
12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Stres

2.1.1.1 Pengertian Stres

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) stres adalah

gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan

oleh faktor luar; ketegangan. Istilah stres berasal dari kata streingere

(bahasa Latin) artinya kondisi proses sistem organ dan jaringan

tubuh yang berhenti sejenak, sebagai respons tubuh terhadap

stimulus dari luar yang bersifat menekan jiwa atau psikis sehingga

menimbulkan perasaan tegang, tertekan, atau cemas. Stres

berdampak negatif karena dapat mengganggu keseimbangan jiwa.

Bila berlangsung dalam waktu yang lama, stres bisa berujung pada

sakit secara fisik (psikosomatis). Stres juga dapat diartikan sebagai

tekanan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari

luar diri seseorang (Masde Al Diwanta, 2009: 2).

Istilah “stres” sebenarnya mencangkup tiga topik terkait

perubahan/rangsangan dari lingkungan yang menyebabkan stres

(selanjutnya disebut stresor), respon psikologis dan fisiologis

terhadap rangsangan tersebut (selanjutnya disebut respon stres) dan

penyakit yang dihasilkan dari stimulasi berlebihan terhadap respons
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fisiologis dan psikologis (selanjutnya disebut efek stres kronis)

(Renddy, Kharismarajanmenon and Anjanathattil, 2018).

Menurut Sarafino dan Smith (2012) stres merupakan perasaan

tegang dan tidak nyaman yang disebabkan karena individu merasa

tidak mampu menangani tuntutan-tuntutan.Hal tersebut menunjukan

ketidaknyamanan dan ketegangan perasaan atau hati mulai merasa

sulit untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang dititik

beratkan pada individu tersebut sehingga meninmbulkan stres.

Menurut Peter Tyler (Lubis, 2009) stres adalah perasaan tidak

enak yang disebabkan oleh persoalan-persoalan di luar kendali kita,

atau reaksi jiwa dan raga terhadap perubahan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa, permasalahan atau persoalan di luar kontrol

individu dapat menyebabkan perasaan yang tidak enak atau

kecemasan yang berpengaruh pada jiwa dan raga individu tersebut.

Stres menurut kamus karya Kartini Kartono dan Dali Gulo

(Lubis, 2009: 17), mendefinisikan stres sebagai berikut:

1. Suatu stimulus yang menegangkan kapasitas (daya) psikologi

atau fisiologi dari suatu organisme.

2. Sejenis frustasi, dimana aktivitas yang terarah pada pencapaian

tujuan telah diganggu atau dipersulit, tetapi tidak terhalang-

halangi; peristiwa ini biasanya disertai oleh perasaan was-was

(khawatir) dalam pencapaian tujuan.
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3. Kekuatan yang ditetapkan pada suatu sistem berupa tekanan-

tekanan fisik dan psikologi yang dikenakan pada tubuh dan pada

pribadi.

4. Suatu kondisi ketegangan fisik dan psikologi disebabkan oleh

adanya persepsi ketakutan dan kecemasan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa definisi stres merupakan suatu fenomena yang

berupa stimulus yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari

luar (eksternal) dari individu berupa psikologis maupun fisik.

2.1.1.2 Sumber-sumber Stres

Sumber stres dalam kehidupan dapat berubah diiringi dengan

perkembangan manusia, kondisi lingkungan maupun sumber

kehidupan, stres juga dapat terjadi disegala waktu dalam kehidupan.

Dalam kondisi tertentu stres akan bersifat konstruktif akan

berpengaruh positif, mendorong, merangsang, dan menantang kita

untuk selalu aktif dan produktif. Akan tetapi, stres yang terlalu

berlebihan akan berdampak negatif, seperti ketidakharmonisan, rasa

ogah-ogahan, produktivitas yang rendah dan sebagainya.

Beberapa sumber stres, yaitu (1) harga diri yang berlebihan, (2)

kemampuan dan kebutuhan, (3) karakteristik kepribadian. Langkah-

langkah untuk mengatasi stres individual adalah dengan cara (1)

peningkatan kasadaran diri, (2) latihan fisik, (3) pengembangan

minat, hobi dan persahabatan, (4) pengembangan sikap rileks dan
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meditasi, (5) pengaturan waktu dan penyelesaian konflik, (6)

perubahan sikap dan prilaku, dan (7) pengunduran diri (Rizal dan

Zainal, 2019: 242).

Menurut Dinno Rilando (2015), ada beberapa bentuk sumber-

sumber stres (stressor), seperti:

1. Lingkungan sosial dan keluarga seperti perceraian, pensiun, atau

kehilangangan orang yang dicintai.

2. Pekerjaan diantaranya terkena PHK, perselisihan dengan teman

atau pemimpin.

3. Masalah pribadi. umumnya seperti konflikinternal kesulitan

membuat keputusan antara harus bekerja diluar jawa,

meninggalkan istri dan anak atau meninggalkan lowongan

terserbut.

4. Masalah pendidikan, seperti berambisi mengejar niali sempurna,

keinginan menjadi juara satu atau drop out.

5. Masalah kesehatan. Misalnya terkena penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.

6. Masalah finansial. Misalnya terbelilit hutang atau bangkrut.

7. Persoalan lingkungan, yaitu hidup di daerah yang banyak polusi

lingkungan yang tidak cocok dengan kesehatan (asma kambuh)

dll.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai sumber stres dari

Dinno (2015), beberapa orang dapat merasa terganggu dengan
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sumber-sumber stres di atas yang kemudian sering mengalami stres.

Namun, sebagian orang tidak benar-benar menjadikan hal-hal

tersebut sebagai sebagai gangguan untuk stres. Hal tersebut didasari

dari persepsi seseorang  dalam melihat dan menangapi sumber-

sumber stres yang ada.

Sumber stresor, menurut Alimul (Ita dan Reni, 2012: 55), Stres

yang dialami manusia dapat berasal dari berbagai sumber dari dalam

diri sesorang, keluarga, dan lingkungan sebagai berikut.

1. Sumber Stres di Dalam Diri

Sumber stres dalam diri sendiri pada umumnya dikarenakan

konflik yang terjadi antara keinginan dan kenyataan berbeda,

dalam hal ini adalah berbagai permasalahan yang terjadi yang

tidak sesuai dengan dirinya dan tidak mampu diatasi, maka dapat

menimbulkan suatu stres.

2. Sumber Stres di Dalam Keluarga

Sumber Stres di dalam keluarga stres ini bersumber dari masalah

keluarga ditandai dengan adanya perselisihan masalah keluarga,

masalah keuangan serta adanya tujuan yang berbeda diantara

keluarga. Permasalahan ini akan selalu menimbulkan suatu

keadaan yang dinamakan stres.

3. Sumber Stres di Dalam Masyarakat dan Lingkungan

Stres ini dapat terjadi di lingkungan atau masyarakat. Pada

umumnya, seperti lingkungan pekerjaan, secara umum disebut
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sebagai stres pekerja karena lingkungan fisik, dikarenakan karena

kurangnya hubungan interpersonal serta kurang-kurangnya

adanya pengakuan dimasyarakat sehingga tidak dapat

berkembang.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas terkait sumber-sumber

stres  yang dialami setiap individu dapat bersumber dari berbagai

jenis ataupun bidang kehidupan manusia, yaitu bersumber dari

dalam diri individu, dari luar diri individu dan dari lingkungan

sekitar atau komunitas.

2.1.1.3 Macam-macam Stres

Menurut Kaur (2019), tipe stres terdiri dari, stres waktu, tres

antisipatif, Stres situasional dan hadapi stres. Lazarus (Namora,

2009: 17) membagi stres menjadi dua macam. Pertama, yaitu stres

yang mengganggu dan biasanya disebut juga dengan distress. Stres

ini berintensitas tinggi dan inilah yang seharusnya segera diatasi agar

tidak berakibat fatal. Kedua, yaitu stres yang tidak mengganggu dan

memberikan perasaan bersemangat yang disebut sebagai eustress

atau stres baik. Sesungguhnya stres semacam ini ada pada setiap

manusia, tanpa ada kecuali. Bahkan pada prinsipnya, setiap manusia

membutuhkan stres sejenis ini untuk menjaga keseimbangan

jiwanya.

Macam-macam stres terbagi menjadi 4 macam Ita dan Reni

(2012: 54), sebagai berikut:
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1. Stres Mikrobiologik

Stres ini disebabkan karena kuman seperti virus, bakteri atau

parasit.

2. Stres Fisiologik

Stres yang disebabkan oleh gangguan fungsi organ tubuh

diantaranya gangguan dari struktur tubuh, fungsi jaringan, organ

dan lain-lain.

3. Stres Proses Pertumbuhan dan Perkembangan

Stres yang disebabkan karena proses pertumbuhan dan

perkembangan seperti pada pubertas perkawinan dan proses lanjut

usia.

4. Stres Psikis atau Emosional

Stres yang disebabkan karena gangguan stimulus psikologis atau

ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri

seperti hubungan internasional, sosial budaya, atau faktor

keagamaan.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas macam-macam stres yang

dihadapi individu dapat berupa stres yang mengganggu (distress)

dan stres yang tidak mengganggu (eustres). Sedangkan ditinjau dari

penyebabnya dibagi menjadi stres mikrobiologik, stres fisiologik,

stres kimiawi, stres proses pertumbuhan dan perkembangan, dan

stres psikis atau emosional.
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2.1.1.4 Stres Biologi

Stres adalah respons biologis dan psikologis yang dialami dalam

menghadapi ancaman yang kami rasa tidak memiliki sumber daya untuk

ditangani. Stresor adalah stimulus (atau ancaman) yang menyebabkan

stres, misalnya ujian, perceraian, kematian orang yang dicintai, pindah

rumah, kehilangan pekerjaan. Stres mendadak dan berat umumnya

menghasilkan:

a. Peningkatan denyut jantung

b. Peningkatan pernapasan (paru-paru melebar)

c. Penurunan aktivitas pencernaan (jangan merasa lapar)

d. Hati dilepaskan glukosa untuk energi

Menurut Ulrich-Lai (2009), kelangsungan hidup dan kesejahteraan

semua spesies membutuhkan respons fisiologis yang sesuai tantangan

lingkungan dan homeostatis. Pembentukan kembali dan pemeliharaan

homeostasis memerlukan aktivasi dan kontrol koordinat sistem stres

neuroendokrin dan otonom. Respon stres kolektif ini dimediasi melalui

sirkuit yang sebagian besar tumpang tindih di limbik otak depan,

hipotalamus dan batang otak, sehingga masing-masing memiliki kontribusi

dari neuroendokrin dan sistem otonom disetel sesuai dengan modalitas

atau intensitas stresor. Daerah limbik yang bertanggung jawab untuk

mengatur respons stres bersinggungan dengan sirkuit yang bertanggung

jawab memori dan penghargaan, menyediakan sarana untuk menyesuaikan

respons stres dengan sebelumnya pengalaman dan hasil yang diharapkan.
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Pada manusia dan kebanyakan mamalia, sistem saraf otonom dan

sumbu hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA) adalah dua sistem utama

yang merespons stres. Sumbu meduler simpatoadrenal (SAM) dapat

mengaktifkan respons melawan-atau-lari melalui sistem saraf simpatis,

yang mendedikasikan energi ke sistem tubuh yang lebih relevan untuk

adaptasi akut terhadap stres, sementara sistem saraf parasimpatis

mengembalikan tubuh ke homeostasis. Pusat respons stres fisiologis utama

kedua, sumbu HPA, mengatur pelepasan kortisol, yang memengaruhi

banyak fungsi tubuh seperti fungsi metabolisme, psikologis, dan

imunologis. Sumbu SAM dan HPA diatur oleh beberapa daerah otak,

termasuk sistem limbik, korteks prefrontal, amigdala, hipotalamus, dan

stria terminalis.

Menurut Symington (1955), mekanisme fisiologis tubuh saat

mengalami stres dapat dijelasakan berikut.

 Pertama, tubuh kita menilai situasi dan memutuskan apakah itu stres

atau tidak. Keputusan ini dibuat berdasarkan input dan pemrosesan

sensorik (yaitu hal-hal yang kita lihat dan dengar dalam situasi) dan

juga pada kenangan yang tersimpan (yaitu apa yang terjadi terakhir

kali kita berada dalam situasi yang sama).

 Jika situasinya dinilai stres, hipotalamus (di pangkal otak) diaktifkan.

 Hipotalamus di otak bertanggung jawab atas respons stres. Ketika

respon stres dipicu, ia mengirim sinyal kedua struktur lain: kelenjar

hipofisis, dan medulla adrenal.
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 Tanggapan jangka pendek ini dihasilkan oleh The Fight atau Flight

Response melalui Sympathomedullary Pathway (SAM). Stres jangka

panjang diatur oleh sistem Hipofisis-Adrenal Hipotamik (HPA).

Penjelasan lebih rinci Sistem Hipotatis Hipofisis-Adrenal (HPA) dan Jalur

Simpatik (SAM) (Mcleod, 2010) sebagai berikut.

1. Sistem Hipotatis Hipofisis-Adrenal (HPA)

 Stresor mengaktifkan Sumbu Hipotaalamik  Hipofisis

 Hipotalamus merangsang kelenjar hipofisis

 Kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon adrenocorticotropic (ACTH)

 ACTH merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon

kortikosteroid

 Kortisol memungkinkan tubuh untuk menjaga persediaan gula darah

yang stabil

 Kadar gula darah yang memadai dan stabil membantu seseorang untuk

mengatasi stres yang berkepanjangan, dan membantu tubuh untuk

kembali normal.

Korteks adrenal melepaskan hormon stres yang disebut kortisol. Ini

memiliki sejumlah fungsi termasuk melepaskan glukosa yang tersimpan dari

hati (untuk energi) dan mengendalikan pembengkakan setelah cedera.

Sistem kekebalan tubuh ditekan sementara ini terjadi.
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1. Sympathomedullary Pathway (SAM)

Hipotalamus juga mengaktifkan medulla adrenal. Medulla adrenal

adalah bagian dari sistem saraf otonom (ANS). ANS adalah bagian dari

sistem saraf perifer yang bertindak sebagai sistem kontrol, mempertahankan

homeostasis dalam tubuh. Kegiatan ini umumnya dilakukan tanpa kontrol

sadar. Medulla adrenal mengeluarkan adrenalin hormon. Hormon ini

membuat tubuh siap untuk pertarungan atau respon penerbangan. Reaksi

fisiologis termasuk peningkatan detak jantung. Adrenalin menyebabkan

gairah sistem saraf simpatik dan berkurangnya aktivitas dalam sistem saraf

parasimpatis.

Adrenalin menciptakan perubahan dalam tubuh seperti penurunan

(pencernaan) dan meningkat (berkeringat, peningkatan denyut nadi dan

tekanan darah). Setelah “ancaman” berakhir cabang parasimpatis

mengambil kendali dan membawa tubuh kembali ke dalam keadaan

seimbang. Tidak ada efek buruk yang dialami dari respons jangka pendek

terhadap stres dan selanjutnya memiliki nilai kelangsungan hidup dalam

konteks evolusioner.



23

Sumber: https://www.integrativepro.com/Resources/Integrative-Blog/2016/The-HPA-Axis
Gambar 2.1. Proses stres secara fisiologi

Menurut Veldhuis (2013) sumbu hypothalamic pituitary adrenal (HPA)

adalah sistem respons stres pusat kami. Sumbu HPA adalah intertwining yang

fasih dan setiap dinamis dari sistem saraf pusat dan sistem endokrin.

Sistem ini bekerja dengan cara yang cukup lurus ke depan. Sumbu HPA

bertanggung jawab atas komponen adaptasi neuroendokrin dari respons stres.

Respons ini ditandai dengan pelepasan hipotalamik dari corticotropin-

releasing factor (CRF). CRF juga dikenal sebagai CRH atau hormon

pelepasan kortikotropin. Ketika CRF mengikat reseptor CRF pada kelenjar

hipofisis anterior, hormon adrenocorticotropic (ACTH) dilepaskan. ACTH

mengikat reseptor pada korteks adrenal dan merangsang pelepasan kortisol

adrenal. Menanggapi stres, kortisol akan dilepaskan selama beberapa jam
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setelah menemui stres. Pada konsentrasi darah tertentu kortisol perlindungan

ini dicapai dan kortisol memberikan umpan balik negatif terhadap pelepasan

hipotaalamik CRF dan pelepasan hipofisis ACTH (umpan balik negatif). Pada

titik ini, homeostasis sistemik kembali.

Dengan paparan stres berulang, organisme memiliki habituates ke stresor

dengan aktivasi sumbu HPA berulang dan berkelanjutan. Oleh karena itu,

penting untuk mendukung kadar kortisol yang sehat untuk memastikan

kelenjar hipotalamus dan hipofisis mempertahankan tingkat sensitivitas yang

sesuai dengan umpan balik negatif kortisol. Sekresi bahan kimia alarm seperti

epinefrin dan obat birepinefrin dari medulla adrenal, serta aktivasi sumbu

HPA bertahan bersama dengan sekresi CRF, ACTH, dan kortisol.

Menariknya, dengan penuaan, hipotalamus dan hipofisis kurang sensitif

terhadap umpan balik negatif dari kortisol dan tingkat ACTH dan kortisol

naik seiring bertambahnya usia.1 Wanita yang lebih tua mengeluarkan lebih

banyak kortisol dalam menanggapi stres daripada pria yang lebih tua. Wanita

muda, bagaimanapun, menghasilkan kadar kortisol yang lebih rendah dalam

menanggapi stres daripada pria muda.

Dalam kondisi paparan kortisol normal, jaringan hanya mengalami

sekilas sekilas catecholamine alarm dan kortisol. Ketika kita mengatasi

berbagai konsekuensi kesehatan dari stres, sangat penting untuk juga

mengatasi sumbu respons itu sendiri. Memulihkan homeostasis ke sumbu

HPA adalah tujuan utama perawatan integratif (Seeman, 2001: 225).
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa stres biologi

dapat dipengaruhi oleh

2.1.2 Stres Akademik

2.1.2.1 Pengertian Stres Akademik

Stres yang terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan

biasanya disebut dengan stres akademik. Stres akademik adalah stres

yang disebabkan oleh academic stresor”. Academic stresor adalah

stres yang dialami siswa yang bersumber dari proses pembelajaran

atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar seperti:

tekanan untuk naik kelas, lama belajar, mencontek, banyak tugas,

mendapat nilai ulangan, keputusan menentukan jurusan atau karier

serta kecemasan ujian dan manajemen stres (Mufadal, dkk, 2017:

144).

Rahmawati (2012) menyatakan bahwa stres akademik adalah

suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara

tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa

sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan

tuntutan.

Stres akademik menurut Ben-zur dan Zeidner (2012) mengacu

pada tuntutan lingkungan dan tantangan dalam pendidikan. Menurut

Morgan et.al (Ni’matuszahroh, 2019) ketika seseorang tidak mampu

menangani tekanan dan tuntutan yang ada maka orang tersebut akan
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mengalami cemas, stres dan pada jangka waktu yang panjang akan

memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, karena adanya

pikiran dan tubuh sangat kuat, apabila pikiran tertekan maka tubuh

akan menderita.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa stres akademik

adalah stres yang bersumber dari tuntutan lingkungan dan tantangan

dalam pendidikan. Suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi

ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya

aktual yang dimiliki sehingga menimbulkan respon seperti cemas

dan dampak lain bagi kesehatan tubuh.

2.1.2.2 Dimensi Stres Akademik

Dimensi stres akademik menurut Gadzella dalam (Azahra,

2017), mengukur stress akademik dalam dua komponen yaitu stresor

akademik dan reaksis terhadap stressor akademik.

a. Stresor akademik

Gadzella dan Masten (2005) menjelaskan stresor akademik

merupakan peristiwa atau situasi (stimulus) yang menuntut

penyesuaian diri diluar hal-hal yang biasa terjadi dalam

kehidupan sehari-hari. stressor akademik terdiri dari 5 kategori

sebagai berikut:

a. Frustrations (frustrasi), yang berkaitan dengan keterlambatan

dalam mencapai tujuan, kesulitan sehari-hari, kekurangan

sumber daya, kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan yang



27

telah direncanakan, tidak diterima secara sosial, kekecewaan

dalam menjalani hubungan, dan melewatkan kesempatan.

Frustrasi seringkali terjadi pada mahasiswa yang mengerjakan

tugas akhir atau skripsi, hal tersebut terjadi disaat sedang

menyusun skripsi. Menyusun skripsi ketika kesulitan mencari

referensi/literatur untuk penelitianya atau yang paling

mendasar yaitu kesulitan dalam mencari tema penelitian.

b. Conflicts (konflik), berkaitan dengan pemilihan dua atau lebih

alternatif yang diinginkan, dua atau lebih alternatif yang tidak

diinginkan, dan antara alternatif yang diinginkan dan tidak

diinginkan. Konflik yang terjadi saat penyusunan skripsi

mahasiswa cenderung bingung dengan pilihan, antara

berkonsultasi dengan dosen atau mengerjakan revisi yang

belum selesai.

c. Pressures (tekanan), berkaitan dengan kompetisi, deadline,

beban kerja yang berlebihan. Mahasiswa mengalami  tekanan

dari berbagai sumber saat sedang menyusun skripsi, misalnya

tuntutan orang tua untuk menyelesaikannya dengan tepat

waktu. Tekanan dari dosen pembimbing memberikan deadline

revisi begitu cepat, serta lingkungan sosial yang menuntut

mahasiswa agar mampu berkompetisi dengan yang lain.

d. Changes (perubahan), berkaitan dengan pengalaman yang

tidak menyenangkan, banyaknya perubahan dalam waktu yang
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bersamaan, serta kehidupan dan tujuan yang terganggu.

Perubahan dirasakan mahasiswa yang sedang menyusun

skripsi, misalnya perubahan pola makan, jadwal dosen yang

berubah-ubah, dan waktu tidur yang berkurang akibat

mengerjakan skripsi.

e. Self-imposed (pemaksaan diri), berkaitan dengan keinginan

seseorang untuk berkompetisi, disukai oleh semua orang,

mengkhawatirkan segala hal, prokrastinasi, mempuyai solusi

terhadap masalah, dan kecemasan dalam menghadapi ujian.

Mahasiswa merasa mengkhawatirkan sesuatu yang belum

pasti, misalnya tidak dapat lulus dengan baik, merasa

terhambat dengan berbagai faktor, kekhawatiran

ketidaklulusan saat sidang.

b. Reaksi Terhadap Stressor Akademik

Reaksi tehadap stress terdiri dari reaksi fisik, emosi,

perilaku dan kognitif. Reaksi terhadap stressor akademik

menurut Gadzella (1991) yaitu:

a. Physiological (reaksi fisik) diantaranya keluarnya keringat

secara berlebihan, berbicara dengan gagap, bergemetar,

pergerakan yang cepat, kelelahan, sakit perut, sesak napas,

nyeri punggung, masalah kulit, sakit kepala, radang sendi,

pengurangan atau penambahan berat badan secara drastis.
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b. Emotional (reaksi emosi) diantaranya rasa takut, marah,

bersalah, dan sedih.

c. Behavioral (reaksi perilaku) diantaranya menangis, menyakiti

orang lain, menyakiti diri sendiri, merokok secara berlebihan,

mudah marah, mencoba bunuh diri, menggunakan defense

mechanism, dan memisahkan diri dari orang lain.

d. Cognitive Appraisal (penilaian kognitif) diantaranya

bagaimana seseorang menilai situasi yang dapat

menyebabkan stress dan bagaimana seseorang dapat

menggunakan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi

yang menekan.

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui bahwa dimensi stres

terdiri dari stres akademik dan reaksi terhadap stresor tersebut.

frustrations (frustrasi), conflicts (konflik), pressures (tekanan),

changes (perubahan) dan self-imposed (pemaksaan diri) dalam

kehidupan sehari-hari dalam proses perkuliahan. Sedangkan reaksi

yang ditimbulkan berupa, physiological (reaksi fisik), emotional

(reaksi emosi), behavioral (reaksi perilaku),  dan cognitive appraisa

(penilaian kognitif ).

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Akademik

Mahaiswa yang berbeda menanggapi tekanan akademis dengan

cara yang berbeda. Pusat akademik bukanlah satu-satunya sumber
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stres bagi siswa. Orang tua, siswa lain, dan kebijakan pemerintah, serta

proses penerimaan sekolah, perguruan tinggi, dan universitas

semuanya berperan dalam meningkatkan tingkat stres siswa Conner et

al (Kaur, 2019). Berikut adalah ringkasan dari faktor penyebab stres

akademik yang paling umum.

a. Secara perkembangan tidak pantas.

b. Tes taruhan tinggi.

c. Tekanan dari orang tua.

d. Menuntut konten akademis.

e. Hubungan teman sebaya.

f. Takut gagal.

g. Kurangnya persiapan.

h. Pekerjaan rumah yang berlebihan.

i. Jadwal yang dipesan berlebih.

j. Tekanan untuk mempertahankan nilai tinggi.

k. Tekanan untuk diterima di perguruan tinggi bergengsi.

l. Konflik dengan guru.

m. Pola makan yang buruk dan kurang tidur.

Faktor-faktor yang mempengaruhi stres dalam menyusun skripsi

Gunawati, Hartati,& Listiara, (2010) antara lain:

1. Variabel dalam diri Individu meliputi: umur, tahap kehidupan, jenis

kelamin, tempramen, faktor genetik, inteligensi, pendidikan, suku,

kebudayaan dan status ekonomi.
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2. Karakteristik kepribadian meliputi:  introvert-ekstrovert, stabilitas

emosi secara umum, kepribadian ketabahan, locusof control,

kekebalan, ketahanan.

3. Variabel sosial-kognitif meliputi:  dukungan  sosial yang

dirasakan,  jaringan sosial, dan kontrol pribadi yang dirasakan.

4. Hubungan dengan lingkungan sosial adalah  dukungan  sosial  yang

diterima  dan integrasi dalam hubungan interpersonal.

5. Strategi coping merupakan   rangkaian   respon   yang   melibatkan

unsur-unsur pemikiran  untuk  mengatasi  permasalahan  sehari-

hari dan  sumber  stres  yang menyangkut tuntutan dan ancaman

yang berasal dari lingkungan sekitar.

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi stres dalam menyusun

skripsi menurut Mufadhal, dkk (2017:145) antara lain:

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal dalam menyusun skripsi antara lain:

a. Pola pikir, individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan

situasi, cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar

kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil

kemungkinan stres yang akan dialami.

b. Kepribadian, seorang dapat menentukan tingkat toleransinya

terhadap stres. Tingkat stres mahasiswa yang optimis biasanya

lebih kecil dibandingkan mahasiswa yang sifatnya pesimis.
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c. Keyakinan, penyebab internal selanjutnya yang turut

menentukan tingkat stres mahasiswa adalah keyakinan atau

pemikiran terhadap diri. Keyakinan terhadap diri memainkan

peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di

sekitar individu. Penilaian yang diyakini mahasiswa dapat

mengubah pola pikirnya terhadap suatu hal bahkan dalam

jangka panjang dapat membawa stres secara psikologis.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam menyusun skripsi antara lain:

a. Tuntutan pekerjaan/ tugas akademik (skripsi), dianggap  berat

dan  tidak  sesuai  dengan kemampuan individu dapat

menyebabkan terjadinya stres.

b. Hubungan mahasiswa dengan lingkungan sosialnya,   meliputi

dukungan   sosial   yang   diterima   dan   integrasi   dalam

hubungan interpersonal dengan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, telah diketahui bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi stres dalam menyusun skripsi terdiri dari dua

faktor penting  yaitu faktor internal berupa pola pikir, kepribadian, dan

keyakinan. Sedangkan faktor eksternal tuntutan akademik dan

hubungan sosial mahasiswa dengan lingkungannya.
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2.1.2.4 Gejala-gejala Stres Akademik

Individu yang mengalami stres akan menunjukkan gejala

emosional dan fisik (Mufadhal, dkk (2017:146) Lebih lanjut

dijelaskan sebagai berikut.

a. Gejala Emosional

Mahasiswa yang mengalami stres akademik secara emosional

ditandai dengan: gelisah atau cemas, sedih atau depresi karena

tuntutan akademik, dan merasa harga dirinya menurun atau merasa

tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan dari pendidikan atau

akademik.

b. Gejala Fisik

Mahasiswa yang mengalami stres akademik secara fisik

ditandai dengan: sakit kepala, pusing, tidur tidak teratur, susah

tidur, sakit punggung, mencret, lelah atau kehilangan energi untuk

belajar.

Menurut (Simbolon, 2015) gejala stres terdiri atas fisik, emosi,

dan ditambah dengan perilaku.

a. Gejala fisik meliputi, sakit kepala, jantung berdebar-debar,

perubahan pola makan, lemah atau lemas, sering buang air

kecil, dan sulit menelan.

b. Gejala emosi antara lain: depresi, cepat marah, murung, cemas,

khawatir, mudah menangis, gelisah terhadap hal-hal yang

kecil, panik, dan berperilaku implusif.
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c. Gejala perilaku seperti: dahi berkerut, tindakan agresif,

kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan orang lain,

melamun, gelak tawa gelisah bernada tinggi, berjalan mondar-

mandir, dan perilaku sosial yang berubah.

Berdasarkan uraian di atas gejala-gejala stres terdiri dari gejala

emosional, fisik dan prilaku. Gejala tersebut ditandai dengan beberpa

ciri-ciri seperti pada gejala fisik mengalami sakit kepala, perubahan

pola makan, sulit tidur. Gejala emosional ditandai dengan cepat

marah, gelisah, panik, dan merasa hargadiri menurun. Sedangkan geja

prilaku ditandai dengan mengerutkan dahi, sering menyendiri,

menyalahkan orang lain, ceroboh dan prilaku sosial yang berubah.

2.1.3 Coping Stress

2.1.3.1 Pengertian Coping

Menurut Lazaruz (1984) coping merupakan strategi untuk

memanajemen tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling

sederhana dan realistis, berfungsi untuk membebaskan diri dari

masalah yang nyata maupun tidak nyata. Coping umumnya

didefinisikan sebagai “upaya kognitif dan perilaku yang terus

berubah yang diperlukan untuk menguasai, mengurangi atau

mentolerir hubungan orang, lingkungan yang bermasalah” (Lazarus

& Folkman, 1984:152) dalam penelitian (Hallen, Joran and Brian,

2020:79). Dengan kata lain, coping adalah tentang bagaimana kita
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mengelola atau mengatasi masalah dan kesulitan. Beberapa lebih

suka membatasi konsep coping pada tanggapan sukarela; yang lain

mencakup tanggapan otomatis dan tidak disengaja dalam konstruksi

coping (Compas et al., 2001).

Weiten dan Lloyd (Farid, 2012: 221)  mengemukakan bahwa

coping merupakan upaya atau usaha untuk mengelola, mengatasi dan

mengurangi ancaman karena stres yang dialami.

Berdasarkan pengertian di atas coping itu sendiri dimaknai

sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk menguasai situasi

yang dinilai sebagai suatu tantangan atau luka atau kehilangan atau

ancaman. Jadi, coping lebih mengarah pada yang individu lakukan

untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh tekanan atau yang

membangkitkan emosi. Coping juga merupakan suatu usaha atau

upaya yang dilakukan oleh individu untuk menghadapi, mengelola

dan mengatasi situasi, tuntutan-tuntutan, ancaman atau masalah yang

sedang dihadapinya dan  bagaimana reaksi orang ketika menghadapi

stres atau tekanan.

2.1.3.2 Strategi Coping Stress

Menurut penelitian Kaur (2019) coping stress mendefinisikan

stres persis sebagai respons fisiologis seseorang terhadap stimulus

eksternal yang memicu reaksi “lawan atau lari”. Manajemen stres

adalah teknik dan psikoterapi spektrum luas yang bertujuan untuk

mengendalikan tingkat stres seseorang, terutama stres kronis,
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biasanya untuk tujuan meningkatkan fungsi sehari-hari. Kaur

mengidentifikasikan strategi yang dapat membantu mahasiswa/siswa

menghadapi stres akademik, yakni dengan cara, (1) makan dengan

baik, (2) latihan, (3) tidur nyenyak dimalam hari, (4) jangan

menggunakan alkohol, narkoba, atau tembakau. (5) tetapkan tujuan

yang realistis untuk diri anda sendiri, (6) pelajari keterampilan

manajemen stres, seperti teknik relaksasi dan pemecahan masalah.

(7) jangan menjadwalkan aktivitas secara berlebihan, (8) cari waktu

untuk bersantai, (9) membuat jadwal aktivitas atau perencanaan

kegiatan, (10) menjadi teratur, (11) bersikaplah optimis, dan (12)

membangun ketahanan.

Kualitas yang membuat beberapa orang secara alami tangguh

bahkan ketika menghadapi stres tingkat tinggi, untuk membangun

ketahanan teens Health (2007) merekomendasikan agar berupaya

mengembangkan sikap dan prilaku berikut:

1. Pikirkan perubahan sebagai tantangan dan bagian kehidupan

normal.

2. Lihat kemunduran dan masalah sebagai sementara dan dapat

dipecahkan.

3. Percaya bahwa bekerja menuju tujuan akan menuju kesuksesan.

4. Mengambil tindakan untuk memecahkan masalah.

5. Bangun hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman serta

mintalah bantuan jika diperlukan.
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6. Bicaralah dengan orang dewasa tentang stres yang tidak

terkendali.

Berdasarkan strategi coping stress di atas mahasiswa dapat

memanajemen keadaan stres yang dialami dengan melakukan

beberapa hal positif, mecari dukungan sosial dan melakukan

perencanaan mengatasi stres, serta memperkuat pertahanan diri

dengan mengembangkan sikap dan prilaku.

Beberapa hal lain yang perlu diketahu untuk menggali lebih

dalam tentang coping stress dan strategi dasar yang digunakan dalam

mengatasi stres dijabarkan dengan mengetahui jenis atau bentuk

coping stress, macam-macam coping terhadap stres, aspek-aspek

strategi coping, dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping.

2. Jenis atau Bentuk Coping

Lazarus dan Folkman (Sarafino, 2011:111-112) mengatakan coping

dapat memiliki dua fungsi utama yaitu dapat berupa fokus ke titik

permasalahan serta melakukan regulasi emosi dalam merespons

masalah. Lazarus membagi coping menjadi dua kategori besar:

a. Problem-Focused Coping

Problem-Focused Coping ditujukan untuk mengurangi tuntutan

situasi yang penuh tekanan atau memperluas sumber daya untuk

menghadapinya. Kehidupan sehari-hari menyediakan banyak hal

contoh coping yang berfokus pada masalah, termasuk berhenti

pekerjaan yang menegangkan, menegosiasikan perpanjangan untuk
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membayar sebagian tagihan, menyusun jadwal baru untuk belajar

(dan menempel untuk itu), memilih karier yang berbeda untuk

mengejar, mencari perawatan medis atau psikologis, dan belajar

yang baru keterampilan. Orang cenderung menggunakan pendekatan

yang berfokus pada masalah ketika mereka percaya sumber daya

mereka atau tuntutan situasinya berubah (Lazarus & Folkman,

1984). Sebagai contoh, pengasuh pasien yang sakit parah

menggunakan mengatasi masalah yang lebih fokus pada bulan-bulan

sebelum kematian dari pada saat berkabung. Pada strategi coping ini,

individu akan dapat berpikir logis dan memecahkan masalahnya

dengan positif.

Folkman dan Lazarus (Safaria, Triantoro dan Saputra, 2009),

mengidentifikasikan beberapa aspek problem focused coping.

Aspek-aspek tersebut ialah:

1) Seeking informational support, yaitu mencoba untuk

memperoleh informasi dari orang lain, seperti dokter, psikolog,

atau guru.

2) Confrontative coping, yaitu melakukan penyelesaian masalah

secara konkret.

3) Planful problem-solving, menganalisis setiap situasi yang

menimbulkan masalah serta berusaha mencari solusi secara

langsung terhadap masalah yang dihadapi.
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b. Emotion-Focused Coping

Emotion-Focused Coping ditujukan untuk mengendalikan respons

emosional terhadap situasi stres. Orang bisa mengatur respons

emosional mereka melalui perilaku dan pendekatan kognitif. Contoh

pendekatan perilaku termasuk menggunakan alkohol atau narkoba,

mencari emosi sosial dukungan dari teman atau kerabat, dan terlibat

dalam kegiatan, seperti olahraga atau menonton TV, yang mengalihkan

perhatian-perhatian dari masalah. Pendekatan kognitif melibatkan

bagaimana orang berpikir tentang situasi yang membuat stres.

Folkman dan Lazarus (Safaria, dkk, 2009) mengidentifikasikan

beberapa aspek emotion-focused coping. Aspek-aspek tesebut ialah:

1) Seeking social emotional supports, yaitu mencoba untuk

memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari orang

lain.

2) Distancing, yaitu mengeluarkan upaya kognitif unutk melepaskan

diri dari masalah atau membuat sebuah harapan positif.

3) Escape avoidance, yaitu mengkhayal mengenai situasi atau

melakukan tindakan atau menghindar dari situasi yang tidak

menyenangkan. Individu berandai jika permasalaannya pergi dan

mencoba untuk tidak memikirkan mengenai masalah dengan tidur

atau menggunakan alkohol berlebih.

4) Self control, yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri,

atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah.
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5) Accepting responsibility, yaitu menerima untuk menjalankan

masalah yang dihadapinya sambil mencoba untuk memikirkan jalan

keluarnya.

6) Positive reappraisal, yaitu mencoba membuat suatu arti positif dari

situasi tersebut, kadang-kadang dapat bersifat religius.

Jadi suatu pendekatan kognitif, orang mendefinisikan kembali

situasi untuk menempatkan wajah yang baik di atasnya, seperti dengan

memperhatikan hal-hal yang bisa terjadi lebih buruk, membuat

perbandingan dengan individu yang kurang kaya, atau melihat sesuatu

yang baik tumbuh dari masalah.

3. Macam-macam Copping terhadap Stres

Coping terhadap stres itu ada yang positif atau konstruktif, dan ada

juga yang negatif. Berikut penjelasan masing-masing:

a. Coping Negatif

Menurut Weiten Lloyd (Farid Mashudi, 2012: 228), coping negatif

meliputi beberapa hal.

1) Giving up (withdraw), melarikan diri dari kenyataan atau situasi

stress, yang bentuknya seperti sikap apatis, kehilangan semangat,

atau perasaan tak berdaya, dan meminum-minuman keras atau

mengonsumsi obat-obatan terlarang.

2) Agresif, yaitu berbagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti

orang  lain, baik secara verbal maupun nonverbal.
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3) Memanjakan diri sendiri (indulging yourself) dengan berperilaku

konsumerisme yang berlebihan, seperti makanan yang enak,

merokok, dan menghabiskan uang untuk berbelanja.

4) Mencela diri sendiri (blaming yourself) yaitu mencela atau menilai

negatif terhadap diri sendiri sebagai respons terhadap frustrasi atau

kegagalan dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan.

5) Mekanisme pertahanan diri (defense mechanism), yang bentuknya

seperti menolak kenyataan dengan cara melindungi diri dari suatu

kenyataan yang tidak menyenangkan, berfantasi, rasionalisasi, dan

over compensation.

b. Coping Positif

Coping yang konstruktif diartikan sebagai upaya-upaya untuk

menghadapi situasi stres secara sehat. Beberapa orang ahli psikologi

sudah lama memperkirakan bahwa humor merupakan respons coping

yang positif. Dalam hal ini, Martin dan Lefcourt (Farid Mashudi, 2012:

229) menemukan bahwa humor berfungsi mengurangi dampak buruk

stress terhadap suasana hati atau perasaan seseorang. Coping yang

positif-konstruktif ini memiliki beberapa ciri.

1) Menghadapi masalah secara langsung, mengevaluasi alternatif secara

rasional dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

2) Menilai atau mempersepsi situasi stress didasarkan kepada

pertimbangan yang rasional.
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3) Mengendalikan diri (self control) dalam mengatasi masalah yang

dihadapi.

4. Aspek-aspek Strategi Coping

Carver, Scheir, dan Wientraub, (1989) menyebutkan aspek-aspek

strategi coping, yaitu:

a. Keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan penyebab

stres atau memperbaiki akibatnya dengan cara langsung.

b. Perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres

antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan

tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu

masalah.

c. Kontrol diri, individu membatasi keterlibatannya dalam aktifitas

kompetisi atau persaingan dan tidak bertindak terburu-buru.

d. Mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, yaitu sebagai

nasihat, bantuan atau informasi.

e. Mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, yaitu melalui

dukungan moral, simpati atau pengertian.

f. Penerimaan, sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang

memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut.

g. Religiusitas, sikap individu menenangkan dan menyelesaikan masalah

secara keagamaan dalam hubungannya secara vertikal kepada Tuhan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa aspek-aspek strategi coping adalah

usaha yang dilakukan individu dalam menghadapi dan mengatasi masalah



43

yang dialami dengan mengoptimalkan potensi diri (keaktifan diri,

perencanaan, kontrol diri, dan penerimaan), kemudian mengoptimalkan

peran lingkungan dengan mencari dukungan yang bersifat intrumental dan

dukungan sosial yang bersifat emosional, serta usaha yang bersifat

religius.

5. Faktor yang Mempengaruhi Strategi Coping

Taylor dan Staton (Jamaluddin, 2012), mengungkapkan bahwa

individual differences mempengaruhi seseorang dalam mengatasi kondisi

stressful yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi coping, yaitu:

a. Optimism (Optimis), yaitu harapan bahwa akan terjadi hasil baik pada

diri daripada hal buruk.

b. Personal Control (Kontrol Personal), yaitu perasaan bahwa orang dapat

membuat keputusan dan tindakan efektif untuk mendapatkan hasil yang

diharapkan, serta menghindari yang tidak diharapkan.

c. Interpretasi positif terhadap diri sendiri serta self esteem yang tinggi.

d. Social Support (Dukungan Sosial), persepsi atau pengalaman dicintai

atau diperhatikan oleh orang lain serta perasaan berharga dan bernilai

bagi orang lain.

Lazarus dan Folkman (Sarafino, 2011:115) mengatakan bahwa

strategi coping menunjuk pada berbagai upaya, baik mental maupun

perilaku, untuk menguasai, mentoleransi, mengurangi, atau

minimalisasikan suatu situasi atau kejadian yang penuh tekanan. Hal
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tersebut dapat dikatakan bahwa strategi coping merupakan suatu proses

dimana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres

yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara

melakukan perubahan kognitif maupun  perilaku guna memperoleh rasa

aman dalam dirinya.

Berdasarkan uraian di atas pemilihan strategi yang dilakukan oleh

individu dalam menghadapi masalah yang dialaminya dapat

mempengaruhi bagaimana kepribadian, cara mengontrol diri dan tingkat

stres seseorang.

2.2 Penelitian Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah

dilakukan terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dan adapun

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah:

1. Penelitian yang diakukan oleh Tamrin, Abdul Kadir, Samrin dan Syamsuddin

(2019), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa terdapat

pengaruh keadilan terhadap kinerja pegawai PNS IAIN Kendari melalui

komunikasi sebesar 0,414 atau sebesar 44,1% artinya untuk meningkatkan

kinerja pegawai PNS IAIN Kendari maka harus diawali dengan memperbaiki

kualitas kebijakan pimpinan yang lebih adil dan proporsional dan komunikasi

yang lebih baik dengan pegawai PNS IAIN Kendari.

2. Penelitian yang diakukan oleh Harpreet Kaur (2019), dengan judul Strategies

for Coping with Academic Stress, Stress Manajemen. Hasil penelitian

menunjukan semua peristiwa dalam hidup membawa reaksi, tetapi ada
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berbagai cara dimana orang bereaksi atau menanggapinya, mengatasi stres

adalah upaya untuk mengelola atau mengatasi stres. Dalam pandangan mereka,

mengatasi tidak selalu menghasilkan kesuksesan. Mereka berkomentar bahwa

coping yang sukses termasuk menyadari kejadian dan situasi yang seseorang

anggap sebagai stres, dan mengenali penyebab stres berarti menyadari

bagaimana tubuh Anda merespons stres. Meskipun pusat konseling menasihati

setiap mahasiswa yang memanfaatkan diri mereka sendiri untuk konseling

tentang manajemen waktu, diharapkan bahwa lokakarya, seminar dan

konferensi tentang “teknik dalam mengelola stres” dan “manajemen waktu”

untuk semua mahasiswa akan sangat membantu mahasiswa dengan cara

mengatasi stres.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lakyntiew, dkk (2014) dengan judul “Stress

Level of College Students: Interrelationship between Stressors and Coping

Strategies” menunjukan hasil bahwa stres akademik berkorelasi positif dengan

strategi coping seperti mediasi, berdoa dan tidur untuk membantu mengurangi

stres akademik. Sedangkan stres akademik berkorelasi negatif dengan strategi

coping seperti menggunakan obat-obatan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nuriyana Sipayung (2016),  dengan hasil

penelitian yang diperoleh adalah (1) Tingkat stres dan copng stress mahasiswa

penulis skripsi Prodi BK USD Angkatan 2012 Tahun Ajaran 2015/2016 yang

termasuk dalam kategori stres tinggi berjumlah 33 mahasiswa (62%), kategori

rendah berjumlah 20 mahasiswa (38%), (2) Kategori coping stres baik

berjumlah 20 mahasiswa (38%), dan yang termasuk dalam kategori coping
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stres cukup baik berjumlah 33 mahasiswa (62%). (3) Berdasarkan uji Uji T-test

(Uji Independen Sample T-Test) yang dilakukan terdapat perbedaan signifikan

antara coping stres pada mahasiswa yang tingkat stresnya tinggi dan tingkat

stresnya rendah pv 0,05 (0,032<0,05). (3) berdasarkan analisis terhadap

capaian skor butir-butir pengukuran coping stress mahasiswa penulis skripsi,

diperoleh 3 butir item yang termasuk dalam kategori rendah dan digunakan

sebagai dasar untuk merumuskan usulan topik-topik coping stress.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Rukmana (2019) dengan hasil penelitian

ini menunjukan bahwa variabel strategi coping dan dukungan sosial yang

digunakan berpengaruh sebesar 16,6% dalam mengelola stres akademik,

sedangkan sisanya 83,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil

menunjukan terdapat 3 variabel yang berpengaruh secara signifikan dalam

mengelola stres akademik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nindya Wijayanti (2013) dengan hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa FIP angkatan 2008

mengalami stres dalam penyusunan skripsi pada kategori sedang yaitu 109

mahasiswa (77,9%). Sumber stres yang paling dominan yaitu frustrasi dengan

mean 13,50 dan jenis stres yang dominan yaitu stres psikologis dengan mean

26,61. Strategi coping yang umumnya dilakukan mahasiswa untuk menghadapi

stres adalah coping positif pada kategori tinggi (58,6%) seperti membuat

rencana aksi dan berusaha selalu berpikir positif. Sedangkan strategi coping

negatif pada kategori sedang (60,7%) seperti mengatasi masalah dengan

terburu-buru dan kurang dapat berpikir dengan tenang. Coping positif yang
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paling dominan yaitu religiusitas dan perencanaan (100%) artinya mahasiswa

cenderung untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar lebih tenang dan

fokus setiap menghadapi masalah, sedangkan coping negatif yang dominan

yaitu kontrol diri (52,9%) artinya mahasiswa cenderung terburu-buru dalam

setiap mengatasi masalah dan merasa sedikit terbebani dengan skripsi.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Aina and Primardiana (2019) dengan judul

“Coping the Academic Stress: the Way the Students Dealing with Stress”

menunjukan hasil sumber stres utama sttres akademik adalah kekhawatiran

mahasiswa tentang ujian mereka dimana 60% mahasiswa stuju dengan

subskala ini. Selain itu, dalam menghadapi stres akademik, lebih dari sepuluh

mahasiswa (52,6%) sering kali menemukan rasa nyaman dalam keyakinan

spiritual dengan berdoa atau bemeditasi sambil menerima kenyataan dan

mencoba menjalaninya (52,6%). Sebaliknya hanya sedikit mahasiswa (5,3%)

yang jarang menggunakan narkoba dan alkohol untuk membuat diri mereka

lebih baik.

Penelitian yang dilakukan di atas identik dengan judul yang diteliti oleh

peneliti sehingga tidak ada keraguan untuk meyakini hasil penelitian bahwa

terdapat pengaruh strategi coping stress terhadap stres akademik mahasiswa yang

mengerjakan skripsi, sebab hasilnya didukung oleh tujuh penelitian di atas.

Namun demikian tidak berarti peneliti melakukan duplikasi terhadap penelitian

sebelumnya. Penelitian yang disebutkan diatas hanya memiliki keidentikan

dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni membahas strategi coping stress
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terhadap stres akademik mahasiswa yang mengerjakan skripdi di Jurusan

Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.

Berdasarkan rujukan penelitian yang diambil terdapat aspek lain yang

memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya sebab

penelitian/latar belakang, aspek indikator yang diteliti, lokasi dan waktu serta

populasi dan sampel penelitian. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang

peneliti lakukan diantaranya untuk mengetahui ada tidakya pengaruh dari

penelitian tersebut.

2.3 Kerangka Pikir

Mahasiswa dalam menyusunan skripsi mengalami kendala atau hambatan,

seperti kesulitan dalam pembuatan topik atau judul penenlitian, kesulitan

menemukan bahan literature/referensi penelitian, kesulitan dalam berkomunikasi

dan bertemu dengan dosen pembimbing, lain sebagainya. Mahasiswa tingkat akhir

dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu sesuai

dengan aturan dan syarat yang telah ditetapkan. Fakta-fakta tersebut

menggambarkan bahwa mahasiswa seringkali mengalami kesulitan dalam

penyusunan tugas akhir skripsi.

Masalah atau hambatan yang muncul dan dialami oleh mahasiswa tersebut

dapat berdampak pada individu itu sendiri. Apabila berbagai masalah tersebut

tidak dapat diatasi dengan baik dan efektif, akan memberikan dampak yang

negatif pada individu tersebut, dan dapat menimbulkan stres baik stres fisik

maupun stres psikologis yang dapat mengganggu kestabilan emosi selama

penyusunan tugas akhir skripsi. Stres akademik dapat diartikan sebagai bentuk
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ketika seseorang tidak mampu menangani tekanan dan tuntutan yang ada maka

orang tersebut akan mengalami cemas, stres pada jangka waktu yang panjang

akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, karena adanya pikiran

dan tubuh sangat kuat, apabila pikiran tertekan maka tubuh akan menderita. Stres

akademik timbul dilingkungan pendidikan yang ditimbulkan dari tingkat

pendidikan itu sendiri.

Sumber stres juga beragam, baik sumber yang berasal dari dalam diri individu

maupun dari luar individu dan lingkungan sekitar atau komunitas masyarakat.

Begitu pula dengan faktor yang menyebabkan stres dapat berasal dari faktor

biologis, psikologis dan lingkungan. Gejala yang diakibatkan pun banyak, baik

positif maupun negatif, walaupun kebanyakan berakibat negatif. Disini mahasiswa

juga dalam perkembangannya sering mengalami stres dalam menyusun tugas

akhir skripsi.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu strategi atau cara atau upaya untuk

menghadapi dan mengatasi masalah tersebut yaitu diperlukan suatu strategi

coping yang efektif yang dapat digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam

menghadapi stres selama penyusunan tugas akhir skripsi. merupakan suatu usaha

atau upaya yang dilakukan oleh individu untuk menghadapi, mengelola dan

mengatasi situasi, tuntutan-tuntutan, ancaman atau masalah yang sedang

dihadapinya dan  bagaimana reaksi orang ketika menghadapi stres atau tekanan.

Coping itu sendiri dimaknai sebagai apa yang dilakukan oleh individu untuk

menguasai situasi yang dinilai sebagai suatu tantangan dalam hidup. Setiap

individu pun memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi stres, ada yang
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dapat mengatasinya dengan cara efektif ada pula dengan cara yang kurang efektif

sesuai dengan kepribadian masing-masing individu. Mengatasi secara langsung

dengan mempersiapkan diri menghadapi sumber stres, ada pula yang dengan cara

menghindari, menarik diri dari sumber stres tersebut, karena faktor yang

menentukan sejauh mana strategi coping yang sering dan efektif digunakan

tergantung pada bagaimana kepribadian seseorang dan sejauh mana tingkat stres

yang dialami seseorang.

Pemahaman mengenai strategi coping yang efektif sangatlah penting bagi

mahasiswa karena dapat dijadikan bahan acuan untuk membantu mengatasi dan

menghadapi penyebab stres (stressor) selama penyusunan tugas akhir skripsi.

Dalam keadaan stres, individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam

menghadapi dan mengurangi stres, cara tersebut disebut dengan coping. Terdapat

dua jenis strategi coping yang telah disebutkan oleh Lazarus & Folkman yaitu

problem focused coping dan emotional focused coping. Dengan begitu, dapat

dikatakan bahwa stres akademik memiliki hubungan dengan coping stress,

persepsi individu mengenai stres yang dialami membedakan dalam pemilihan

strategi coping antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kerangka pikir dalam

penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

2.4 Hipotesisi Penelitian

Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teori tehadap rumusan masalah

pada penelitian, sebelum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2015). Berdasarkan

landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka dirumuskan

sebuah hipotesis yaitu: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan strategi coping

stress terhadap stres akademik yang dialami mahasiswa yang mengerjakan skripsi

di Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dna Ilmu Keguruan”.Dimana H0

ditolak apabila thitung< ttabel dan H1 diterima apabila thitung> ttabel.
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