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BAB I 

   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan sumber manusia 

agar menjadi manusia yang memiliki moral dan integritas. Sesuai Undang-

Undang Republik Indonesia Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan 

generasi penerus bangsa yaitu untuk meningkatan dan mengembangkan 

kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, 

(Munir, 2016). 

Tujuan yang akan dicapai dalam Undang – Undang Sisdiknas, saat ini 

belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya data UNESCO 

pada tahun 2012 (Zulkarnaen,2014), yang menyatakan bahwa Indonesia 

berdasarkan penilaian Education Develompment Index (EDI)  masih  berada pada 

peringkat ke-64 dari 120 negara, dan menurut Indeks Pengembangan Manusia 

(Human Development Index),  Indonesia bahkan mengalami penurunan kualitas 

pendidikan dari peringkat 108 pada  2010 menjadi peringkat 124 pada tahun  2012 

dari 180 negara, sedangkan menurut table Liga Global yang diterbitkan oleh 

Firma Pendidikan Pearson tahun 2012, rangking Indonesia berada diposisi 

terbawah bersama Meksiko dan Brasil. Bukti lainnya ditulis dalam Index of 

Cognitive and Education Attainment (Daring, 2014) juga dijelaskan, bahwa 
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Indonesia berada diperingkat terbawah dari 40 negara yang disurvei mengenai 

sistem dan kebijakan pendidikannya.   

Hal ini terbukti dari Laporan Bank Dunia studi IEA (Internasional 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur 

(Prasetyo, 2013) menunjukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD 

berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 

(Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 

(Indonesia). Hal ini disebabkan siswa cenderung merasa telah menguasai seluruh 

materi yang diajarkan guru kepadanya, sementara ketika soal ujian diberikan 

ternyata beban soal tersebut tidak sesuai dengan materi yang telah berikan guru 

dan tingkat kemampuan siswanya.  

Menurut Prasetyo (2013), Anak Indonesia ternyata hanya mampu 

menguasai 30% dari materi bacaan dan mereka sulit sekali menjawab soal-soal 

berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini disebabkan oleh metode 

belajar yang diterapkan siswa sangat monoton yaitu dengan cara menghafal materi 

dan siswa tersebut tidak memiliki keinginan untuk mengerjakan latihan-latihan 

soal yang ada, akibat dari hal tersebut dapat membuat siswa semakin malas 

mendengarkan materi yang diberikan guru selanjutnya berimbas pada kemalasan 

siswa untuk belajar, dan menyepelekan materi yang diberikan karena dianggap 

sudah menguasai materi tersebut. Dampak yang kemudian dirasakan ialah  hasil 

ujian tengah semester dan semester yang dimiliki menjadi rendah atau tidak sesuai 

dengan keinginan, harus mengulang atau ikut remidial, tidak naik kelas, bahkan 

ada yang menjadi menjadi sasaran bullying  oleh teman-teman satu angkatannya. 
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Dampak selanjutnya ialah siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah karena tidak 

naik kelas.   

Hasil studi The Third International Mathematic and Science Study-Repeat-

TIMSS-R (Prasetyo, 2013) memperlihatkan bahwa diantara 38 negara peserta 

prestasi siswa SLTP kelas 2, Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA dan 

peringkat ke-34 untuk matematika, sementara dunia pendidikan tinggi menurut 

majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvei di Asia Pasifik ternyata 4 

universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, 

ke-73 dan ke-75.  Hal itu disebabkan oleh kurangnya dukungan yang diberikan 

oleh pemerintah pada prestasi yang dimiliki dan keterbatasan akses untuk 

mengembangkan prestasi tersebut, sehingga bila ingin meningkatkan prestasinya, 

mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar ke luar negeri dengan 

asumsi pendidikan di luar negeri memiliki peluang yang lebih besar terhadap 

prestasi akademik yang dimiliki.  

Seseorang yang menduduki tingkat pendidikan tinggi pada suatu 

universitas akan dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar melalui media 

yang ada, seperti perpustakaan, jurnal, maupun internet. Hampir semua tugas yang 

diberikan diperguruan tinggi umumnya menuntut mahasiswanya untuk mencari 

literatur lain dan mengembangkan pola pikirnya sendiri guna penyelesaian tugas 

secara efektif. 

Persyaratan akademik di pendidikan tinggi bukan sekedar mengikuti 

perkuliahan saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan lain seperti prosentase kehadiran 

dalam perkuliahan, penyelesaian tugas-tugas, dan ikut aktif dalam kegiatan 
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akademik lainnya (diskusi, presentasi, mengikuti ujian, kuis). Keberhasilan 

mahasiswa dalam bidang akademik ditandai dengan prestasi akademik yang 

dicapai, ditunjukkan melalui Indeks Prestasi (IP) maupun Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) serta ketepatan dalam menyelesaikan studi. 

Indeks prestasi dijadikan sebagai tolok ukur penguasaan akademik 

mahasiswa. Semakin baik penguasaan akademik mahasiswa maka prestasi yang 

diperolehpun akan baik pula. Pencapaian prestasi akademik mahasiswa 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor dari dalam diri mahasiswa (faktor 

internal) maupun faktor dari luar diri mahasiswa (faktor eksternal). 

Prestasi mahasiswa merupakan pencerminan dari potensi mahasiswa itu 

sendiri yang dipengaruhi oleh kualitas proses belajar mengajar (PBM). 

Kesuksesan dalam PBM dipengaruhi tiga hal yang sangat berpengaruh, yaitu: 

kualitas tenaga pengajar (dosen), kurikulum dan sasaran serta prasarana termasuk 

laboratorium.  

Akademi Militer selaku komponen bangsa dalam rangka merealisasi 

tujuan pendidikan yang terdapat dalam UU Sisdiknas, memiliki peranan  

menyiapkan  kader generasi muda untuk menjadi pemimpin dimasa yang akan 

datang, oleh karena itu Akademi Militer menyiapkan peserta didiknya 

(taruna/taruni) agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, kepribadian, dan 

berintegritas serta memiliki wawasan kebangsaan, yang dimulai sejak rekruitmen 

hingga pelaksanaan pendidikan sudah dilaksanakan secara ketat, transparan dan 

profesional. 
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Pelaksanaan pendidikan di Akademi Militer, banyak ditemukan taruna 

yang mengalami beberapa kendala dan masalah yang harus dihadapi, dari hasil 

wawancara yang kami lakukan dengan salah satu guru Akademi Militer, diperoleh 

informasi pada tahun 2016 ada dua orang taruna Akademi Militer yang 

dikeluarkan dari pendidikan karena tidak bisa memecahkan masalah/ problema 

yang dihadapi seperti seringnya mereka mencontek ketika ujian berlangsung 

ataupun seringnya taruna tersebut mengikuti remidi.  

Berdasarkan laporan hasil pendidikan Akademi Militer (2016) yang 

diperoleh data sebagai berikut:   

Tabel 1  

Laporan hasil pendidikan Taruna Tingkat II Akademi Militer  

Tahun 2015-2016 

No. Tahun SMTR 

Jumlah 

Taruna 

Tk II 

Prestasi Kelulusan Mata Pelajaran 

Umum 

Lulus Murni Remidi 

Jml % Jml % 

1 2015 Ganjil 286 197 68.88 89 31.12 

  Genap 286 183 63.98 103 36.02 

2 2016 Ganjil 294 141 47.95 153 52.05 

  Genap 294 119 40.48 175 59.52 

Sumber: Akmil Magelang (2016) 
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Data dalam tabel 1 menunjukkan bahwa prestasi taruna di Akademi 

Militer masih diperlukan upaya-upaya perbaikan guna mencapai tujuan 

organisasi. 

Profesionalisme prajurit harus selalu dipelihara dan ditingkatkan melalui 

pendidikan, latihan dan pembinaan yang dilaksanakan terus menerus (Fajarrani, 

2009). Pola pendidikan militer yang selama ini diterapkan pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, agar setiap prajurit 

memiliki disiplin tinggi, jasmani yang kuat serta tetap berjiwa Pancasila, Sapta 

Marga, dan Sumpah Prajurit. Peningkatkan profesionalisme ini membuat TNI 

harus diberikan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan sesuai spesialisasinya 

masing-masing, sementara itu peningkatkan kesejahteraan prajurit diupayakan 

dengan memberdayakan primer koperasi dengan sistem pengelolaan yang baik, 

memanfaatkan tunjangan kinerja, Tunsus Penghargaan dan kehormatan prajurit 

yang bertugas di luar kepulauan dan daerah perbatasan (Sugiyanto, 2016). 

Pendidikan kemiliteran merupakan program yang berkaitan dengan 

masalah penyadaran dan pengarahan mental, persiapan jiwa, kedisiplinan, dan 

korp militer. Program ini juga bertujuan pada salah satu sisinya untuk 

menciptakan situasi yang cocok dengan kondisi pertempuran (seperti latihan 

perang) untuk melatih individu dan mempersiapkan mereka cara mengatasi 

kondisi tersebut. Pendidikan kemiliteran dimaksudkan untuk membentuk prajurit 

yang profesional, dilaksanakan dengan berdasarkan pada program yang terukur 

dan terintegrasi terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada para 

siswanya untuk menjadi Perwira TNI,  pejuang Sapta Marga. 
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Peningkatan kualifikasi akademis diberikan untuk menunjang tugas dan 

pengabdian selaku prajurit TNI agar mampu mengembangkan pribadi sebagai 

kader pemimpin bangsa melalui prestasi akademik yang telah dimiliki. Prestasi 

belajar atau disebut dengan prestasi akademik menurut Tarmudji (2014) adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. 

Prestasi akademik inilah yang menjadi dasar dalam pendidikan yang 

berlangsung di Akademi Militer Magelang. Prestasi akademik yang dimiliki  

taruna tidak diperoleh secara instan, mereka harus melalui berbagai proses 

pendidikan yang cukup sulit agar mampu menjadikannya pesaing yang kompetitif 

dalam dunia pendidikan. Taruna akan mengalami berbagai perubahan pendidikan 

yang jauh berbeda dari pendidikan mereka sebelum masuk dalam Akademi 

Militer. Pola pendidikan masyarakat militer berbeda dari seluruh masyarakat sipil 

lainnya dalam banyak fenomena yang sebagiannya berkaitan dengan struktur 

organisasi yang rumit bagi masyarakat ini, dan sebagian lainnya berhubungan 

dengan sasaran utama yang tersimpan di balik keberadaan masyarakat angkatan 

bersenjata (Az-zaghul, 2004), untuk itu diperlukannya perkenalan tentang pola 

kehidupan pendidikan militer kepada taruna Akademi Militer, mereka harus 

mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan (Pendidikan Chandradimuka) selama 1 

tahun di Akademi Militer Magelang. Mulyanto (2007), menyebutkan bahwa pada 

dasarnya Pendidikan Dasar Keprajuritan (Diksarit) memberikan pelajaran yang 

bersifat doktriner yang bertujuan merubah mind set seorang warga negara 



8 

 

 

 

nonmiliter menjadi militer. Pelatihan ini pada umumnya meliputi penyesuaian 

fisik, pelajaran mengenai tata krama militer, tradisi, sejarah dan pemeliharaan 

seragam. 

Stimulus lingkungan baik fisik, psikologis, atau sosial yang diterima 

taruna Akademi Militer tentu dapat menyebabkan stres atau penegangan dalam 

sistem yang sering disebut stressor. Jika stressor yang dihadapi kuat dan 

berlangsung lama, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap tingkat 

kerawanan kesehatan yang disebut dengan diseases of adaptation yang mencakup 

permasalahan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, asma, nyeri, kaku, serta 

masalah lainnya akibat terganggunya fungsi individu (Setianto, 2013).  

Wijono (2006)  menjelaskan bahwa stres dapat dikelompokan menjadi dua 

tipe yaitu eustress dan distress. Eustress adalah perasaan-perasaan yang 

menyenangkan individu (positif), yang dialami karena mendapatkan penghargaan 

atau mendapat pujian atas dasar prestasi kerjanya yang memuaskan. Tipe stres 

yang kedua disebut distress yaitu perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan 

individu (negatif) dan dapat menyebabkan prestasi kerjanya menurun. 

Ketika mengalami stres, individu akan melakukan penyesuaian diri secara 

otomatis yaitu melakukan suatu tindakan pada sasaran tertentu untuk mengatasi 

sebab stres. Tindakan tersebut hanya berfungsi untuk melindungi diri terhadap 

kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Perilaku tersebut merupakan suatu 

pertahanan diri yang alami dari dalam diri individu. Respon pertahanan diri ini 

bukan berarah pada penyebab stress yang membutuhkan energi dalam tubuh yang 
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besar tetapi berasal dari pengelolaan emosi yang ada dalam diri individu bukan 

dari cara berpikirnya (Markam, 2006).  

Pengertian umum menurut Pasudewi (2012) menyatakan bahwa 

pengertian stres sering digunakan untuk menjelaskan suatu sikap atau perilaku 

individu yang dilakukanya apabila ia menghadapi suatu tantangan dalam 

hidupnya dan dia gagal memperoleh respon dalam menghadapi tantangan itu. 

Terjadinya proses stres didahului oleh adanya sumber stres (stresor) yaitu setiap 

keadaan yang dirasakan orang mengancam dan membahayakan dirinya. Istilah 

stres atau ketegangan memiliki konotasi yang beragam. Bagi sementara orang, 

stres dapat menggambarkan keadaan psikis yang telah mengalami berbagai 

tekanan yang melampaui batas ketahanannya. Sementara orang lain mengatakan 

stres bersifat subyektif hanya berhubungan dengan kondisi-kondisi psikologis dan 

emosi seseorang. Adapula yang menganggap stres dan ketegangan merupakan 

faktor sebab-akibat. Disisi lain orang cenderung mengangap stres serbagai 

tanggapan patologis (proses penyimpangan kondisi biologis yang sehat) terhadap 

tekanan-tekanan psikologis dan sosial yang berhubungan pekerjaan dan 

lingkungannya. Cara menghadapi stress yang muncul diperlukan coping stress 

yang baik pada diri individu terutama pada diri seorang taruna itu sendiri. Taruna 

Akademi Militer membutuhkan perilaku coping stress yang sesuai, agar mereka 

dapat berfungsi dengan baik sebagai taruna yang penuh dengan prestasi maupun 

sebagai alat pertahanan negara dengan tugas-tugasnya masing-masing.  

Menurut Widiasavitri (2013) coping stress merupakan suatu upaya 

individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang 
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dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna 

memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Coping yang efektif untuk 

dilaksanakan adalah coping yang membantu seseorang untuk mentoleransi dan 

menerima situasi menekan dan tidak merisaukan tekanan yang tidak dapat 

dikuasainya. Coping stress yang digunakan ini akan sangat berpengaruh kepada 

prestasi akademik seseorang.  

Terkait dari persoalan coping stress, kegiatan belajar mengajar pada 

akademi militer ini dalam berbagai aspeknya adalah mencetak taruna sebagai 

pemimpin dimasa depan sehingga adanya anggapan yang menyatakan bahwa 

memiliki tingkat kecerdasan inteligensi yang tinggi, maka orang itu memiliki 

peluang untuk meraih kesuksesan yang lebih besar dibandingkan dengan orang 

yang memiliki kecerdasan inteligensi rata-rata.  

Wasty (2003) mengatakan bahwa “IQ berhubungan dengan tingkat 

prestasi seseorang, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang maka semakin 

tinggi pula prestasi belajarnya. Namun IQ bukan sebagai prediktor utama 

keberhasilan seseorang dalam mencapai suatu prestasi harus didukung oleh faktor 

lain karena IQ tidak mampu menjelaskan perihal emosional seperti empati, 

motivasi diri, pengendalian diri, dan kerja sama secara sosial”. Kemampuan-

kemampuan ini mendukung seorang taruna dalam mencapai tujuan dan cita-

citanya. Taruna yang belajar di Akmil dituntut tidak hanya mempunyai 

ketrampilan teknis, tetapi juga memiliki daya dan kerangka pikir serta sikap 

mental dan kepribadian tertentu sehingga mempunyai wawasan luas dalam 

menghadapi masalah-masalah dalam dunia nyata (masyarakat). 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Djamarah (2002), yang menyatakan 

“inteligensi diakui turut andil dalam menentukan keberhasilan seseorang 

meskipun hanya 20% yang digunakan sisanya diperoleh dari kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual seseorang”. Sehingga dapat dijelaskan bahwa seseorang yang 

memiliki inteligensi baik (IQ yang tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya 

pun cenderung baik. Sebaliknya, orang yang inteligensinya rendah, cenderung 

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir  sehingga prestasi belajarnya 

pun rendah. Isu diatas yang melatar belakangi perlunya tema ini untuk diteliti, 

agar dapat mengetahui performa atau kualitas kecerdasan taruna. 

Melihat fenomena dalam dunia pendidikan militer di Akademi Militer, 

dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu menjadi Perwira TNI yang profesional 

dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem senjata yang memerlukan 

keterampilan tinggi, maka dilakukanlah pengetesan yang sangat ketat untuk 

kenaikan jabatan tarunanya. Hal ini menyebabkan banyak taruna mengalami stress 

selanjutnya berimbas pada daya tahan tubuhnya yang menurun secara tiba-tiba 

sehingga ketika proses pengetesan berlangsung, banyak taruna yang dinyatakan 

gagal karena prestasi akademiknya tidak mencapai standar yang ditentukan 

padahal ia memiliki kecerdasan inteligensi yang baik.  

 Pernyataan diatas kemudian relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Omomia (2014) mengenai dampak yang dirasakan dari stres pada prestasi 

akademik siswa menghasilkan hubungan yang signifikan antara stress dengan 

prestasi akademiknya dimana siswa dengan stress yang tinggi dapat berdampak 

pada hasil prestasinya yang menurun. Menurut studi longitudinal oleh Kuswana 
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(2015) menunjukkan bahwa IQ memberikan pengaruh kausal pada prestasi 

akademik di masa depan, sedangkan prestasi akademik tidak substansial 

mempengaruhi nilai IQ dimasa depan. Demikian halnya, dalam penelitian 

Amarnath (2016) menunjukkan adanya hubungan positif antara stress dengan 

kecerdasan inteligensi seseorang, dan penelitian Nurhidayah (2009) yang 

menyatakan bahwa kecerdasan inteligensi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa. Menurut penelitian Amarnath (2016) 

menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stress dan 

kecerdasan inteligensi dengan prestasi akademik siswa dengan memperhatikan 

jenis kelamin yang dimiliki pada siswa sekolah menengah pertama 

Narayanavanam dan Nindra Mandals dari Chittoor Kabupaten Andhra Pradesh. 

Berdasarkan fenomena dan hasil pelaksanaan pendidikan taruna tingkat II 

di Akademi Militer Magelang, menunjukkan bahwa terdapat problem pada 

prestasi akademik taruna. Hal ini diperkirakan karena ketidakmampuan taruna 

dalam menghadapi stress yang dimiliki (coping stress) padahal taruna tersebut 

memiliki inteligensi yang baik, sehingga penting bagi taruna untuk dapat 

beradaptasi guna memperoleh prestasi yang baik. Hal inilah yang menjadi dasar 

dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dimana rumusan 

masalah tersebut dijabarkan menjadi “Apakah ada hubungan antara coping stress 

dengan prestasi akademik taruna tingkat II Akademi Militer Magelang?”, rumusan 

masalah selanjutnya ialah “Apakah ada hubungan antara kecerdasan inteligensi 

dengan prestasi akademik taruna tingkat II Akademi Militer Magelang?”, 

selanjutnya rumusan masalah yang terakhir ialah “Apakah ada hubungan antara 
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coping stress dan kecerdasan inteligensi secara bersama-sama berkontribusi 

dengan prestasi akademik taruna tingkat II Akademi Militer Magelang?”. Penulis 

tertarik untuk meneliti Hubungan Coping Stress dan Kecerdasan Inteligensi 

dengan Prestasi Akademik Taruna Tingkat II Akademi Militer Magelang. 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengetahui hubungan coping stress dan kecerdasan inteligensi secara 

bersama-sama berkontribusi dengan prestasi akademik taruna tingkat II 

Akademi Militer Magelang. 

2. Mengetahui hubungan coping stress dengan prestasi akademik taruna 

tingkat II Akademi Militer Magelang. 

3. Mengetahui hubungan kecerdasan inteligensi dengan prestasi akademik 

taruna tingkat II Akademi Militer Magelang. 

4. Mengetahui sumbangan efektif yang diberikan oleh Coping Stress dan 

Kecerdasan Inteligensi dengan Prestasi Akademik Taruna Tingkat II 

Akademi Milter Magelang 

5. Mengetahui kategorisasi dari coping stress, kecerdasan inteligensi, dan 

prestasi akademik. 
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C. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis  

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan teori psikologi klinis di dunia militer, 

khususnya memberi pemahaman tentang coping stress dan kecerdasan 

inteligensi dalam menempuh pendidikan di akademi militer. 

 2. Manfaat Praktis  

  a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan kontribusi akademis bagi 

pihak yang terkait, untuk memperkaya khasanah hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang psikologi militer.  

b. Bagi Taruna, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai coping stress maupun membentuk kecerdasan intelegensi 

ketika menempuh pendidikan militer sehingga mampu menyesuaikan 

dirinya dengan segala tuntutan yang ada selama pendidikan guna 

mencegah terjadinya stres ketika menempuh pendidikan militer. 


