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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Stres merupakan suatu bagian dalam hidup yang tidak dapat 

terelakan pada kehidupan manusia. Hampir seluruh manusia pernah 

mengalami stres, baik stres psikologis, stres akademik maupun stres di 

lingkungan kerja. Stres adalah beban yang dialami seseorang yang menarik 

seseorang tersebut dari segala penjuru, ketegangan dan tekanan yang 

dialami seseorang saat menghadapi tuntutan untuk menguji kemampuan 

dalam mengatasi atau mengelola masalah dalam hidup (Bartsch & Evelyn, 

2005). Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang 

stres diketahui bahwa secara fundamental, teori stres terbagi menjadi tiga 

pendekatan yaitu 1) stres model stimulus, yaitu stres yang muncul karena 

adanya rangsangan dari lingkungan, 2) stres model respon, yaitu stres yang 

muncul karena adanya perubahan psikis, emosional dan fisik dari dalam diri 

individu dan 3) stres model transaksional, yaitu stres yang muncul karena 

adanya respon emosi dan proses kognitif dari interaksi manusia dan 

lingkungan (Gaol, 2016).  

Stres akademik merupakan kasus yang paling sering dialami oleh 

siswa, baik pada tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi 

yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang dihadapi semakin banyak 

seperti tugas sekolah, ujian dan lain−lain (Gaol, 2016). Sumber stres 
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akademik pada siswa terbagi menjadi empat bagian yaitu 1) interpersonal 

yang mencakup hubungan dengan teman sebaya, 2) intrapersonal yang 

mencakup hubungan dengan diri sendiri, 3) akademik yang mencakup 

prestasi di sekolah dan 4) lingkungan yang mencakup kondisi sekolah dan 

lingkungan belajar (Akande, Olowonirejuaro & Okwara−Kalu, 2014). 

 Stres akademik adalah salah satu jenis stres yang bersumber dari 

kegiatan akademik atau proses belajar, stres akademik timbul karena adanya 

tekanan akademik (academic pressure) dan tekanan teman sebaya (peer 

pressure). Tekanan akademik yang dihadapi oleh siswa adalah naik kelas, 

mendapat peringkat, ujian sekolah serta tugas dan projek yang berkaitan 

dengan mata pelajaran di sekolah. Sedangkan, tekanan teman sebaya yang 

dihadapi oleh siswa adalah menjadi menjadi siswa populer, memiliki 

banyak teman dan mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah 

(Greenberg, 2002). Selain mengikuti kegiatan belajar di sekolah, tak sedikit 

pula siswa yang mengikuti bimbingan belajar di luar untuk menunjang 

prestasi akademis di sekolah. Banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi oleh 

siswa, terutama di bidang akademik membuat siswa rentan untuk 

mengalami stres akademik.    

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskdesdas) pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa sebanyak 14 juta orang atau 6% dari populasi 

penduduk Indonesia pada rentang usia 15 tahun ke atas menunjukkan 

gejala−gejala stres, depresi dan kecemasan (www.depkes.go.id). Hal ini 

menunjukkan bahwa remaja rentan untuk mengalami stres dan depresi. 
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Salah satu jenis stres yang dapat dialami oleh remaja adalah stres akademik. 

Data penelitian yang dilakukan oleh Akande, Olowonirejuaro dan 

Okwara−Kalu (2014) didapatkan data level stres pada siswa di salah satu 

SMA di Abuja, Nigeria bahwa 10,8% memiliki tingkat stres yang baik, 

37,3% memiliki tingkat stres yang rendah, 45,6% memiliki tingkat stres 

yang sedang dan 6,3% memiliki tingkat stres yang tinggi. Sedangkan, data 

penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Ifdil (2013) di salah satu SMA 

Negeri di Kota Padang mendapatkan hasil bahwa tingkat stres rendah 

sebesar 15%, tingkat stres sedang sebesar 71,8% dan tingkat stres tinggi 

sebesar 13,2%. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tiga siswa SMA di 

Balikpapan berinisial D, F dan R. D mengatakan bahwa sistem kurikulum 

yang diterapkan sekarang memberikan ruang yang sedikit untuk siswa bisa 

bermain, siswa harus dapat memanejemen waktu mereka sehingga mereka 

tidak hanya belajar tetapi dapat bermain pula. D juga mengatakan bahwa ia 

sering mengalami stres ketika terdapat dua atau lebih ulangan mata 

pelajaran di dalam satu hari yang sama. D mengaku bahwa ia sering 

mengalami pusing, mudah lelah, tidur tidak teratur dan merasa malas dan 

emosi meningkat. F mengatakan bahwa kurikulum yang diajarkan sekarang 

terlalu memaksakan kehendak, hal ini dikarenakan masih banyak sekali 

siswa yang belum bisa mengikuti kurikulum tersebut. F mengaku merasa 

terbebani dengan tugas yang diberikan oleh guru dan semua kompetensi 
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dasar yang harus dituntaskan pada setiap mata pelajaran, sehingga membuat 

F sering mengalami stres, menunda−nunda tugas, pusing dan mudah panik.  

Sedangkan R mengatakan bahwa kurikulum baru yang diterapkan di 

sekolah memiliki nilai positif, yaitu siswa lebih termotivasi untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi dan tidak asing dengan sistem 

pembelajaran di bangku perkuliahan. Namun, R mengatakan bahwa dengan 

kurikulum ini siswa dituntut untuk lebih memahami guru dan guru terlalu 

bertumpu pada kurikulum sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi tidak 

nyaman. R mengaku sering bergadang untuk menyelesaikan tugas sekolah, 

sehingga jam tidur R tidak beraturan. R sering tidur di kelas apabila guru 

sedang tidak di dalam kelas. Selain itu, R mengaku menjadi mudah emosi 

dan memiliki nafsu makan yang kurang. R yang sedang duduk di bangku 

akhir SMA mengaku sering mengalami stres dan gugup dalam 

mempersiapkan ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi negri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa D, F dan R sedang mengalami 

stres akademik, hal ini dikarenakan D, F dan R mengalami gejala fisik stres 

akademik seperti susah tidur, mudah lelah, pola makan tidak teratur, pusing, 

stres, kemudian, gejala emosi stres akademik seperti mudah emosi, panik 

dan gugup.  

 Penelitian Pratama dan Prihatiningsih (2014) menunjukkan bahwa 

stres akademik memiliki korelasi negatif dengan motivasi akademik. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi stres akademik yang dialami siswa 

semakin rendah motivasi akademiknya. Selain itu, penelitian yang 
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dilakukan oleh Prabu (2015) tentang stres akademik pada siswa SMA di 

India didapatkan hasil penelitian yaitu stres akademik siswa laki−laki lebih 

tinggi daripada stres akademik siswa perempuan, stres akademik siswa 

sekolah negeri lebih rendah daripada stres akademik siswa sekolah swasta, 

dan stres akademik siswa jurusan IPA lebih tinggi daripada siswa jurusan 

kesenian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi beban akademis 

siswa semakin tinggi pula tingkat stres akademiknya. 

 Hasil penelitian yang dilakukan Risdiantoro, Iswinarti dan Hasanati 

(2016) menunjukan bahwa stres akademik memiliki korelasi positif dengan 

prokrastinasi  akademik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi stres 

akademik maka semakin tinggi prokrastinasi akademik. Hasil penenilitian 

yang dilakukan oleh Utami (2015) mengemukakan bahwa stres akademik 

memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan efikasi diri. Penelitian 

juga menunjukkan bahwa siswa yang mengalami stres akademik lebih 

banyak memakan kalori, karbohidrat dan gula (Emond, Eycke, dkk, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jun dan Choi (2015) menunjukkan 

bahwa stres akademik akan mengarah pada kecanduan internet. 

 Pada penelitian Veronica (2015) didapatkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi stres akademik pada siswa. Faktor tersebut dibagi menjadi 

dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu fisik diri sendiri 

yang meliputi penampilan dan kondisi tubuh. Sedangkan faktor eksternal 

mencakup pola asuh orang tua, lingkungan sekolah dan masyarakat.  Kedua 
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faktor tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan tingkatan stres 

akademik yang dialami siswa.  

 Tekanan yang didapatkan baik secara internal maupun eksternal 

dapat berdampak pada proses belajar siswa. Tekanan eksternal berupa 

tuntuntan dari orang tua dan guru untuk dapat menjadi siswa yang 

berprestasi secara akademis serta tuntutan dari masyarakat dimana siswa 

harus dapat bersosialisasi dengan baik kepada sesama teman sebaya dan 

lingkungan sekitar. Untuk melakukan hal tersebut siswa harus memiliki 

kemampuan untuk dapat mengelola emosi dan mengatur hubungan yang 

positif serta mengambil keputusan. Kemampuan ini selanjutnya disebut 

sosial−emosional.  

 Sosial−emosional terdiri dari dua kata yaitu sosial dan emosional. 

Kemampuan sosial adalah kemampuan seseorang untuk membentuk sebuah 

hubungan yang dekat dan aman dengan orang−orang yang ada di sekitarnya, 

sedangkan kemampuan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

mengatur emosi secara efektif untuk mencapai suatu tujuan (Mackrain, 

Golani & Cairone, 2009). Secara umum, sosial−emosional adalah 

kemampuan yang mengacu pada kapasitas individu untuk berhasil dalam 

mengelola tantangan yang sesuai dengan tahap perkembangannya (Masten, 

Burt & Coatsworth, 2006). Dengan memiliki kesehatan sosial−emosional 

yang baik dapat membantu seseorang untuk terbuka pada lingkungan 
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sekitar, mengontrol emosi dengan baik dan memiliki hubungan yang positif 

pada diri sendiri maupun orang lain.  

 Penelitian menunjukkan bahwa mengindetifikasi kesehatan 

sosial−emosional dapat membantu anak dalam mengurangi trauma yang 

terjadi di dalam maupun di luar lingkungan rumah (Campbell, Roberts, dkk, 

2016). Penelitian yang dilakukan Stillman, Stilman, dkk (2016) mengatakan 

bahwa sosial−emosional yang baik dapat meningkatkan hasil kegiatan 

belajar yang positif pada siswa di sekolah. Kemudian, penelitian yang 

dilakukan oleh Mahesova (2017) menyatakan bahwa kesehatan 

sosial−emosional sangat penting bagi pelajar yang memiliki tuntutan 

akademis yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Wong, Strom, dkk 

(2017) mendapatkan hasil bahwa sosial−emosional dan jejaring sosial 

merupakan faktor penjelas yang paling penting dalam hubungan presetasi 

akademik dan perilaku yang berisiko. 

 Siswa SMA memiliki banyak tuntutan baik secara akademis maupun 

non akademis. Untuk dapat mencapai keberhasilan pada kedua aspek 

tersebut diperlukan kemampuan sosial−emosional yang baik. Dengan 

memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik memungkinkan siswa 

meningkatkan kemampuan mereka untuk mengintegrasikan pemikiran, 

emosi dan perilaku mereka untuk dapat mengatasi tekanan dan tanggung 

jawab yang dipikul oleh siswa, yaitu stress alademik. Keterampilan 

sosial−emosional siswa juga terkait dengan peningkatan kinerja akademis 
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dan sikap di sekolah yang signifikan. Dengan demikian, siswa dapat 

berhasil di sekolah dan diharapkan mampu mengurangi stres akademik yang 

dialami oleh siswa. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumya, 

dalam hal ini penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi fokus 

penelitian yaitu, bagaimana hubungan antara kesehatan sosial−emosional 

dengan stress akademik pada siswa SMA ? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kesehatan 

sosial−emosional dan stres akademik pada siswa SMA. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

hubungan antara kesehatan sosial−emosional dan stres akademik pada siswa 

SMA di SMA Negeri 2 Balikpapan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukkan bagi perkembangan ilmu psikologi 

khususnya cabang psikologi pendidikan dan menambah kajian ilmu 

psikologi khususnya mengenai hubungan kesehatan 

sosial−emosional dan stres akademik pada siswa SMA. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan penulis, mengenai hubungan kesehatan 

sosial−emosional dan stres akademik pada siswa SMA. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya.  

 

D. Keaslian Penelitian 

Dua varibel psikologi yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

pernah dijadikan sebagai variabel dalam penelitian lain. Berikut beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan dan mempunyai kemiripan serta 

perbedaan dengan penelitian ini, guna mengetahui keaslian dari penelitian 

yang akan dilakukan.  

Sejauh yang peneliti temukan, penelitian mengenai stres akademik 

dan kesehatan sosial−emosional belum ada dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Namun, masing-masing variabel baik stres akademik maupun 

kesehatan sosial-emosional sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Sejauh yang peneliti ketahui, penelitian mengenai stres 

akademik ditemukan dalam penelitian Prabu (2015) mengenai studi tentang 

stres akademik di kalangan siswa SMA. Selanjutnya penelitian oleh Emond, 

Eycke, dkk. (2016) mengenai efek stres akademik dan stress attachment 

pada stress−eaters dan stress−undereaters. Jun dan Choi (2015) mengenai 

stres akademik dan kecanduan internet dari kerangka teori general strain. 
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Selain itu, Piryaei, Mohebbi, dkk (2017) meneliti mengenai stres akademik 

dan regulasi emosi pada mahasiswa Iran dengan kinerja akademik tinggi 

dan rendah  dan Pratama (2010) mengenai hubungan motivasi akademik dan 

tingkat stres akademik mahasiswa keperawatan. 

Sedangkan penelitian mengenai sosial−emosional telah diteliti oleh 

Mahesova (2017) mengenai kesehatan sosial−emosional pada mahasiswa 

universitas. Kemudian, Wong, Strom, dkk. (2017) mengenai peran 

sosial−emosional dan jaringan sosial dalam hubungan antara prestasi 

akademik dan perilaku berisiko. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh 

Campbell, Roberts, dkk. (2016) mengenai pengukuran paparan trauma dini 

terhadap kesehatan sosial−emosional anak−anak. Penelitian Ferreira, 

Simoes, dkk. (2012) mengenai peran kemampuan sosial−emosional 

terhadap perilaku berisiko pada remaja. 

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah peneliti kemukakan 

sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki keaslian 

penelitian, yakni pada : 

1. Keaslian Topik 

Dari segi keaslian topik, penelitian ini memiliki keaslian 

topik, dimana penelitian mengambil judul penelitian “Kesehatan 

Sosial−Emosional dan Stres Akademik pada Siswa Sekolah 

Menengah Atas di SMA Negeri 2 Balikpapan”. Pada penelitian ini 

variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi stres akademik 

(variabel tergantung) adalah sosial−emosional (variabel bebas). 
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2. Keaslian Teori 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori stres 

akademik mengacu pada teori Olejnik dan Holschuh (2007), 

sedangkan teori sosial emosional mengacu pada teori yang 

diungkapkan oleh Furlong (2011). 

3. Keaslian Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur stres 

akademik yang mengacu pada Educational Stress Scale for 

Adolescents (ESSA) oleh Sun, Dunne dan Hou (2011), sedangkan 

aitem-aitem skala kesehatan sosial emosional mengacu pada Social 

Emotional Health Survey−Secondary (SEHS−S) oleh Furlong 

(2013). 

4. Keaslian Responden Penelitian 

Penelitian ini memiliki keaslian subjek penelitian dimana 

dalam hal ini peneliti mengambil subjek penelitian remaja laki-laki 

dan perempuan yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan 

berusia 13-17 tahun. 


