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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Stres Akademik 

1. Definisi Stres Akademik 

 Secara umum stres adalah reaksi psikologis seseorang terhadap 

tantangan dalam hidup yang membebani kehidupan seseorang dan tidak 

sesuai dengan harapan seseorang tersebut sehingga mengganggu 

kesejahteraan hidup (Mumpuni & Wulandari, 2010). Santrock (2003) 

mengatakan bahwa stres merupakan respon seseorang terhadap suatu 

kejadian yang memicu stres yang tidak dapat dihadapi oleh individu. 

Kemudian, stres akademik  merupakan stres yang ditimbulkan dari 

tuntutan akademik yang melampaui kemampuan adaptasi dari individu 

yang mengalaminya (Wilks, 2008). Desmita (2010) mengatakan bahwa 

stres akademik merupakan respon peserta didik terhadap tuntutan 

sekolah yang menekan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, 

ketegangan dan perubahan tingkah laku. Stres akademik merupakan 

respon yang muncul karena terdapatnya ketegangan yang disebabkan 

oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh individu (Olejnik & 

Holschuh, 2007). 

 Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa stres akademik merupakan suatu respon yang muncul yang 

ditimbulkan oleh stimulus−stimulus yaitu tantangan dan tuntutan 
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akademik yang menimbulkan ketegangan, perasaan tidak nyaman dan 

perubahan tingkat laku. 

 

2. Aspek-aspek Stres Akademik 

Menurut Sun, Dunne dan Hou (2011) terdapat lima aspek stres 

akademik, yaitu: 

a) Tekanan Belajar 

Tekanan belajar berkaitan dengan tekan yang dialami individu ketika 

sedang belajar di sekolah dan di rumah. Tekanan yang dialami oleh 

individu dapat berasal dari orang tua, teman sekolah, ujian di sekolah 

serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi  

b) Beban Tugas 

Beban tugas berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh 

individu di sekolah. Beban yang dialami individu berupa pekerjaan 

rumah (PR), tugas di sekolah dan ujian/ulangan. 

c) Kekhawatiran terhadap Nilai 

Aspek intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru. Aspek ini juga berkaitan 

dengan proses kognitif individu. Individu yang sedang mengalami 

stres akademik akan sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa dan 

terdapat penurunan kualitas kerja. 
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d) Ekspektasi Diri 

Ekspektasi diri berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

memiliki harapan atau ekspektasi terhadap dirinya sendiri. Seseorang 

yang memiliki stres akademik akan memiliki ekspektasi yang rendah 

terhadap dirinya sendiri seperti merasa selalu gagal dalam nilai 

akademik dan merasa selalu mengecewakan orang tua dan guru 

apabila nilai akademis tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

e) Keputusasaan 

Keputusasaan berkaitan dengan respon emosional seseorang ketika 

ia merasa tidak mampu mencapai target/tujuan dalam hidupnya. 

Individu yang mengalami stres akademik akan merasa bahwa dia 

tidak mampu memahami pelajaran serta mengerjakan tugas−tugas di 

sekolah. 

 

Menurut Hardjana (2002) terdapat empat aspek stres akademik, 

yaitu: 

a) Fisikal 

Aspek fisikal berkaitan dengan hal−hal yang bersifat fisik dan 

tingkah laku individu yang dapat dilihat dan diamati. Seperti 

berkeringat, penaikan tekanan darah, kesulitan untuk tidur dan buang 

air besar, tegang pada urat dan sakit kepala. 
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b) Emosional 

Aspek emosional berkaitan dengan perasaan individu sebagai respon 

terhadap sesuatu. Aspek emosional yang berkaitan dengan stres 

akademik adalah mudah merasa sedih, depresi dan marah, mood 

yang berubah dengan cepat serta terjadi burn out. 

c) Intelektual 

Aspek intelektual berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan baru. Aspek ini juga berkaitan 

dengan proses kognitif individu. Individu yang sedang mengalami 

stres akademik akan sulit untuk berkonsentrasi, mudah lupa dan 

terdapat penurunan kualitas kerja. 

d) Interpersonal 

Aspek interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

melakukan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Individu 

yang sedang mengalami stres akademik akan kesulitan untuk 

bersosialisasi. Hal ini dikarenakan individu mengalami kehilangan 

kepercayaan baik dengan diri sendiri maupun orang lain, mudah 

menyerang orang lain dan tidak mau disalahkan.  

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas. Peneliti 

menggunakan aspek-aspek stres akademik menurut Sun, Dunne dan 

Hou (2011). Hal ini dikarenakan Sun, Dunne dan Hou (2011) 

menjelaskan aspek-aspek stres akademik secara detail dan mudah untuk 
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dipahami. Selain itu, aspek-aspek yang dijelaskan mampu menjelaskan 

stres akademik. 

Perbedaan aspek stres akademik Sun, Dunne dan Hou (2011) adalah 

lebih menjelaskan stres akademik dari sisi sumber-sumber stress 

akademik sedangkan aspek Hardjana (1994) lebih menjelaskan stres 

akademik dari sisi kognitif dan emosional individu. 

 

3. Faktor yang mempengaruhi Stres Akademik 

 Menurut Yumba (2008) terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

stres akademik, yaitu: 

a) Hubungan dengan Orang Lain 

Hubungan dengan orang lain yang dapat mempengaruhi stres 

akademik adalah adanya konflik antara individu dengan teman di 

sekolah, masalah keluarga dan frustrasi. Teman di sekolah mencakup 

teman sekamar (room mate) dan teman dekat (girlfriend/boyfriend). 

b) Faktor Personal 

Faktor personal mencakup hal−hal yang bersifat personal oleh 

individu. Hal tersebut berupa pola tidur, pola makan, kesulitan 

keuangan, masalah kesehatan, tanggung jawab yang harus dilakukan, 

dan tekanan serta jenis kelamin. 

c) Faktor Akademis 

Faktor akademis yang mempengaruhi stres akademik adalah beban 

tugas sekolah yang bertambah, nilai yang rendah, waktu belajar yang 
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banyak, kesulitan dalam memahami bahasa, ujian dan ketinggalan 

pelajaran. 

d) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi stres akademik berupa 

kurangnya liburan atau waktu istirahat, kondisi tempat tinggal yang 

kurang baik, perceraian orang tua serta pindah ke kota baru. 

 

Menurut Fink (2016) terdapat dua faktor yang mempengaruhi stres 

akademik yaitu: 

a) Faktor Biologis 

Menurut Fink (2016), stres disebabkan oleh aktivitas atau kerja otak 

yang berlebihan. Respon biologis terhadap stres melibatkan aktivasi 

tiga sistem utama di dalam otak yang saling terkait. Sistem otak yang 

berpengaruh adalah sesnori otak, homeostatis, dan hormon adrenalin. 

b) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang menyebabkan stres adalah status sosial, 

peran sosial dan lingkungan sekitar. Semakin tinggi status dan peran 

sosial seseorang semakin tinggi beban dan tekananyang harus 

ditanggung oleh seseorang tersebut. Seperti seorang siswa, semakin 

tinggi jenjang pendidikannya semakin tinggi pula tugas dan 

tanggung jawab yang harus dihadapi yang dapat memicu stres 

akademik. 
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Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan di atas, dapat dikatakan 

bahwa kesehatan sosial−emosional dapat mempengaruhi stres 

akademik. Faktor personal mencakup hal-hal yang bersifat personal dan 

faktor ini berkaitan dengan aspek kesehatan sosial-emosional yaitu 

percaya pada diri sendiri, dimana individu yakin dapat mengatasi 

tekanan dan tanggung jawab yang dipikul oleh individu tersebut (self 

efficacy). Dengan memiliki keyakinan tersebut dapat mengurangi 

individu dalam mengalami stress akademik.  

B. Kesehatan Sosial−Emosional 

1. Definisi Kesehatan Sosial−Emosional 

 Kesehatan sosial−emosional adalah kemampuan individu untuk 

membentuk hubungan yang kuat dengan orang lain, mampu 

mengekspresikan dan mengelola emosi serta menjelajahi dunia di 

sekitar individu dan memecahkan masalah (Mackrain, Weelden & 

Marciniak, 2009). Furlong (2013) mendefinisikan kesehatan 

sosial−emosional sebagai kemampuan individu untuk tumbuh dan 

berkembang secara positif yang ditandai dengan kemampuan untuk 

berbaur dengan orang lain, mengetahui jati dirinya, mengatur emosi dan 

terlibat dalam semua kejadian di dalam hidupnya. Elias mengatakan 

bahwa kesehatan sosial−emosional adalah kemampuan individu untuk 

mengerti, mengelola dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional 

di dalam hidupnya, dengan cara mengelola tugas, membentuk 
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hubungan dengan orang lain, memecahkan masalah, dan beradaptasi 

dengan tutuntan pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks 

(Weare, 2000). 

 Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kesehatan sosial−emosional merupakan kemampuan individu 

untuk tumbuh dan mengembangkan aspek sosial dan emosional secara 

positif  dan mampu membentuk hubungan yang erat dengan orang lain 

serta mampu terlibat langsung di dalam hidupnya. 

 

2. Aspek-aspek Kesehatan Sosial−Emosional 

Menurut Furlong (2013), terdapat empat aspek kesehatan 

sosial−emosional yaitu: 

a) Percaya Diri (Belief in self ) 

Individu yang memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik akan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Individu yang memiliki 

kepercayaan diri yang baik dikatakan apabila individu tersebut 

memiliki efikasi diri (self efficacy), kegigihan (persistence) dan 

kesadaran akan diri sendiri (self awareness).  

b) Percaya pada Orang Lain (Belief in others) 

Individu yang memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik 

mampu percaya pada orang lain. Seseorang dikatakan mampu 

percaya pada orang lain apabila memiliki koherensi keluarga (family 
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coherence), dan memiliki dukungan (support) dari sekolah dan 

teman sebaya (peer). 

c) Kompetensi Emosional (Emotional competence) 

Individu yang memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik 

memiliki kompetensi emosional yang baik. Seseorang yang memiliki 

kompetensi emosional berarti mampu untuk mengontrol diri sendiri 

(self control), memiliki empati (empathy) dan regulasi emosi 

(emotion regulation). 

d) Terlibat dalam Hidup (Engaged living) 

Individu yang terlibat dalam kehidupannya berarti memiliki 

optimisme dalam hidup (optimism), artinya selalu berpikir optimis 

akan hidup dan mampu menyusun masa depan, selalu bersyukur 

(gratitude), serta bersemangat (zest) dalam menjalani segala 

tantangan hidup. 

 

Menurut Weare dan Gray (2003), terdapat enam aspek kesehatan 

sosial−emosional, yaitu: 

a) Harga Diri (Self−esteem) 

Harga diri yang positif merupakan fondasi dari keseharan mental, 

emosional dan sosial. Sebuah studi menemukan bahwa kurangnya 

harga diri akan menimbulkan masalah pada kemampuan dan 

kompetensi diri individu, seperti, tidak mau ikut serta 

(unassertiveness), mengkritik diri sendiri (self−criticism), dan 
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adanya perasaan tidak berdaya (powerless) yang akan menimbulkan 

stres dan masalah psikologis. 

b) Kesejahteraan Emosional (Emotional well−being) 

Kesejahteraan emosional merupakan bagian penting dari kesehatan 

sosial−emosional. Individu yang memiliki kesehatan 

sosial−emosional yang baik mampu memahami emosi yang ada pada 

dirinya, mampu mengekspresikan diri dan meningkatkan emosi 

positif. 

c) Berpikir Jernih (Thinking clearly) 

Berpikir jernih merupakan bagian dari kesehatan sosial−emosional. 

Individu yang memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik maka 

memiliki kemampuan untuk berpikir jernih, mengolah informasi, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, menentukan tujuan dan 

memiliki sense of reality (rasa akan kenyataan). 

d) Kemampuan untuk Tumbuh (The Ability to grow) 

Kesehatan sosial−emosional tidak bersifat statis tapi berkembang. 

Individu yang memiliki kesehatan sosial−emosional yang baik 

memiliki kemampuan untuk tumubuh (grow) baik secara fisik, 

psikologis, emosional, intelektual dan rohani. 

e) Resiliensi 

Aspek penting dari kesehatan mental, emosional dan sosial adalah 

kemampuan untuk memproses pengalaman yang sulit atau 

menyakitkan, mampu belajar dari pengalaman tersebut dan 



22 
 

melanjutkan hidup (move on), tidak berlarut−larut dalam masa lalu 

yang akan menahan diri dari masa depan. 

f) Kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain 

Kemampuan untuk membangun sebuah hubungan merupakan 

kompetensi utama dan penentu penting dalam kesehatan 

sosial−emosional. Kemampuan untuk membangun sebuah hubungan 

dengan orang lain yaitu seperti mampu untuk membentuk kelekatan 

(attachment), mampu membentuk ikatan dan terhubung dengan 

orang lain, mengelola konflik, menunjukan dan merasakan 

penerimaan (acceptance), mampu menoleransi perbedaan, 

menghargai pendapat orang lain dan memiliki rasa tanggung jawab. 

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas. Peneliti 

menggunakan aspek-aspek kesehatan sosial−emosional menurut 

Furlong  (2013). Hal ini dikarenakan Furlong (2013) menjelaskan 

aspek-aspek kesehatan sosial−emosional secara detail dan mudah untuk 

dipahami. Selain itu, aspek-aspek yang dijelaskan mampu menjelaskan 

kesehatan sosial−emosional. 
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C. Hubungan Antara Kesehatan Sosial−Emosional dan Stres Akademik 

pada Siswa Sekolah Menengah Atas 

 Furlong (2013) memaparkan empat aspek kesehatan sosial−emosional, 

aspek yang pertama adalah belief in-self  yang berarti kesehatan 

sosial−emosional ditandai dengan individu yang memiliki kepercayaan 

terhadap dirinya sendiri. Belief in-self ditandai dengan individu yang 

memiliki kesadaraan diri (self awareness), efikasi diri (self efficacy) dan 

kegigihan (persistence). Efikasi diri dan kegigihan yang dialami individu 

berkaitan dengan kemapuan intelektual individu yang merupakan aspek dari 

stres akademik. Individu yang memiliki kemampuan intelektual yang baik 

mampu mengorganisir dan menggunakan segala sumber yang ada pada 

dirinya untuk menghadapi segala tantangan yang dihadapi dan 

melakukannya secara tekun dan gigih. Menurut penelitian Wulandari dan 

Rachmawati (2014), efikasi diri memiliki hubungan negatif yang signifikan 

terhadap stres akademik. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang 

memiliki efikasi diri yang tinggi akan memiliki stres akademik yang rendah. 

Hal ini dikarenakan individu yang memiliki efikasi diri tinggi mampu 

memandang situasi dan lingkungan yang menekan sebagai sesuatu yang 

dapat diahadapi dan dikontrol. Sehingga, ketika terdapat tekanan akademik 

di sekolah, individu dengan efikasi diri tinggi mampu menjadikan tekanan 

tersebut sebagai sesuatu yang menantang. 
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 Aspek kedua dari kesehatan sosial−emosional adalah belief in-others 

yaitu kemampuan individu untuk mempercayai orang lain. Belief in-others 

ditandai dengan kemampuan individu untuk memiliki hubungan erat dan 

baik dengan keluarga, teman sebaya dan masyarakat serta memiliki 

dukungan yang positif dari mereka. Hubungan erat dengan orang lain atau 

belief in-others berkaitan dengan aspek interpersonal dari stres akademik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Rusmawati (2015) mengatakan 

bahwa dukungan sosial orang tua berhubungan negatif dengan stres 

akademik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial 

orang tua semakin rendah stres akademik individu. Dukungan sosial orang 

tua yang mempengaruhi stres akademik adalah penghargaan. Individu yang 

mendapat penghargaan dari orang tuanya akan memiliki stres akademik 

yang rendah, karena individu merasa orang tuanya tidak memberikan 

tekanan kepada diri individu tersebut.  

Aspek ketiga adalah emotional competence yaitu kemampuan untuk 

mengolah emosi. Emotional competence ditandai dengan self control 

individu yang baik, memiliki rasa empati serta mampu melakukan regulasi 

emosi. Hal ini berkaitan dengan aspek stres akademik yaitu aspek 

emosional. Individu yang mampu mengolah emosi mampu menghadapi 

masalah dengan baik dan terhindar dari perubahan mood yang cepat. 

Penelitian Kartika (2015) mengatakan bahwa kecerdasan emosi memiliki 

hubungan negatif dengan stres akademik. Dengan demikian, diketahui 

apabila kecerdasan emosi seorang individu tinggi maka stres akademiknya 
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akan rendah. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki kecerdasan emosi 

yang baik dapat mengatasi tuntutan dan tekanan di dalam hidupnya, dengan 

demikian, individu yang mengalami stres akademik tidak mampu 

mengontrol dan mengatasi tuntutan di akademik. 

Aspek terakhir dari kesehatan sosial−emosional adalah engaged living 

yaitu kemampuan individu untuk terlibat secara utuh dan langsung terhadap 

kehidupannya. Engaged living ditandai dengan individu yang memiliki 

optimisme tinggi dalam hidup, mampu bersyukur dan bersemangat dalam 

menjalani hidup. Aspek ini berkaitan dengan aspek intelektual dan 

emosional dari stres akademik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mukhlis (2015) diketahui bahwa pelatihan kebersyukuran (gratitude) dapat 

menurunkan tingkat kecemasan menjelang ujian nasional. Hal ini 

dikarenakan individu yang memiliki rasa syukur yang tinggi memiliki 

perasaan, perkataan dan pikiran yang benar sehingga mampu melihat situasi 

yang menekan dan mencari solusi dari situasi tersebut. Hal ini dapat 

diartikan bahwa pelatihan kebersyukuran mampu mengurangi tekanan 

akademik menjelang ujian nasional yang akan berdampak pada penurunan 

tingkat stres akademik siswa. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan 

di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan sosial−emosional memiliki 

hubungan dengan stres akademik.  
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D. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif 

antara kesehatan sosial−emosional dan stres akademik pada siswa sekolah 

menengah atas di SMA Negeri 2 Balikpapan. Semakin tinggi kesehatan 

sosial−emosional, maka semakin rendah stres akademik. Sebaliknya, 

semakin rendah kesehatan sosial−emosional, maka semakin tinggi stres 

akademik. 

 


