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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini mengambil tempat di SMA Negeri 2 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Responden penelitian ini merupakan 

siswa dan siswi kelas X dan XI SMA Negeri 2 Balikpapan jurusan 

IPA dan IPS dengan jumlah siswa kelas X sebanyak 232 orang dan 

kelas XI sebanyak 215 orang. SMA Negeri 2 Balikpapan 

menerapkan sistem pembelajaran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

mewajibkan siswa untuk belajar sehari penuh, dari pukul 07.30 

sampai 15.30 serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada 

hari Sabtu dan Minggu. 

SMA Negeri 2 merupakan satu−satunya sekolah menegah 

atas yang menggabungkan kedua jurusan yaitu jurusan IPA dan IPS 

dalam satu kelas. Hal ini dilakukan untuk menambah motivasi 

belajar siswa IPA dan IPS apabila digabungkan dalam satu kelas dan 

untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara jurusan IPA 

dan IPS. Namun, hal ini menyebabkan siswa mengalami stres 

akademik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 

kepada tiga siswa SMA Negeri 2 Balikpapan didapatkan hasil bahwa 

ketiga siswa tersebut mengalami stres akademik yang disebabkan 
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oleh beban akademis serta kurikulum baru yang di tanggung oleh 

siswa tersebut. 

2. Persiapan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Sebelum melakukan pengambilan data penelitian, 

peneliti membuat surat izin pengambilan data skripsi di 

Divisi Umum Prodi Psikologi yang selanjutnya 

ditandatangani oleh dosen pembimbing skripsi dan dekan 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Surat tersebut 

kemudian diserahkan kepada wakil kepala sekolah SMA 

Negeri 2. 

b. Persiapan Alat Ukur 

Peneliti menggunakan dua skala yaitu, pertama adalah 

educational stress scale for adolescents (ESSA). ESSA 

disusun berdasarkan aspek−aspek yang dipaparkan oleh Sun, 

Dunne & Hou (2011). Skala ini terdiri dari 16 item yang 

semuanya merupakan item favorable. Skala yang kedua 

adalah social emotional health survey−secondary (SEHS−S) 

yang disusun berdasarkan aspek−aspek kesehatan sosial 

emosional yang dipaparkan oleh Furlong (2013). SEHS−S 

terdiri dari 36 item yang semuanya merupakan item 

favorable. 
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c. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur dilakukan untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas dari alat ukur tersebut setelah diterjemahkan. 

Uji coba alat ukur mengambil subjek sebanyak 56 siswa yang 

disebar secara acak kepada siswa−siswi SMA kelas X, XI 

dan XII di Balikpapan menggunakan google form. Hal ini 

dilakukan agar alat ukur dapat diakses dan diisi oleh siswa 

SMA tanpa harus bertatap muka langsung dengan peneliti. 

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data 

menggunakan spss dengan teknik analisis corrected item 

total correlation. 

Setelah melakukan analisis, didapatkan hasil bahwa pada 

skala stres akademik yaitu ESSA terdapat dua item yang 

gugur yaitu item nomor 7 dan 8 yang koefisien korelasi 

bergerak dari 0,159 sampai 0,655. Peneliti menggunakan 

standar validitas 0,25 karena dengan demikian semua aspek 

dapat terwakili dengan pernyataan yang terdapat di item. 

Pada skala kesehatan sosial emosional SEHS−S didapatkan 

koefisien korelasi yang bergerak dari 0,036 sampai 0,709 

dengan lima item yang gugur, yaitu item nomor 10, 22, 23, 

24 dan 30.  
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B. Laporan Pelaksaan Penelitian 

Penelitian dilaksanan pada hari Selasa, 30 Januari 2017 pada pukul 

10.00 WITA di SMA Negeri 2 Balikpapan. Peneliti masuk ke dalam empat 

kelas yang terdiri dari dua kelas X dan dua kelas XI terdiri dari dua jurusan 

yaitu jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Sebelum menyebarkan alat ukur, peneliti dibantu oleh wakil kepala 

SMA Negeri 2 Balikpapan untuk memberikan pengerahan mengenai tujuan 

penelitian.  Pada saat pengambilan data, jumlah responden penelitian tidak 

sesuai dengan perkiraan peneliti. Peneliti memperkirakan responden 

penelitian berjumlah 144 orang, sedangkan hasil yang didapatkan respon 

penelitian berjumlah 126 orang dengan 4 orang yang tidak lulus pengisian 

adminitrasi kuisioner 

C. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Responden Penelitian 

Berdasarkan data yang telah diterima, didapatkan gambaran 

responden penelitian yang terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut : 

Tabel 3  

Deskripsi Responden Berdasarkan Kelas, Jurusan, Jenis Kelamin 

Kelas  
IPA IPS 

Total 
L P L P 

X  
11 

(18,9%) 

14 

(24,1%) 

14 

(24,1%) 

19 

(32,9%) 

58 

(100%) 

XI  
17 

(25%) 

25 

(36,8%) 

10 

(14,7%) 

16 

(23,5%) 

68 

(100%) 
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Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa jumlah responden 

laki−laki kelas X dan jurusan IPA berjumlah  11 orang dengan 

persentase sebesar 18,9 % dan responden perempuan  kelas X dan 

jurusan IPA berjumlah 14 orang dengan persentase sebesar 24,1 %. 

Jumlah responden laki−laki kelas X dan jurusan IPS berjumlah  14 

orang dengan persentase sebesar 24,1 % dan responden perempuan 

kelas X dan jurusan IPS berjumlah 19 orang dengan persentase 

sebesar 32,9 %. Kemudian, jumlah responden laki−laki kelas XI dan 

jurusan IPA berjumlah  17 orang dengan persentase sebesar 25 % 

dan responden perempuan kelas XI dan jurusan IPA berjumlah 25 

orang dengan persentase sebesar 36,8 %. Jumlah responden laki−laki 

kelas XI dan jurusan IPS berjumlah  10 orang dengan persentase 

sebesar 14,7 % dan responden perempuan kelas XI dan jurusan IPS 

berjumlah 16 orang dengan persentase sebesar 23,5 %. 

Tabel 4 

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Kategori 

(Tahun) 

Jumlah Persentase 

14 

15 

16 

17 

2 

46 

60 

15 

0,8% 

36,5% 

47,6% 

15,1% 

Total 126 100,0% 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, didapatkan data bahwa responden 

berusia 14 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 0,8%, 

responden berusia 15 tahun berusia 46 orang dengan persentase 
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36,5%, responden berusia 16 tahun berjumlah 60 orang dengan 

persentasi 47,6 % dan responden berusia 17 tahun berjumlah 19 

orang dengan persentase 15,1 %. 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Pemberian kriteria pada data responden dilakukan untuk 

mengelompokan responden berdasarkan data yang sudah di dapat. 

Pengkategorian dilakukan untuk mencari informasi tentang keadaan 

responden. Informasi yang didapatkan berupa tinggi rendahnya skor 

responden yang telah diteliti. Peneliti membagi kataegorisasi 

menjadi lima kategori yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. 

Tabel 5 

Kategorisasi Berdasarkan Nilai Persentil 

 Persentil 

Variabel  

Stres Akademik Kesehatan Sosial 

Emosional 

 

 

Persentil 20 

Persentil 40 

Persentil 60 

Persentil 80 

39,00 

42,80 

46,00 

49,00 

110,00 

118,80 

124,00 

129,00 

 

 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai−nilai yang 

digunakan untuk melakukan kategorisasi. Kategorisasi dilakukan 

untuk menempatkan responden ke dalam kelompok−kelompok yang 

berjenjang berdasarkan atribut yang diukur (Azwar, 2010). 
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Tabel 6 

Kategorisasi Responden pada Skor Skala Stres Akademik 

 Kategori Rentang Skor Jumlah Persentase  

 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

X <39 

39 ≤ X < 42,8 

42,8 ≤ X < 46 

46 ≤ X ≤ 49 

X > 49 

23 

27 

22 

30 

24 

18,3 % 

21,4 % 

17,5 % 

23,8 % 

19,0 % 

 

 Total  126 100,0 %  

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang 

memiliki tingkat stres akademik yang sangat rendah sebanyak 23 

orang dengan persentase 18,3%. Responden yang memiliki tingkat 

stres akademik rendah sebanyak 27 orang dengan persentase 21,4 %. 

Responden yang memiliki tingkat stres akademik sedang sebanyak 

22 orang dengan persentase 17,5 %. Responden dengan tingkat stres 

akademik tinggi sebanyak 30 orang dengan persentase 23,8 %. Dan 

terakhir, responden dengan tingkat stres akademik sangat tinggi 

sebanyak 24 orang dengan persentase 19,0 %. 

 

Tabel 7 

Kategori Subjek pada Skor Kesehatan Sosial Emosional  

 Kategori Rentang Skor  Jumlah Persentase  

 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

X <110 

110 ≤ X < 118,8 

118,8 ≤ X < 124 

124 ≤ X ≤ 129 

X > 129 

23 

27 

25 

29 

22 

18,3 % 

21,4 % 

19,8 % 

23,0 % 

17,5 % 

 

 Total  126 100,0 %  
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 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang 

memiliki tingkat kesehatan sosial emosional yang sangat rendah 

sebanyak 23 orang dengan persentase 18,3%. Responden yang 

memiliki tingkat kesehatan sosial emosional rendah sebanyak 27 

orang dengan persentase 21,4 %. Responden yang memiliki tingkat 

kesehatan sosial emosional yang sedang sebanyak 25 orang dengan 

persentase 19,8 %. Responden dengan tingkat kesehatan sosial 

emosional tinggi sebanyak 29 orang dengan persentase 23,0 %. Dan 

terakhir, responden dengan tingkat kesehatan sosial emosional yang 

sangat tinggi sebanyak 22 orang dengan persentase 17,5 %. 

3. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas 

dan uji linieritas sebagai syarat untuk melakukan uji hipotesis. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebaran data 

sudah membentuk kurva normal (lonceng terbalik) atau 

tidak. Analisis yang dilakukan untuk menguji normalitas 

adalah dengan menggunakan teknik one sample kolmogrov 

smirnov dengan kaidah penilaian jika p>0,05 maka sebaran 

data normal. 
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Tabel 8 

Uji Normalitas 

 Variabel KS−Z P Keterangan  

 Stres Akademik 

Kesehatan Sosial Emosional 

0,064 

0,097 

0,200 

0,005 

Normal 

Tidak Normal 

 

 Berdasarkan di atas, didapatkan hasil bahwa variabel stres 

akademik membentuk kurva normal karena p>0,05 yaitu 

0,200 sedangkan variabel kesehatan sosial emosional tidak 

membentuk kurva normal dikarenakan p<0,05 yaitu 0,005. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel stres 

akademik dan kesehatan sosial emosional membentuk garis 

yang linier. Teknik analisis yang digunakan adalah test of 

linierity dengan kaidah penilaian jika p<0,05 maka data 

membentuk garis yang linier. 

 

Tabel 9 

Uji Linieritas  

 Variabel KS−Z P Keterangan  

 Stres Akademik * 

Kesehatan Sosial Emosional 
3,470 0,066 Tidak Linier 

 

Berdasarkan data di atas, didaptkan hasil bahwa variabel stres 

akademik dan kesehatan sosial emosional tidak membentuk 

garis linier dikarenakan p>0,05 dengan nilai p sebesar 0,066. 
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah variabel stres akademik 

dan kesehatan sosial emosional membentuk sebuah hubungan 

(korelasi). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik korelasi 

Spearman, hal ini dikarenakan uji asumsi yang telah dilakukan 

didapatkan hasil bahwa variabel kesehatan sosial emosional 

terdistribusi tidak normal dan variabel stres akademik dan kesehatan 

sosial emosional tidak membentuk garis linier. Kaidah yang berlaku 

adalah jika p<0,05 maka variabel memiliki hubungan (korelasi). 

Tabel 10 

Uji Hipotesis 

 Variabel r P Keterangan  

 Stres Akademik * 

Kesehatan Sosial Emosional 
0,139 0,122 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa nilai p>0,05 yaitu 

0,122 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel stres akademik dan 

kesehatan sosial emosional tidak memiliki hubungan (korelasi). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti ditolak. 

5. Analisis Tambahan 

Peneliti melakukan analisis tambahan dengan menganalisis setiap 

aspek−aspek dari variabel. Analisis yang dilakukan adalah dengan 

mengorelasikan skor total stres akademik dengan skor setiap 

aspek−aspek kesehatan sosial−emosional dengan menggunakan teknik 

korelasi Spearman’s Rho. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana 
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korelasi aspek-aspek kesehatan sosial-emosional dengan stres 

akademik. 

Tabel 11 

Analisis Tambahan 

 Variabel r p Keterangan  

 
Stres Akademik* 

Belief in self 

 

0,100 

 

0,264 

 

Tidak Signifikan 

 

 

 
Stres Akademik* 

Belief in others 

 

0,061 0,494 Tidak Signifikan 

 
 

Stres Akademik* 

Emotional competence 

 

−0,031 0,730 Tidak Signifikan  

 
Stres Akademik*  

Engaged living 

 

0,020 0,429 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa stres akademik tidak 

memiliki korelasi dengan aspek−aspek kesehatan sosial−emosional 

yaitu belief in self, belief in others, emotional competence, dan 

engaged living yaitu dengan nilai p sebesar 0,264; 0,494; 0,730; dan 

0,429.  

 

    D. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kesehatan 

sosial emosional dan stres akademik pada siswa Sekolah Menengah Atas. 

SMA yang dipilih oleh peneliti adalah SMA Negeri 2 Balikpapan kelas X 

dan XI dengan jumlah responden sebanyak 126 orang. Berdasarkan hasil 

analisis menggunakan teknik korelasi Spearman, didapatkan hasil nilai p = 
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0,122 (p>0,05). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum 

tidak ada korelasi antara kesehatan sosial emosional dan stres akademik dan 

hipotesis penelitian ditolak. Hasil analisis menggunakan teknik korealasi 

Spearman’s Rho didapatkan hasil bahwa stres akademik tidak memiliki 

korelasi dengan keempat aspek−aspek utama dari kesehatan 

sosial−emosional. 

Analisis tambahan dilakukan dengan melakukan uji korelasi antara 

skor total stres akademik dengan aspek−aspek dari kesehatan 

sosial−emosional. Analisis tambahan dilakukan karena kesehatan 

sosial−emosional merupakan sebuah konstruk yang terdiri dari 

dimensi−dimensi yaitu belief in self (percaya pada diri), belief in others 

(percaya pada orang lain), emotional competence (kompetensi emosional) 

dan engaged living (terkait dengan hidup). Setelah melakukan  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Subramani dan Kadhiravan (2017) yang menunjukan hasil bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara kesehatan mental dan stres 

akademik pada siswa SMA. Chellamuthu dan Kadhiravan (2017) 

melakukan korelasi pada tiap−tiap aspek/dimensi dari kesehatan mental dan 

stres akademik. Namun, pada hasil analisis nya tidak semua aspek/dimensi 

kesehatan mental berkorelasi dengan stres akademik. 

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 
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jati dirinya, mengatur emosi dan terlibat dalam semua kejadian di dalam 

hidupnya. Kesehatan sosial emosional merupakan perkembangan dari teori 

kesehatan mental positif. Furlong (2013) membagi empat domain positif 

kesehatan mental yang didasari oleh teori psikologi sosial, the image of 

oneself dan terapi kognitif. Empat domain tersebut adalah percaya pada diri 

sendiri (belief in self), percaya pada orang lain (belief in others), kompetensi 

emosional (emotional competence) dan terkait dengan hidup (engaged 

living). 

Empat dimensi besar yang telah dipaparkan di atas, Furlong membagi 

kembali kesehatan sosial emosional menjadi beberapa domain. Domain 

pertama yaitu percaya pada diri sendiri (belief in self) mencakup tiga 

indikator psikologis yaitu efikasi diri, persistensi dan kesadaran diri. 

Domain kedua, yaitu percaya pada orang lain (belief in others) mencakup 

tiga indikator psikolgi yaitu dukungan keluarga, dukungan institusional dan 

dukungan teman sebaya. Domain ketiga yang disebut kompetensi emosional 

(emotional competence) juga mencakup tiga indikator psikologis yaitu 

penilaian koginitif kembali, empati, dan regulasi diri. Domain terakhir yaitu 

terkkait dengan hidup (engaged living) mencakup tiga indikator psikologis 

yaitu optimisme, semangat dan kebersyukuran (Mahesova, 2017). 

Stres akademik sendiri diartikan sebagai respon yang muncul karena 

terdapatnya ketegangan yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang harus 

dikerjakan oleh individu (Olejnik & Holschuh, 2007). Stres akademik 
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terjadi karena adanya tekanan akademik (academic pressure) dan tekanan 

teman sebaya (peer pressure) yang terjadi di lingkungan sekolah.  

Stres akademik sendiri bersumber dari beberapa faktor, yang pertama 

adalah beban kerja/tugas yang meningkat, semakin banyak tugas yang 

diterima oleh siswa maka semakin tinggi tingkat stres akademiknya. Kedua 

yaitu nilai akademik, setiap siswa pasti menginginkan nilai yang tinggi, hal 

ini dikarenakan dengan memiliki nilai yang tinggi makan siswa telah 

mencapai sesuatu. Faktor ketiga adalah jam belajar, jam belajar yang terlalu 

panjang dapat membuat siswa jenuh dan tingkat stres akademik meningkat. 

Faktor terakhir adalah bahasa, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi 

dan mendapatkan informasi, pada zaman sekarang hampir semua sekolah 

memiliki program bilingual (dua bahasa), siswa yang kesulitan mempelajari 

bahasa asing akan memiliki tingkat stres akademik yang tinggi (Essel & 

Owusu, 2017).  

Walaupun kesehatan sosial−emosional tidak berhubungan dengan 

stres akademik, kesehatan sosial−emosional harus dimiliki oleh 

siswa/pelajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Waltz (2006) yang 

mengatakkan bahwa perkembangan kesehatan sosial emosional yang sehat 

pada anak berkorelasi dengan perkembangan kognitif yang sehat. Dengan 

demikian, dengan memiliki kesehatan sosial emosional yang baik dapat 

menjadi landasan yang kokoh bagi prestasi sekolah di masa depan.  

Secara keseluruhan, penelitian ini masih memiliki kekurangan. 

Kekurangan yang disadari oleh peneliti adalah kondisi responden ketika 
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mengisi kuisioner. Kondisi yang dirasakan peneliti adalah kondisi yang 

kurang kondusif. Hal ini dikarenakan ketika mengisi kuisioner terdapat 

beberapa responden yang memainkan game di handphone mereka 

masing−masing sehingga mengganggu konsentrasi responden ketika 

mengisi kuisioner. Kekurangan selanjutnya terdapat pada alat ukur yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu alat ukur stres akademik. Dimensi atau aspek 

alat ukur stres akademik yang digunakan oleh peneliti hanya menggunakan 

sumber−sumber stres tidak memperhatikan aspek lain seperti aspek kognitif, 

emosi dan behavioral sehingga kurang belum bisa menunjukkan stres 

akademik yang seutuhnya. Selain itu, terjemahan alat ukur dari bahasa 

Inggris ke bahasa Indonesia belum bisa dipahami oleh siswa SMA di 

Indonesia. 

 

 


