kerja dan iklim 

organisasi. 

 

Namun, respon yang dikeluarkan setiap individu terhadap stresor tidak sama, tergantung 

penghayatan subjektif individu terhadap stresor. Respon stres pun terbagi menjadi dua, respon 

positif dan negatif. Stres yang dapat meningkatkan motivasi kerja dianggap sebagai stres 

positive, sebaliknya, stres yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja disebut 

sebagai stres negatif (Wijono, 2010).   

 

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan Alves dkk (2004) stres kerja memiliki tiga 

aspek, yakni aspek tuntutan, kontrol dan dukungan. Aspek tuntutan dalam arti mengarah pada 

tekanan psikologis dalam penyelesaian tugas, tekanan tersebut dapat berupa tekanan 

kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif berarti tekanan tersebut berasal dari waktu dan kecepatan, 

atau suatu tekanan yang berdasarkan jumlah. Semisal, tugas yang harus diselesaikan dalam 

tenggat waktu dua hari. Sedangkan, kualitatif berarti tekanan yang muncul akibat adanya 

konflik antar tuntutan kerja yang kontradiktif. Aspek kontrol adalah batasan gerak individu 

dalam mengambil keputusan tentang pekerjaan. Batasan tersebut dibuat berdasarkan 

kemampuan intelektual, sebagaimana gelar yang dimiliki individu tersebut. Kemudian aspek 

dukungan lebih condong kepada dukungan sosial di tempat kerja. Aspek ini meliputi tingkat 

interaksi sosial antar pekerja, kolega dan atasan. Kurangnya dukungan sosial yang diterima 

individu dapat dangat berpengaruh pada stres kerja.   

 

 

Wartawan 

 

Wartawan merupakan seseorang yang pekerjaannya mencari dan menulis berita untuk dimuat 

di media massa, seperti surat kabar, televisi, radio dan lain sebagainya. Wartawan merupakan 

inti penting dari sebuat media. Menurut Northcliffe (dalam Setiawan, 1994) wartawan diminta 

untuk memperlajari satu kasus secara cepat, aktual dan terperinci. Wartawan memiliki pola 

kerja yang tidak mengenal waktu, mereka harus siap meliput kapan pun ada peristiwa penting 

terjadi. Hal tersebut membuat waktu istirahat mereka berkurang, terlebih lagi mereka harus 

memenuhi tenggat waktu pengumpulan berita yang diberikan perusahaan. Penelitian Friedman 
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dan Rosenman (dalam Munandar, 2001) membuktikan bahwa desakan waktu memberikan 

pengaruh tidak baik pada sistem cardiovascular sehingga menyebabkan terjadinya serangan 

jantung prematur dan tekanan darah tinggi. 

 

Menurut Clark (1983), wartawan akan mendapatkan satu berita ketika wartawan tersebut pergi 

kesuatu tempat. Wartawan harus bisa dengan sigap berpindah dari arena satu ke arena lain. 

Lebih lanjut Clark (1983) merumuskan ciri-ciri wartawan yang dapat menuliskan berita 

bermutu: 

 

1. Wartawan mampu menggambarkan situasi dan suasana dalam kejadian yang mampu 

menarik minat orang lain untuk membaca. 

2. Wartawan harus bisa mengembangkan ide dalam fakta dan menjadikannya kisah berita 

sehingga memiliki nilai berita. 

3. Wartawan harus bisa melatih dirinya untuk dapat meliput berbagai aspek. Seperti pos 

pendidikan, ekonomi, criminal atau bahkan gaya hidup. 

4. Wartawan harus bisa mendekatkan diri pada narasumber dengan tujuan agar 

narasumber bisa memberikan informasi yang diinginkan. 

5. Wartawan harus terus belajar menulis. Mengekspresikan ego dan penalarannya 

terhadap peristiwa yang ia temukan. 

6. Wartawan harus memiliki waktu luang untuk sekedar merokok atau mendengarkan 

music untuk memancing ide agar menghasilkan tulisan yang menarik. 

7.  

Menurut River (dalam Setiawan, 1994) wartawan tidak jarang melakukan kesalahan dalam 

penelitian berita. Hal tersebut dapat disebabkan oleh tekanan akibat persaingan antar wartawan 

media cetak lain untuk mendapatkan berita yang lebih bernilai, atau akibat deadline yang 

menuntut mereka harus menulis berita sesuai dengan keinginan redaktur. Dalam kondisi 

tertekan  sangat berpengaruh pada hasil kerja wartawan dalam menghasilkan produk berita. 

Produk yang dihasilkan wartawan dapat berpotensi tidak maksimal, baik dari segi data, akurasi 

dan kecepatan dalam penelitian berita.  Hal ini berkaitan dengan pernyataan Suryani (2011) 

yaitu beban kerja yang berlebihan dapat mengakibatkan stres kerja. Dimana stres kerja akan 

berdampak pada menurunnya produktivitas kerja.   
 

Tipe Kepribadian 

 

Kepribadian adalah suatu hal yang berperan penting dalam kehidupan seseorang karena 

dipandang sebagai keseluruhan pola tingkahlaku aktual maupun potensial yang dipengaruhi 

oleh faktor keturunan dan lingkungan (Eysenck, dalam Pervin, 2001). Kepribadian 

menentukan bagaimana individu dalam menjalani kesehariannya termaksud dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sosial, menilai dan memutuskan sesuatu. Tipe kepribadian manusia dapat 

dibagi menjadi dua, yakni ektrovert dan introvert. Ekstrovert berarti jenis kepribadian yang 

memikirkan sesuatu bersifat objektif, lebih terbuka terhadap lingkungan sekitar, dan tidak 

menyukai keteraturan. Sedangkan, introvert merupakan jenis kepribadian yang lebih suka 

memikirkan sesuatu bersifat subjektif, hanya mengikuti pendapat dari dirinya sendiri, tertutup, 

cenderung menghindari permasalahan dan lebih gemar sendirian (Eysenck, dalam Pervin, 

2001).  
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Kepribadian dinilai sebagai keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari 

organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku itu 

berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yang 

mengorganisir tingkah laku; sektor kognitif (intelligence), sektor konatif (character), sektor 

afektif (temperament) dan sektor somatic (constitution) (Eysenck , dalam Alwisol, 2009). Tipe 

Kepribadian ekstraversi dan introversi merupakan dua kutub dalam satu skala. Kebanyakan 

orang akan berada di tengah-tengah skala itu, hanya sedikit orang-orang yang benar-benar 

ekstrovert atau introvert (Shalahuddin, dalam Suyatno & Wahyuningsih, 2005). 

 

Sama halnya dengan definisi Jung (dalam Alwilsol, 2009) yang menilai bahwa konsep jiwa 

sebagai dasar pembagian tipe kepribadian individu. Extrovert adalah satu tipe yang 

mengarahkan individu ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya kedunia luar. Lebih 

terbuka, aktif, santai dan sangat tertarik dengan dunia luar. Orang dengan tipe extrovert 

perasannya mudah berubah begitu situasi berubah, lebih emosional. Karena sifatnya yang 

terbuka dan aktif ia pun mudah bergaul (supel) dan menyesuaikan diri. Dalam hal mencari 

tahu, individu extrovert selalu bersemangat untuk memecahkan hal-hal baru untuk ia taklukan.  

Sedangkan Introvert adalah satu tipe yang mengarahkan individu kepengalaman subjektif, 

lebih pada privat dan berfokus pada diri sendiri. Individu dengan tipe ini cenderung tertutup, 

pendiam bahkan menyendiri. Ia akan memandang segala sesuatu dari apa yang pernah ia alami 

saja menurutnya dunia sangat tidak menarik. Biasanya individu ini akan sulit untuk 

berkomunikasi secara efektif karena tidak terbiasa berinteraksi dengan dunia luar. 

 

Jung (dalam Oliver, 2011) menyatakan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk kedua 

sikap tersebut, tetapi hanya satu yang dominan dan sadar dalam  kepribadiannya, sedangkan 

yang lain kurang dominan dan tidak sadar. Apabila ego lebih bersifat ekstrovert dalam 

relasinya dengan dunia maka ketidaksadaran pribadinya akan bersifat introvert. 

 

Tipe Kepribadian dan Stres Kerja 

 

Stres kerja merupakan hal pasti yang akan dialami oleh pekerja. Sebab stres kerja merupakan 

dampak dari berbagai tekanan pekerjaan yang dialami. Stres kerja dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal baik eksternal ataupun internal seperti tipe kepribadian. Ditemukan bahwa 

kepribadian dan sifat yang dimiliki individu mempengaruhi stres kerja seseorang (McGee, 

1987). Tipe kepribadian menurut Eysenk (Pervin, 2001) terbagi menjadi dua yakni introvert 

dan ekstrovert.   

 

Individu dengan kepribadian introvert sulit berinteraksi secara efektif dan terkesan 

menghindari kontak sosial, sehingga kepribadian ini cenderung untuk memendam 

permasalahnya dengan atasan, rekan kerja, keluarga, klien, maupun lingkungan kerja. Mereka 

tidak berani untuk mengungkapkan apa yang menjadi beban mereka. Akhirnya, sering merasa 

bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan harapannya. Hal itu menjadi pemicu timbulnya stres 

kerja (Arifianti, 2008). Selain itu, akibat dari sulit berinteraksi dengan lingkungan sosial, 

individu dengan kepribadian ini cenderung tidak memiliki rekan kerja. Padahal semakin 

sedikit dukungan dari rekan kerja, maka akan mudah mengalami stres (Djohan & Susanto,  

2006). 
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Sedangkan, individu dengan kepribadian ekstrovert memiliki karakteristik suka bergaul, 

memiliki banyak teman, dan selalu membutuhkan teman untuk berbicara. Tipe kepribadian ini 

juga tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri, karena menyukai bentuk 

pekerjaan yang membutuhkan kerjasama. Namun dalam pekerjaan sebagai seorang wartawan, 

wartawan harus mampu berkerja sendiri di lapangan. Artinya, wartawan harus mampu 

mencari, mendapatkan, serta mengumpulkan data-data seorang diri, yang nantinya akan 

disusun menjadi berita yang bernilai eksklusif dan tidak dimiliki media lain (pengalaman 

penulis; Assegaff, 1994). Berkerja sendiri tentunya akan menimbulkan stres bagi wartawan 

dengan kepribadian ekstrovert. Sebab, pekerjaan ini bersifat individual. 

 

Hipotesis  
 

Ada perbedaan tingkat stres kerja pada wartawan ditinjau dari tipe kepribadian. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian  komparatif 

yang menekankan analisisnya dengan data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika. Dimana, pendekatan ini membandingkan keberadaaan satu variabel atau lebih. 

Dengan perhitungan statistik, maka akan diperoleh besarnya signifikan untuk uji perbedaan 

(Sugiyono, 2014).  

 

 

Subyek Penelitian 

 

Subyek penelitian adalah wartawan koran di Kota Malang dengan jumlah sebanyak 24 subjek 

penelitian. Data tersebut diperoleh dari data wartawan koran Kota Malang yang tercatat di 

organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2015. Wartawan Koran dipilih 

menjadi subjek penelitian dikarenakan job desk  mereka dinilai lebih padat dibanding 

wartawan media lainnya. Sebanyak 24 wartawan yang dijadikan subjek penelitian berasal dari 

berbagai media cetak baik nasional dan lokal. Pada penelitian ini, peneliti tidak 

memperhatikan jenis kelamin, usia, dan masa kerja subjek. 

 

Teknik pengambilan sample menggunakan total sampling. Dimana, seluruh anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil 

(Sugiyono, 2014). Maka dalam penelitian ini seluruh populasi wartawan dijadikan subjek 

penelitian, yakni sebanyak 24 orang wartawan.  

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian ini variabel independen adalah tipe kepribadian yang akan mempengaruhi 

variabel dependen yakni stres kerja. Tipe kepribadian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu 
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ekstrovert dan introvert. Dalam penelitian ini akan menggunakan alat tes Eysenck’s 

Personality Inventory-A. Eysenck‟s Personality Inventory-A memiliki 3 aspek, yaitu lie, 

extraversion, dan neurotic. Akan tetapi untuk kepentingan penelitian, yang akan digunakan 

hanya aspek extraversion. Selain itu subjek yang memiliki skor sebesar 12 tidak diikut 

sertakan dalam penelitian ini, dikarenakan skor tersebut merupakan batas antara ekstrovert dan 

introvert, dimana skor  12 merupakan skor yang menunjukkan tipe kepribadian yang stabil. 

Alat tes ini memiliki 56 item, dengan menggunakan 2 pilihan jawaban (Ya dan Tidak). Cara 

penilaian alat tes ini adalah dengan memberikan tanda “X” pada pilihan jawaban yang dinggap 

paling sesuai dengan diri subjek. Contoh item yang disajikan dalam skala ini adalah : “Apakah 

setiap tantangan akan anda hadapi?“.  

 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yakni stres kerja, untuk mengukur stres kerja pada 

wartawan peneliti menggunakan job stres skala milik Alves dkk (2004). Skala ini memiliki 3 

aspek, yakni tuntutan, kontrol dan dukungan sosial. Skala ini memiliki 17 item. Contoh item 

yang disajikan dalam skala ini, “anda harus berkerja dengan cepat”. Berdasarkan hasil try out 

indeks validitas job stres skala sebesar 0.401 – 0.867 dengan reliabilitas sebesar 0.925. 

 

Prosedur dan Analisis Data 

 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah dengan mencari subjek yang sesuai dengan kriteria 

penelitian. Kemudian dilakukan try out terlebih dahulu untuk skala stres kerja kepada 20 

wartawan, guna mengatahui nilai validitas dan reliabilitas dari skala tersebut. Sedangkan 

untuk alat tes Eysenck’s Personality Inventory, peneliti tidak melakukan try out terlebih 

dahulu dikarenakan sudah teruji validitas dan reliabilitas nya.  Kemudian setelah dilakukan try 

out terhadap skala stres kerja, peneliti menganalisis terlebih dahulu item-item yang tidak 

memenuhi syarat untuk diperbaiki, kemudian dilakukan penyebaran skala stres kerja ulang 

beserta alat tes Eysenck’s Personality Inventory untuk mengambil data yang akan dianalisis 

oleh peneliti. 

 

Metode uji hipotesis yang peneliti gunakan adalah metode Uji Mann Whitney non parametrik. 

Dimana metode analisis ini digunakan untuk menguji beda dengan menggunakan rata-rata 

variabel dan jumlah data sampel penelitian kurang dari 30 (Sujarweni, 2015). Perhitungan uji 

hipotesis ini akan dibantu dengan program IBM SPSS Statistics 20 for Windows. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Subjek dalam penelitian ini merupakan wartawan koran yang memiliki wilayah tugas kerja di 

Kota Malang. Jumlah keseluruhan partisipan yang ikut berjumlah 24 wartawan. Pada 

penelitian ini, peneliti tidak memperhatikan usia, jenis kelamin dan masa kerja subjek. 

Sehingga karakteristik pemilihan subjek hanya berdasarkan pekerjaan dan wilayah kerja. 

 

Dari hasil skoring Eysenck’s Personality Inventory, kategori tipe kepribadian dibagi menjadi 

dua yakni ekstrovert dan introvert. Dalam penelitian ini, sebanyak 10 wartawan (56,6 %) 
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diketahui bertipe kepribadian ekstrovert, dan sebanyak 9 wartawan (47,4%) bertipe 

kepribadian introvert. Sedangkan, 5 wartawan lainnya tidak diikut sertakan dalam penelitian 

dikarenakan skor yang dihasilkan merupakan skor stabil, yaitu batas antara tipe kepribadian 

ekstrovert dan introvert.   

 

Uji Hipotesis 

 

Tabel 1. Perbedaan tingkat stres kerja ditinjau dari tipe kepribadian  

Kelompok Jumlah subjek Mean rank Sig (P) Keterangan 

Ekstrovert 10 7.20 0.022 Signifikan 

Introvert 9 13.11   

  

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa ada perbedaan tingkat stres kerja wartawan ditinjau 

dari tipe kepribadian.  Wartawan dengan tipe kerpibadian introvert mengalami tingkat stres 

kerja yang lebih tinggi dari pada  wartawan bertipe kepribadian ekstrovert. Hal ini terlihat dari 

peringkat rata-rata (mean rank) yang diperoleh dari masing-masing tipe kepribadian, dimana 

tipe kepribadian introvert memiliki mean rank sebesar 13.11 sedangkan tipe kepribadian 

ekstovert hanya sebesar 7.20. Tidak hanya itu, nilai p sebesar 0.022 < 0.05, juga membuktikan 

bahwa hipotesis peneliti diterima, yakni ada perbedaan tingkat stres kerja pada wartawan 

ditinjau dari tipe kepribadiannya.  

 

 

Tabel 2. Deskripsi stres kerja berdasarkan jenis kelamin, umur dan masa kerja 

Keterangan  Frekuensi Prosentase Mean 

Jenis Kelamin Laki-Laki 12 63.20% 47.2 

 

Perempuan 7 36.80% 49 

Total  19 100.00% 96.2 

Usia 20-25 Tahun 10 52.60% 48.2 

 

26-30 Tahun 6 31.60% 46.67 

 

31-36 Tahun 3 15.80% 49.33 

Total 19 100% 144.2 

Masa Kerja 1-5tahun 14 73.70% 48.57 

 

5 Tahun Keatas 5 26.30% 46 

Total 19 100% 94.57 

 

Dari total keseluruhan subjek, diketahui jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 orang (63.2%) 

dan perempuan berjumlah 7 orang (36.8 %). Berdasarkan jenis kelamin stres kerja lebih tinggi 

dialami oleh  perempuan dengan nilai rata-rata mencapai 49.0, sedangkan stres kerja pada 

laki-laki hanya 47,25. Hal ini menunjukan bahwa jenis kelamin turut mempengaruhi tingkat 

stres kerja pada wartawan.  
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Pada tabel 2 diketahui pula bahwa usia direntan 31 – 36 tahun mengalami tingkat stres kerja 

yang lebih tinggi dibandingkan usia 20 – 25 tahun dan 26- 30 tahun. Hal itu terlihat dari mean 

pada usia 31 – 36 tahun yang mencapai 49.3, sedangkan rentan usia 26 – 30 tahun dengan 

mean 46.6 dan rentan usia 20 – 25 tahun dengan mean 48.2. Berdasarkan hasil ini menunjukan 

bahwa usia juga berpengaruh terhadap stres kerja yang dialami wartawan. 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa masa kerja 1 – 5 tahun mengalami stres kerja yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan masa kerja 6 tahun keatas. Hal itu ditunjukan dengan nilai rata-rata yang 

dihasilkan, yakni 48.57 pada masa kerja 1 – 5 tahun, sedangkan 46 untuk masa kerja 6 tahun 

ke atas.  

 

 

DISKUSI 

 

Dalam penelitian ini melibatkan 19 wartawan, dengan jumlah subjek bertipe kepribadian 

ekstrovert sebanyak 10 wartawan dan introvert sebanyak 9 wartawan. Berdasarkan hasil 

penelitian dari 19 subjek tersebut menunjukan ada perbedaan tingkat stres kerja pada 

wartawan bertipe kepribadian introvert dan ekstrovert. Dimana, wartawan bertipe kepribadian 

introvert mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Data statistik penelitian ini juga 

memperlihatkan hasil bahwa nilai p sebesar 0.022 < 0.05, maka artinya terdapat perbedaan 

tingkat stres kerja yang signifikan dari kedua tipe kepribadian tersebut.  

 

Lebih tingginya tingkat stres kerja yang dialami kepribadian introvert dikarenakan individu 

dengan tipe kepribadian ini sulit berinteraksi dengan lingkungan sosial secara efektif, mereka 

lebih menyukai kesendirian. Sedangkan, pekerjaan wartawan membutuhkan interaksi yang 

aktif, baik interaksi dengan narasumber, rekan kerja atau pun atasan. Wartawan juga memiliki 

tugas untuk menggali suatu kasus secara mendalam dan detail, hal ini tentunya memberikan 

tekanan tersendiri untuk wartawan. Sebab wartawan dengan tipe kepribadian introvert lebih 

senang membaca buku dibandingkan bertemu dengan orang-orang baru. Padahal untuk dapat 

menemukan dan memecahkan kasus, wartawan membutuhkan banyak informasi yang hanya 

bisa didapatkan dari pihak-pihak yang tekait dalam kasus yang sedang digali. Artinya, 

wartawan bertipe kepribadian introvert harus memaksakan diri untuk bertemu dengan orang-

orang baru, walau pun ia tidak menyukai hal itu. Wartawan berkepribadian introvert saat 

mengalami stres kerja cenderung merasa tidak puas akan kinerjanya, yang hal itu lebih 

ditunjukkan dengan, kecemasan, ketegangan, kebosanan, irritabilitas dan menunda-nunda 

pekerjaan. 

 

Hastuti (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tipe kepribadian introvert lamban 

dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, padahal wartawan koran dituntut untuk cepat 
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dalam mencari, mendapatkan  hingga menuliskan berita. Sama halnya dengan pendapat 

Luthans (dalam Hastuti, 2008) yang menjelaskan bahwa individu bertipe kepribadian introvert 

lebih cepat mengalami kemarahan jika ia tidak dapat menangani suatu hal. Kemarahan yang 

dirasakannya pun tentu akan menyebabkan perasaan kurang enak yang akhirnya dapat 

mengganggu konsentrasi dan produktivitas dalam berkerja. Sebab tipe kepribadian ini lebih 

memilih untuk memendam dan tidak menceritakan segara permasalahan yang ada.  (Arifianti, 

2008).  Hal-hal diatas mendukung hasil penelitian yang menunjukan bahwa tingkat stres kerja 

pada wartawan dengan tipe kepribadian introvert lebih tinggi.  

 

Extraversion sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial dan sosiabilitas individu. Individu 

dengan kepribadian exstravert merupakan  individu periang atau penggembira pada saat 

berhubungan dengan orang lain akan mudah membangun hubungan sosial, suka mengambil 

kesempatan untuk berjumpa dengan orang lain, easy going, dan optimis. Sebaliknya introvert 

dikatakan sebagai sifat individu yang pendiam menarik diri dari pergaulan sosial, hati-hati 

dalam bertindak, suka membuat perencanaan yang relatif detil, dan tidak suka 

mengekspresikan emosi (Eysenck dalam Ramdhani, 1991). 

 

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan keterangan beberapa pimpinan redaksi 

kepada peneliti, dijelaskan bahwa wartawan dengan kepribadian introvert tidak melulu 

memperlihatkan adanya kendala yang dialami di lapangan. Wartawan dengan kepribadian ini 

mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik dan tepat waktu. Mereka juga 

menunjukan jika mampu berkerja secara profesional. 

 

Sementara itu, wartawan yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dinyatakan memiliki 

tingkat stres kerja yang lebih rendah. Hal itu disebabkan, wartawan berkepribadian ekstrovert 

cenderung lebih mudah mengikuti rytme kerja, karena tipe kepribadian ini memang menyukai 

hal-hal baru. Dunia wartawan dikatakan penuh dengan hal-hal baru karena job desk wartawan 

diharuskan untuk mencari informasi-informasi aktual setiap hari.  

 

Tipe kepribadian ekstrovert juga lebih suka berbicara, sehingga ia akan dengan mudah 

menceritakan permasalahan-permasalah yang dihadapi dan cepat menemukan solusi. Maka 

setara dengan penelitian Mariana dkk (2013) bahwa kepribadian ekstrovert memiliki strategis 

untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya stres. Sehingga tipe kepribadian ini memiliki 

tingkat stres yang rendah. Ayan dan Kocacik (2010) juga mengatakan bahwa tipe kepribadian 

ekstrovert memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi dibanding intovert. Karena, ekstrovert tidak 

memilki kecemasan yang berlebihan sehingga individu ini tidak mudah mengalami stres kerja 

dan mudah merasa puas dengan pekerjaannya. 

 

Selain itu, hasil penelitian ini membenarkan bahwa stres kerja juga dapat dipengaruhi oleh 

jenis kelamin. Dimana, jenis kelamin perempuan memiliki tingkat stres kerja lebih tinggi 
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dibandingkan laki-laki, dengan nilai rata-rata perempuan 49 dan laki-laki 47,2. Artinya, jenis 

kelamin berpengaruh dalam menimbulkan stres. Maka sesuai pula dengan penelitian yang 

dilakukan Aiska (2014) pada perawat di rumah sakit yang menyebutkan bahwa jenis kelamin 

mempengaruhi tingkat stres kerja. Perempuan cenderung lebih mudah mengalami stres, sebab 

perempuan memiliki prolaktin yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga lebih mudah 

mengalami trauma emosional dan stres fisik.  

 

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pada rentan usia 31 – 36 tahun, wartawan 

lebih mudah mengalami stres, artinya semakin beranjak tua seseorang akan semakin mudah 

terkena stres. Hal itu dikarenakan, seseorang yang berusia 30 – 40 tahun rentan terkena stres 

akibat merasa bosan melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun (Vanagas, Axelsson & 

Vanagiene, 2004). 

 

Selain usia, diketahui pula bahwa masa kerja turut berpengaruh dalam menimbulkan stres. 

Diketahui masa kerja 1-5 tahun lebih rentan dan mudah mengalami stres. Hal ini bisa 

dikarenakan masa kerja 1 – 5 tahun merupakan masa dimana wartawan berupaya beradaptasi 

dengan pekerjaannya serta membangun repotasi diri atau karir atas pekerjaan yang telah ia 

jalani. Hasil ini didukung oleh pendapat Dimunova & Nagyova (2012) yang mengatakan 

individu dengan masa kerja 1-3 tahun mengalami stres kerja yang lebih tinggi karena mereka 

banyak menghabiskan waktu untuk beradaptasi dan membangun karir, sehingga kebutuhan 

personal dan mentalnya terabaikan.  

 

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada 19 wartawan koran di Kota Malang, terdapat perbedaan 

tingkat stres kerja yang signifikan pada wartawan bertipe kepribadian ekstrovert dan introvert. 

Hal tersebut terbukti dari nilai p sebesar 0.022 < 0.05.  Penelitian ini juga menunjukan   bahwa 

wartawan bertipe kepribadian introvert mengalami tingkat stres kerja yang lebih tinggi dari 

pada wartawan bertipe kepribadian ekstrovert. Hal itu dibuktikan dengan perolehan mean rank 

dari masing-masing tipe kepribadian, yakni sebesar 13.11 untuk tipe kepribadian introvert dan 

7.20 untuk tipe kepribadian ekstrovert. 

 

Implikasi dari penelitian ini adalah bagi wartawan bertipe kepribadian introvert dapat mulai 

melatih dirinya dengan mengikuti pelatihan publik speaking, sehingga terlatih untuk menjadi 

pribadi yang komunikatif. Sedangkan untuk tipe kepribadian ekstrovert, diharapkan dapat 

mencoba memproses pikiran secara tertulis, tidak hanya dengan berbicara. Sebab, orang 

dengan kepribadian ekstrovert lebih gemar berbicara namun tidak sepandai introvert dalam 

menulis dan mendeskripsikan suatu hal.    
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Selain itu, bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi terutama media cetak 

untuk dapat lebih memperhatikan kepribadian wartawan yang  dimiliki. Perusahaan 

diharapkan dapat lebih bijak untuk memberikan arahan atau pun motivasi dalam 

menumbuhkan semangat kerja wartawan terutama wartawan bertipe kepribadian introvert. 

Perusahaan juga diminta mampu menyediakan pelatihan-pelatihan agar profesionalitas 

wartawan terjaga. 

Kekurangan dalam penelitian ini, ditemukan skor stabil antara kepribadian introvert dan 

ekstrovert. Namun peneliti tidak menjelaskan secara terperinci definisi dan implementasi skor 

stabil menurut teori Eysenck. Sehingga, saran bagi peneliti selanjutnya dapat memperdalam 

penelitian ini dengan melibatkan semua tipe kepribadian menurut Eysenck, termasuk tipe 

kepribadian diangka stabil. Tak hanya itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

lain di luar kepribadian yang diindikasikan mempunyai hubungan dengan stres kerja seperti 

locus of control dan motivasi berprestasi. 
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LAMPIRAN I 

HASIL TRYOUT  

SKALA STRES KERJA 
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Blue Print Tryout Skala Stres Kerja 

 

No Aspek Favorable Unfavorable Bobot 

1 Tuntutan 1, 2, 3, 4 5 29 % 

2 Kontrol 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 35% 

3 Dukungan 12, 13, 14, 15, 16, 17 - 35% 

 

Tryout Skala Stres Kerja 

Identitas Diri 

Nama    : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Petunjuk Pengisian  

Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teliti. Beri tanda cek (   ) pada salah satu dari 

empat kolom pilihan yang tersedia disetiap pernyataan yang yang sesuai dengan diri anda. 

Diharapkan agar tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. 

Keterangan pilihan jawaban,  

SS = Sangat Sesuai 

S = Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat Tidak Sesuai 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya harus berkerja dengan sangat cepat     

2 Saya harus berkerja secara intensif      

3 Pekerjaan saya memerlukan usaha yang terlalu banyak      

4 Saya memiliki waktu untuk mengerjakan semuanya      

5 Pekerjaan saya sering melibatkan tuntutan yang saling 

bertentangan  

    

6 Saya memperlajari sesuatu yang baru dari pekerjaan saya      

7 Pekerjaan saya memiliki keterampilan dan keahlian yang 

cukup tinggi 

    

8 Pekerjaan saya mengharuskan saya mengambil inisiatif     

9 Saya harus melakukan hal yang sama berulang kali     

10 Saya memiliki keleluasaan dalam menentukan cara 

menyelesaikan pekerjaan saya 

    

11 Saya memiliki keleluasaan dalam memilih apa yang akan 

saya lakukan dengan pekerjaan saya 

    

12 Atmosfir di tempat kerja saya sangat tenang dan 

menyenangkan 

    

13 Hubungan antar pekerja di tempat kerja saya baik     

14 Rekan-rekan kerja saya mendukung saya     
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15 Rekan kerja saya memahami jika saya mengalami 

kesulitan 

    

16 Hubungan saya dengan atasan saya terjalin dengan baik     

17 Saya menikmati kerja dengan rekan kerja saya     

 

Mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. 

 

Terima kasih  
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Tabulasi Data Tryout Skala Stres Kerja  

subjek  item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 

s_1 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 

S_2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

s_3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

s_4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 

s_5 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 

s_6 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

s_7 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 

s_8 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

s_9 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 

s_10 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

s_11 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 

s_12 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

s_13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

s_14 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 4 

s_15 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

s_16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

s_17 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

s_18 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 

s_19 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 

s_20 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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Hasil Tryout Skala Stres Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.876 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item 1 49.70 39.800 .704 .861 

item 2 49.05 42.892 .424 .872 

item 3 49.05 42.261 .735 .864 

item 4 49.00 42.000 .609 .866 

item 5 49.40 48.358 -.171 .907 

item 6 49.30 39.379 .612 .865 

item 7 48.80 44.168 .375 .874 

item 8 49.35 40.450 .740 .860 

item 9 49.40 39.095 .640 .863 

item 10 49.65 39.187 .712 .860 

item 11 49.25 40.408 .892 .857 

item 12 49.15 42.239 .545 .868 

item 13 49.35 39.187 .656 .862 

item 14 49.30 43.379 .496 .870 

item 15 49.25 40.408 .892 .857 

item 16 49.55 47.629 -.117 .895 

item 17 49.05 42.050 .772 .863 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.925 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item 1 43.95 41.208 .711 .917 

item 2 43.30 44.011 .473 .925 

item 3 43.30 43.695 .749 .918 

item 4 43.25 43.566 .601 .921 

item 6 43.55 40.576 .638 .921 

item 7 43.05 45.524 .404 .926 

item 8 43.60 42.042 .726 .917 

item 9 43.65 40.029 .691 .919 

item 10 43.90 40.937 .682 .919 

item 11 43.50 42.053 .867 .914 

item 12 43.40 43.621 .562 .922 

item 13 43.60 40.253 .696 .919 

item 14 43.55 45.208 .452 .925 

item 15 43.50 42.053 .867 .914 

item 17 43.30 43.274 .820 .917 
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LAMPIRAN II 

HASIL TURUN LAPANG  
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Blue Print Skala Stres Kerja 

 

No Aspek Favorable Unfavorable bobot 

1 Tuntutan 1, 2, 3, 4,  - 26.6 % 

2 Kontrol 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 40 % 

3 Dukungan 11, 12, 13, 14, 15 - 33.4 % 

 

 

Skala Stres Kerja 

 

Identitas Diri 

Nama    : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

 

Petunjuk Pengisian  

Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teliti. Beri tanda cek (   ) pada salah satu dari 

empat kolom pilihan yang tersedia disetiap pernyataan yang yang sesuai dengan diri anda. 

Diharapkan agar tidak ada pertanyaan yang tidak terjawab. 

Keterangan pilihan jawaban,  

SS = Sangat Sesuai 

S = Sesuai 

TS = Tidak Sesuai 

STS = Sangat Tidak Sesuai 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya harus berkerja dengan sangat cepat     

2 Saya harus berkerja secara intensif      

3 Pekerjaan saya memerlukan usaha yang terlalu banyak      

4 Saya memiliki waktu untuk mengerjakan semuanya      

5 Saya memperlajari sesuatu yang baru dari pekerjaan saya      

6 Pekerjaan saya memiliki keterampilan dan keahlian yang 

cukup tinggi 

    

7 Pekerjaan saya mengharuskan saya mengambil inisiatif     

8 Saya harus melakukan hal yang sama berulang kali     

9 Saya memiliki keleluasaan dalam menentukan cara 

menyelesaikan pekerjaan saya 

    

10 Saya memiliki keleluasaan dalam memilih apa yang akan 

saya lakukan dengan pekerjaan saya 

    

11 Atmosfir di tempat kerja saya sangat tenang dan 

menyenangkan 

    

12 Hubungan antar pekerja di tempat kerja saya baik     
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13 Rekan-rekan kerja saya mendukung saya     

14 Rekan kerja saya memahami jika saya mengalami 

kesulitan 

    

15 Saya menikmati kerja dengan rekan kerja saya     

 

Mohon diperiksa kembali, jangan sampai ada yang terlewatkan. 

 

Terima kasih  
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Tabulasi Data Skala Stres Kerja  

Nom

or 
kepribadi

an 

usi

a 

masa 

kerja 

jen

is 

item 

1 

item 

2 

item 

3 

item 

4 

item 

5 

item 

6 

item 

7 

item 

8 

item 

9 

item 

10 

item 

11 

item 

12 

item 

13 

item 

14 

item 

15 

juml

ah 

1 ekstrovert 25 3 L 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 46 

2 ekstrovert 28 6 L 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 

3 ekstrovert 24 2 P 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 39 

4 ekstrovert 23 1 P 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 46 

5 ekstrovert 27 4 L 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 3 38 

6 ekstrovert 36 13 P 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

7 ekstrovert 27 5 L 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 47 

8 ekstrovert 25 3 L 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 50 

9 ekstrovert 23 1 P 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 44 

10 ekstrovert 25 2 L 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 41 

11 introvert 34 8 L 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 46 

12 introvert 25 2 P 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 53 

13 introvert 22 1 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59 

14 introvert 27 4 L 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 53 

15 introvert 27 5 L 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55 

16 introvert 22 2 L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

17 introvert 24 1 L 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44 

18 introvert 31 6 P 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 4 53 

19 introvert 27 5 L 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 43 
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Z SKOR DAN T SKOR 

NOMOR KEPRIBADIAN USIA JENIS Masa kerja JUMLAH STRESS KERJA Z STRESS KERJA T STRESS KERJA K STRESS KERJA 

1 Ekstrovert 25 L  46 -0.30173 46.98 RENDAH 

2 Ekstrovert 28 L  44 -0.62023 43.8 RENDAH 

3 Ekstrovert 24 P  39 -1.41646 35.84 RENDAH 

4 Ekstrovert 23 P  46 -0.30173 46.98 RENDAH 

5 Ekstrovert 27 L  38 -1.57571 34.24 RENDAH 

6 Ekstrovert 36 P  49 0.17601 51.76 TINGGI 

7 Ekstrovert 27 L  47 -0.14248 48.58 RENDAH 

8 Ekstrovert 25 L  50 0.33526 53.35 TINGGI 

9 Ekstrovert 23 P  44 -0.62023 43.8 RENDAH 

10 Ekstrovert 25 L  41 -1.09797 39.02 RENDAH 

11 Introvert 34 L  46 -0.30173 46.98 RENDAH 

12 Introvert 25 P  53 0.813 58.13 TINGGI 

13 Introvert 22 P  59 1.76848 67.68 TINGGI 

14 Introvert 27 L  53 0.813 58.13 TINGGI 

15 Introvert 27 L  55 1.13149 61.31 TINGGI 

16 Introvert 22 L  60 1.92773 69.28 TINGGI 

17 Introvert 24 L  44 -0.62023 43.8 RENDAH 

18 Introvert 31 P  53 0.813 58.13 TINGGI 

19 Introvert 27 L  43 -0.77947 42.21 RENDAH 
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Hasil analisa 

 

Ranks 

 
kkepribadian N Mean Rank Sum of Ranks 

jumlah STRESS KERJA 1 10 7.20 72.00 

2 9 13.11 118.00 

Total 19   

 

 

Test Statistics
a
 

 

jumlah STRESS 

KERJA 

Mann-Whitney U 17.000 

Wilcoxon W 72.000 

Z -2.298 

Asymp. Sig. (2-tailed) .022 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .022
b
 

a. Grouping Variable: kkepribadian 

b. Not corrected for ties. 

 

 

 




