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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Sekolah adalah dimensi peserta didik yang sangat penting dalam mendukung 

perkembangan dan kehidupannya. Sekolah dipandang dapat memenuhi beberapa 

kebutuhan peserta didik dan menentukan kualitas kehidupan mereka di masa depan. 

Tetapi dalam ruang yang bersamaan sekolah juga merupakan sumber masalah, yang 

dapat menimbulkan masalah stres pada peserta didik.  Menurut Byrne, Davenport, 

dan Masanov (2007) terdapat  sepuluh kategori dari stres yang berasal dari analisis 

faktor stres yang berbeda dari  remaja  usia 13-18 di Australia, diantaranya yaitu 

berkaitan dengan  sekolah; hubungan interpersonal, kehidupan rumah, tekanan 

keuangan,  ketidakpastian masa depan, dan munculnya rasa tanggung jawab orang 

dewasa.  

Rao (2008) mengemukakan stres belajar adalah perasaan yang dihadapi oleh 

siswa ketika terdapat tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan tersebut berhubungan 

dengan belajar dan kegiatan sekolah, contohnya tenggat waktu PR, saat menjelang 

ujian, dan hal-hal yang lain. Jadi stres dalam belajar adalah suatu respon atau 

perasaan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh seseorang yang dipengaruhi 

oleh individu dan situasi eksternal sehingga menimbulkan akibat-akibat khusus secara 

psikologis maupun fisiologis terhadap seseorang.  

Beberapa penelitian menunjukkan fenomena stres siswa yang berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa hidup di sekolah. Misalnya penelitian Desmita, (2005) 
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terhadap siswa sekolah unggulan (MAN Model Bukittinggi), menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan kurikulum 

yang diperkaya, intensitas belajar yang tinggi, rentang waktu belajar formal yang 

lebih lama, tugas-tugas sekolah lebih banyak dan keharusan menjadi pusat 

keunggulan dan sebagainya telah menimbulkan stres di kalangan siswa.  

Penelitian Gusniati (2002) terhadap siswa sekolah dengan karakteristik yang 

sama, yakni siswa SMU Plus Jakarta, juga menemukan adanya fenomena stres. 

sekitar 40,74% siswa merasa terbebani dengan keharusan mempertahankan peringkat 

sekolah, 62,96% siswa merasa cemas menghadapi ujian semester, 82,72%  siswa 

merasa bingung  menyelesaikan PR yang terlalu banyak dan 50,62% siswa merasa 

letih mengikuti perpanjangan waktu belajar di sekolah.  Bahkan dalam beberapa 

kasus anak-anak diperkirakan telah mengalami stres. Hasil penelitian yang dilakukan 

Pranardji dan Nurlaela (2009) pada 60 siswa sekolah dasar,  memaparkan  gejala stres 

belajar yang dialami para siswa antara lain jantung berdebar kencang dan keras, sukar 

berkonsentrasi, merasa lemas/lesu/tidak memiliki tenaga, mimpi buruk, merasa tidak 

memiliki harapan/putus asa, tidak sabar dan cepat marah tanpa sebab. 

Berdasarkan hasil survey awal peneliti mengenai stres belajar pada 35 siswa 

salah satu SMA di Klaten, ditemukan ada 4 orang atau 11,43% yang mengalami stres 

belajar tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1:  
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Hasil survey awal yang penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa masih 

ada sebagian siswa yang mengalami stres belajar tinggi. Adapun melalui hasil catatan 

dokumentasi Alat Ungkap Masalah (AUM) guru BK diketahui bahwa pendidikan dan 

pelajaran sekolah merupakan masalah yang mayoritas di alami oleh para siswa. 

Selengkapnya dipaparkan pada tabel 1: 

Tabel  1 
Problem  Siswa Kelas XI SMA di Klaten TA.2013/2014 Melalui Alat Ungkap Masalah 
(AUM) Jumlah subjek : 333 siswa 

No Masalah Skor Persentase 
1 Pendidikan dan pelajaran  1011 1.35% 
2 Diri Pribadi 975 1.30% 
3 Hubungan Sosial 815 1.09% 
4 Hubungan Muda-mudi dan Perkawinan 784 1.05% 
5 Ekonomi dan Keuangan 724 0.97% 
6 Karir dan Pekerjaan 624 0.83% 
7 Waktu Senggang 600 0.80% 
8 Agama,Nilai dan Moral 567 0.76% 
9 Keadaan dan hubungan dalam Keluarga  542 0.72% 
10 Jasmani dan Kesehatan 384 0.51% 

Sumber : Dokumentasi BK  

 
Berdasarkan Alat Ungkap Masalah diketahui permasalahan kegiatan tugas-

tugas sekolah, diri pribadi, dan hubungan sosial merupakan tiga permasalahan yang 

paling menonjol.  Adapun hasil wawancara dan catatan guru BK melalui Alat Ungkap 

Masalah (AUM) beberapa ciri siswa yang mengalami stres belajar antara lain: 

menurunnya semangat dan motivasi bersekolah, tidak konsentrasi saat pelajaran, 

15 (43%)

16 (46%)

4 (11%)

tinggi 

sedang

rendah

Grafik 1 
Stres Belajar salah satu SMA di Klaten 
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sering terlambat masuk kelas, gelisah saat belajar, keluar masuk kelas, membolos saat 

jam pelajaran. Adapun pula siswa yang merasa  jantung berdebar-debar, perut sakit 

ketika disuruh maju ke depan kelas atau ketika akan menghadapi ujian, akibatnya  

prestasi belajar menurun.  Seperti yang dikemukakan oleh Syah (2003) bahwa siswa-

siswa dengan tingkat stres yang rendah akan berprestasi lebih baik daripada siswa-

siswa dengan tingkat stres  yang tinggi.  

Stres belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Desmita (2010) faktor 

yang mempengaruhi stres belajar diantaranya: physical demands (tuntutan fisik), task 

demands (tuntutan tugas), role demands (tuntutan peran) dan interpersonal demands 

(tuntutan interpersonal).  Adapun Losyk (2007) menyatakan sumber stres dibagi 

menjadi empat, yaitu kondisi fisik,  kondisi mental-psikis, kondisi sosio-ekonomi dan 

budaya dan kondisi lingkungan khusus. 

Variabel yang dijadikan sebagai determinan atau faktor yang berpengaruh 

terhadap stres belajar adalah harga diri dan interaksi teman sebaya. Sebagaimana 

penelitian Umarianti (2006)  menyatakan harga diri merupakan salah satu aspek dari 

kepribadian dan merupakan suatu landasan yang meyakinkan demi keberhasilan suatu 

proses belajar. Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Evers (Karabiyik, 2008)  

menunjukkan bahwa seseorang  yang  memiliki harga diri tinggi memiliki tingkat 

kemungkinan mengalami stres belajar yang rendah daripada seseorang yang memiliki 

harga diri rendah. Penelitian Wijayanti (2014) menyatakan ada hubungan positif yang 

signifikan antara harga diri dengan daya tahan terhadap stres pada siswa SMA,  

semakin tinggi harga diri seseorang maka akan memiliki daya tahan stres yang tinggi, 

sehingga tidak mudah terkena stres.  
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Selain harga diri, faktor lain yang juga dapat mempengarui tingkat stres 

belajar yaitu interaksi teman sebaya. Edward (2006) mengemukakan bahwa remaja 

sering terlihat dalam permasalahan yang cukup serius akibat kegagalan mereka dalam 

berinteraksi dengan teman sebaya. Sebagai contoh apabila hubungan siswa dengan 

siswa lain di sekolah diliputi berbagai masalah maka tentu akan menderita, merasa 

sedih, cemas dan frustrasi. Bila kemudian siswa menarik diri dan menghindar dari 

orang lain maka rasa sepi terasing yang mungkin dialami tentu akan menimbulkan 

penderitaan. Oleh karena itu ia akan membutuhkan pihak lain yang dapat di percaya 

untuk mendorong keberaniannya dalam berhubungan dengan orang lain, melatih 

keterampilan dalam berkomunikasi dengan kata lain individu terutama remaja 

memerlukan semacam bantuan dalam menghadapi suasana yang tidak menentu 

tersebut.  

Banyak masalah muncul karena kesalahpahaman dan tidak adanya interaksi 

yang baik. Seperti salah satu contoh di ungkapkan salah satu guru di salah satu SMA 

di Klaten, dimana seorang siswa baru kelas X pindah sekolah, karena merasa 

diasingkan dan dimusuhi oleh beberapa teman-temannya, setelah ditelusuri 

penyebabnya adalah karena siswa tersebut tidak mau memberi contekan pada teman-

temanya ketika sedang ujian. Kasus lain yaitu perkelahian antara siswa kelas XI 

dengan kelas XII  disebabkan siswa kelas XI merasa dilecehkan salah seorang siswa 

kelas XII. 

Penelitian Farber  (1989, disitasi Agustin,  2009) menemukan faktor 

lingkungan sosial turut berperan menimbulkan stres  belajar. Sisi positif yang dapat 

diambil yaitu mereka merupakan sumber emosional bagi individu saat menghadapi 
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masalah dengan lingkungan. Sisi negatif dari dukungan teman belajar adalah 

terjadinya hubungan sosial yang buruk antar teman belajar yang dapat menyebabkan 

siswa mengalami stres  belajar. Hasil  penelitian yang dilakukan Karabiyik (2008)  

menunjukkan seseorang  yang  memiliki harga diri tinggi memiliki tingkat 

kemungkinan mengalami stres belajar yang rendah daripada seseorang yang memiliki 

harga diri rendah.  

Berdasarkan latar belakang dan analisis kebutuhan penelitian (research need 

analysis) alasan peneliti meneliti tentang stres belajar selain karena peneliti 

menemukan masalah stres belajar pada siswa di SMA yang penulis teliti. Stres belajar 

dapat menyebabkan siswa kehilangan semangat dan motivasi untuk bersekolah, tidak 

konsentrasi saat pelajaran, sering membolos sehingga prestasi belajar menurun.  

Mengacu pada pemaparan permasalahan tersebut peneliti menggunakan dua 

determinan variabel untuk mengukur stres belajar, yaitu harga diri dan interaksi 

teman sebaya. Harga diri merupakan faktor dari dalam individu yang mulai 

berkembang pesat pada usia remaja, adapun interaksi teman sebaya merupakan faktor 

dari luar individu merupakan salah satu faktor sosial yang juga berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya stres belajar. Berdasar hal tersebut rumusan masalah penelitian ini 

yaitu: Apakah ada hubungan antara harga diri dan interaksi teman sebaya dengan 

stres belajar? Berdasar rumusan masalah tersebut maka judul penelitian ini adalah: 

“Hubungan antara harga diri dan interaksi teman sebaya dengan stres belajar. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui:  

1. Hubungan antara harga diri dan interaksi teman sebaya dengan stres belajar.  
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2. Hubungan antara harga diri dengan stres belajar.  

3. Hubungan antara interaksi teman sebaya dengan stres belajar.  

4. Sumbangan atau peran harga diri dan interaksi teman sebaya terhadap stres belajar. 

5. Tingkat harga diri, interaksi teman sebaya dan stres belajar pada siswa. 

  
C. Manfaat Penelitian 

Bagi pihak sekolah penelitian ini memberikan informasi empiris mengenai 

hubungan antara harga diri dan interaksi teman sebaya dengan stres belajar, serta 

memberi sumbangan pemikiran dan pemahaman untuk mengatasi berbagai 

permasalahan stres belajar yang dialami oleh para siswa. 

Bagi para ilmuwan psikologi dan peneliti selanjutnya penelitian ini 

memberikan masukan dan wacana baru bagi perkembangan ilmu psikologi, 

khususnya yang berkaitan dengan hubungan harga diri dan interaksi teman sebaya 

dengan stres belajar. 

 

D. Kebaruan Penelitian 

Beberapa penelitian berkaitan dengan harga diri, interaksi teman sebaya dan 

stres belajar sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti pada 

pemaparan di tabel 2: 
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Tabel  2  
Penelitian terdahulu 

 
Peneliti Latar Belakang Metode Hasil 

Hapsari dan 
Herdiana (2013 

Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan 
self -esteem dengan 
intensi 
perilaku prososial 
donor darah pada 
donor di Unit Donor 
Darah PMI Surabaya 

Penelitian ini 
menggunakan 
pendekatan kuantitatif 
dengan tipe penelitian 
penjelasan 
 (explanatory 
research) dan teknik 
pengambilan  data 
survei.  
Subjek  50 pendonor 
darah di PMI Surabaya 
usia 17-65 tahun 

Tidak terdapat hubungan 
yang signifikan antara 
self -esteem dengan intensi 
perilaku prososial donor 
darah pada donor di Unit 
Donor Darah PMI 
Surabaya.  

Subowo dan 
Martiarini (2009 

Penelitian bertujuan 
mengetahui hubungan 
antara harga diri 
dengan motivasi 
berprestasi pada siswa 
SMK 

Penelitian kuantitatif 
pengumpulan data 
menggunakan skala . 
Subjek    
Siswa SMK 
Yosonegoro sebanyak 
110 siswa 

Hasil penelitian 
menyatakan ada hubungan 
signifikan antara harga 
diri dengan motivasi 
berprestasi pada siswa 
SMK Yosonogoro 
Magetan Jawa Timur. 

Latifah (2007)  Penelitian bertujuan 
mengetahui pengarauh 
interaksi sosial rekan 
sebaya terhadap 
kepatuhan siswa 
mematuhi peraturan 
sekolah 

Penelitian kuantitatif . 
Alat ukur 
menggunaakn skala. 
Analisis regresi linier, 
Subjek siswa kelas II 
SMP Negeri 36 
Semarang sebanyak 30 
siswa. 

Hasil  penelitian 
menyatakan terdapat 
pengaruh positif yang 
signifikan interaksi sosial 
teman sebaya terhadap 
kepatuhan siswa 
mamatuhi peraturan 

Penelitian 
Ristanti (2009 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
hubungan antara 
dukungan sosial teman 
sebaya 
dengan identitas diri 
pada remaja di SMA 
Pusaka 1 Jakarta. 

Penelitian kuantitatif.  
Subjek penelitian 
siswa siswi 
SMA Pusaka 1 Jakarta 
jumlah subjek 
penelitian sebanyak 
150 responden.  
 

Hasil penelitian 
memaparkan ada 
hubungan positif antara 
dukungan sosial teman 
sebaya dengan identitas 
diri pada remaja di SMA 
Pusaka 1 Jakarta 

Ernawati dan 
Tjalla, A. (2007)  

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
hubungan komunikasi 
interpersonal 
antara mahasiswa dan 
dosen dengan prestasi 
akademik 

Penelitian kuantitatif. 
Alat ukur mengunakan 
skala.   
Subjek penelitian  
50 orang mahasiswa 
Fakultas Psikologi 
Universitas 
Gunadarma Metode 
Pengumpulan Data 
menggunakan skala  

Hasil penelitiannya 
menunjukan bahwa ada 
hubungan positif yang 
signifikan antara 
komunikasi interpersonal 
antara mahasiswa dan 
dosen dengan prestasi 
belajar mahasiswa 
Fakultas Psikologi 
Universitas Gunadarma 
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Marlina (2008)  Tujuan penelitian ingin 
mengetahui bagaimana 
penerimaan teman 
sebaya pada siswa 
yang mengalami 
kesulitan belajar di SD 
Inklusi 

Penelitian kuantitati 
dengan menggunakan 
metode analisis 
deskripsi. Subjek 
penelitian siswa SD 
inklusi sebanyak 32 
siswa 

Hasil penelitian 
menyatakan siswa yang 
mengalami kesulitan 
belajar cenderung tidak 
diterima dalam lingkungan 
atau interaksi teman 
sebaya dengan alasan 
yaitu karena nakal, suka 
berbohong, malas, pelit, 
banyak bicara dalam 
belajar, suka menyontek 
PR, mencari perhatian dan 
tidak mengakui kesalahan 

Roseth dan 
Johnson (2008 

Tujuan penelitian 
Menguji hubungan 
teman sebaya dan 
perilaku individu 
terhadap prestasi 
akademik, kerja sama  
persaingan, dan 
struktur tujuan individu  

Penelitian kuantitatif 
dengan meta analisis.  
Analisa terhadap 148 
penelitian mandiri, 
subjek diambil dari 11 
negara yang berbeda.  
 

Hasil penelitian 
menyatakan ada hubungan 
positif antara sosial dan 
perilaku individu terhadap 
prestasi akademik lebih 
signifikan dibandingkan 
hubungan antara kerjama 
sama dan persaingan 
terhadap prestasi 
akademik 

Chavan (2009)  Bertujuan untuk 
mendeskrisikan 
bagaimana 
permasalahan  yang 
dialami oleh siswa  

Penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan 
pendekatan analisis 
statistik deskripsi 

Penelitian  
mendeskripsikan bahwa  
dari 2.402 siswa, 1.078 
(45,8%) memiliki masalah 
psikologis, 930 (45%)  
mengalami penurunan 
akademik, 180 (8,82%) 
merasakan bahwa hidup 
adalah beban, 122 (6%) 
melaporkan ide bunuh diri 
dan 8 (0,39%) siswa 
dilaporkan  bunuh diri 

Rao (2008) Penelitian bertujuan 
untuk mendeskripsikan 
kondisi individual dan 
orangtua yang 
menyebabkan 
munculnya stres 
akademik.  

Penelitian 
menggunakan  
kombinasi kuantitatif 
dan kualitatif,  analisis 
deskripsi, jumlah 
subjek sebanyak 558 
siswa di Chennai India  

Hasil penelitian 
menyatakan bahwa stres 
atau tekanan akademis  
menurut persepsi para 
pelajar adalah berkaitan 
dengan aspek,: kepadatan 
jadwal belajar, 
pengalaman tertekan, 
gejala-gejala somatis, 
sikap dan kepercayaan 
terhadap standar usia, 
pertolongan tuhan dan 
perubahan dalam 
pendidikan 
 

lanjutan tabel 2... 
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Penelitian 
Helms (2002)  

Penelitian ini ingin 
mengetahui faktor-
faktor yang 
mempengaruhi stres 
pada siswa 
berkebutuhan khusus 

Penelitian kuantitatif 
pada 249 siswa.  
menggunakan metode 
analisis deskripsi 

Hasil penelitian 
menyatakan 
siswa yang mengalami 
gangguan atau kecacatan 
secara emosional 
mengalami tekanan 
akademis yang lebih 
tinggi.  

 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan harga diri, interaksi  teman sebaya dan 

stres belajar sudah sering diteliti  ada beberapa hal yang menunjukkan kesamaan 

dengan penelitian penulis, yaitu variabel yang digunakan serta  metode yang 

digunakan namun belum ada penelitian yang secara simultan mengkorelasikan ketiga 

variabel tersebut seperti penelitian yang penulis lakukan.   

 

lanjutan tabel 2... 


