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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak penduduk. Salah satu 

kategori penduduk yang banyak di Indonesia adalah remaja, yaitu sebanyak 

29.217.337 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Remaja adalah aset bangsa 

dan negara. Peran mereka sangat dibutuhkan bagi perkembangan negara, 

oleh sebab itu pemerintah mewajibkan sekolah sembilan tahun sebagai bekal 

para remaja dalam melanjutkan pembangunan negara dan bangsa. 

Terdapat 70,61% yang bersekolah dari jumlah tersebut.  Usia 15-19 

tahun termasuk dalam kategori usia remaja.  Selain itu usia 15-19 tahun 

merupakan usia yang masuk dalam kategori masa sekolah yang rata-rata 

menempati bangku SMP-SMA/SMK.  

 Pada usia remaja dianggap sebagai masa-masa krusial dikarenakan 

di usia ini adalah titik balik seseorang. Menurut Santrock (2007) remaja adalah 

individu yang berusia antara 12 – 21 tahun yang sudah mengalami peralihan 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan besar baik dalam segi fisik dan 

psikologis (Santrock, 2007). 

Menurut Batubara (2010) masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan 

yaitu remaja awal pada rentan usia 12-15 tahun, remaja madya pada rentan 
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usia 15-18 tahun, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Usia remaja 

merupakan masa peralihan  dimana seorang individu akan mengalami proses 

menuju masa dewasa yang akan bertumbuh dan berkembang secara mental, 

emosional, sosial, dan fisik (Batubara,2010).  

Pada usia remaja salah satu tugas perkembangan adalah 

mengembangkan minat baik di bidang akademik maupun non akademik 

(Santrock,2007). Dimana prestasi dan minat sosial adalah sesuatu yang 

penting pula bagi para remaja (Azmy dkk, 2017).  

Periode remaja merupakan periode yang memiliki karaktristik yang 

khas dibandingkan pada masa perkembangan lainnya, yaitu pada masa ini 

dianggap sebagai usia berbahaya, masa peralihan, periode perubahan, usia 

bermasalah, serta usia pencarian jati diri (Sulifan., Suroso., & Muhid., 2014). 

Masa peralihan yang disebut diatas pada remaja disebut juga sebagai masa 

badai dan penuh stres, selain itu pada masa remaja terjadi banyak perubahan 

tekanan baik secara sosial maupun secara akademis (Azmy, Amy., Nurihsan, 

Achmad., & Yudha., 2017), sehingga remaja perlu mendapatkan 

pendampingan untuk pengelolaan emosi (Novianty,2016).   

Banyaknya perubahan yang dialami oleh para remaja membuat juga 

membuat mereka dihadapkan pada berbagai macam masalah akibat dari 

berbagai hambatan-hambatan yang ditemukan. Hambatan tersebut akan 

menggangu kesehatan fisik dan emosi para remaja (Nasution, 2007). Salah 

satu akibat dari permasalahan diatas adalah stres. 

Stres yang dialami oleh para remaja dapat berefek negatif pada tubuh 

remaja, hanya saja perbedaannya pada sumber dan bagaimana remaja 

merespon penyakit tersebut (Nasution,2007). Stres menjadi salah satu faktor 
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penghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia. Salah satu stres 

di kalangan remaja banyak terjadi dalam lingkungan sekolah.  Stres yang 

dialami oleh siswa adalah suatu kondisi yang terjadi dikarenakan tekanan 

yang dihadapi oleh siswa. Dalam rangka pembangunan bangsa dan negara 

para siswa juga turut mengalami tekanan yang datang dari berbagai macam 

hal. Tekanan yang terjadi meliputi tugas yang terlalu banyak, kurikulum yang 

dipakai di sekolah, metode pembelajaran, ujian, ekspektasi diri sendiri, serta 

ekspektasi orang tua atau keluarga (Conner., Pope., & Galloway dalam Sarita 

& Sonia, 2015).  

Selain itu perkembangan yang terjadi dalam beberapa sektor seperti 

teknologi, pendidikan, budaya, dan sosial dalam masyarakat juga memberikan 

dampak stres pada siswa. Siswa dituntun untuk mengikuti perkembangan 

jaman yang terjadi, namun tidak sedikit yang tidak mampu untuk mengikuti 

perkembangan jaman dikarenakan beberapa hal seperti financial, sosial, dan 

budaya. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada diri siswa 

seperti penurunan performa akademik siswa, selain itu juga dapat 

menimbulkan perilaku negatif pada siswa seperti perilaku merokok, konsumsi 

alkohol, tawuran, seks bebas, dan penggunaan NAPZA (Goff A.M dalam 

Suwartika., Nurdin., & Ruhmadi., 2014). Salah satu stres yang dapat 

memunculkan efek negatif adalah stres akademik.  Menurut Gupta dan Khan 

( dalam Sarita & Sonia, 2015) stres akademik adalah kondisi mental distress 

dimana banyak menimbulkan dampak yang negatif pada perkembangan 

siswa. 

Beberapa dampak buruk ini perlu ditanggulangi, sebab remaja adalah 

generasi penerus bangsa yang dapat memberikan kontribusi bagi 
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pembangunan. Oleh sebab itu peran pendidikan sangat penting bagi 

perkembangan mereka, baik secara intelektual dan moral.  

Pendidikan adalah salah satu komponen dalam kehidupan manusia 

yang penting dan mampu untuk mengolah serta meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan mengambil peran penting bagi 

perkembangan karakter dan pengetahuan masyarakat. Salah satu pendidikan 

didapatkan dengan sekolah. 

Menurut Wardani.,Livana., dan Sopha (2017) Sekolah  merupakan 

suatu  mekanisme  perlindungan  dan  koping  efektif  dalam  menjaga  

kesehatan psikologis remaja, dimana sekolah seharusnya dapat menjaga 

agar siswa dapat bertahan dalam situasi tertekan untuk tetap melanjutkan 

pendidikan. Sekolah selain sebagai lembaga pendidikan formal juga 

merupakan lembaga pendidikan informal, dimana serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif 

dalam diri anak didik agar mencapai kedewasaan serta berkarakter yang baik. 

Pendidikan di sekolah mengarahkan belajar peserta didik agar mereka 

mendapatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai yang 

semuanya menunjang perkembangannya. Perkembangan yang diharapkan 

dapat membawa masyarakat dan Bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. 

Semua jenjang memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter siswa, 

namun pada jenjang SMA adalah jenjang yang krusial, dimana peserta didik 

di jenjang ini adalah siswa yang termasuk dalam kategori perkembangan 

remaja. Anggraini (dalam Harian Kompas,2018) menyatakan bahwa terdapat 

riset dari sebuah Journal of Personality and Social Psychology yang 
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mengungkapkan bahwa masa SMA adalah masa penting sebab pada masa 

tersebut menjadi penentu kesuksesan karir seseorang di masa depan. 

Banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang memberikan 

berbagai macam penawaran keunggulan dalam proses pendidikan bagi para 

peserta didik. Keunggulan pada setiap sekolah bermacam-macam selain 

secara akademik juga kegiatan non akademik penunjang pembentukan 

kepribadian peserta didik. Menurut Zainal (dalam Putri & Switri, 2017) Kualitas 

sekolah dan kepercayaan orang tua adalah salah dua penentu dalam 

pengambilan keputusan orangtua dalam memilihkan sekolah bagi anak-

anaknya. 

SMA Pangudi Luhur Van Lith adalah salah satu sekolah swasta yang 

berdiri di bawah Yayasan Pangudi Luhur, dimana pengelola utama resmi 

adalah serikat bruder FIC pada tahun 1952. SMA Pangudi Luhur Van Lith 

menggunakan dua kurikulum dalam mendidik peserta didik, yaitu Kurikulum 

2013 dan Kurikulum Pengembangan Spiritualitas Kampus. Sekolah ini 

didirikan dahulu oleh Pastor Franciskus Gregorius Van Lith SJ sebagai 

sekolah pribumi untuk mengkader masyarakat pribumi di Indonesia. Pada 

dasarnya sekolah ini sama dengan sekolah swasta lainnya, namun yang 

menjadi pembeda utama dan sangat signifikan adalah sisten asrama yang 

diwajibkan bagi para siswa. Sistem asrama yang terkenal ketat dan selalu 

mempertahankan ciri khas pengembangan rasul awam bagi siswanya. 

SMA Pangudi Luhur Van Lith sampai sekarang tergolong sebagai 

salah satu sekolah menengah atas yang banyak diminati oleh masyarakat 

Indonesia karena sepanjang tahun pendaftar di SMA ini cukup banyak. 

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara dengan wakil kesiswaan 
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jumlah pendaftar SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan pada tahun 2016 

sebanyak 590 siswa dari berbagai sekolah menengah pertama di Indonesia, 

karena tidak hanya dari Pulau Jawa melainkan luar Pulau Jawa, seperti 

Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan Papua.  

Pada tahun 2017 terdapat 611 pendaftar dengan 200 siswa yang 

diterima, dan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 602 pendaftar. Selain itu 

fakta yang menarik dari sekolah ini selama tiga tahun terakhir selalu 

menempati posisi tiga besar se-Kabupaten Magelang dalam perolehan nilai 

Ujian Nasional. Model pendidikan yang diterapkan di sekolah ini juga cukup 

berbeda dari sekolah lain, dikarenakan sekolah ini mewajibkan para siswa 

untuk tinggal di asrama  dan mengikuti semua kegiatan yang sudah 

dijadwalkan.  Sistem yang mewajibkan untuk tinggal di asrama membuat para 

siswa harus mengalami penyesuaian yang terkadang juga membawa 

tekanan, terutama stres akademik, sebab siswa dituntut untuk belajar di 

sekolah, dan juga mengerjakan berbagai tugs di asrama yang dapat 

mempengaruhi belajar siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bimbingan konseling SMA 

Pangudi Luhur Van Lith Muntilan pada tanggal 25 Oktober 2018. Hasil 

wawancara terssebut dikatakan bahwa  siswa di SMA ini diwajibkan untuk 

tinggal di asrama dan mengikuti seluruh kegiatan asrama, selain itu SMA ini 

memiliki beberapa peraturan-peraturan tertulis lainnya yang sedikit berbeda 

pula dengan SMA lainnya yaitu terkait dengan penggunaan smartphone dan 

gawai lainnya. Di era milenial ini siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith 

membatasi siswa dalam penggunaan gawai yang hanya diperbolehkan pada 

hari tertentu. Siswa SMA pada jaman ini merupakan remaja yang masuk 
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dalam kategori generasi Z yang lahir pada tahun 1995-2010. Generasi Z 

memiliki karakteristik melek teknologi tinggi dibandingkan dengan generasi 

sebelumnya (Putra,2016). Perubahan yang banyak terjadi di masa sekarang 

mengakibatkan remaja lebih banyak yang mengalami stres dibandingkan 

dengan generasi sebelumnya (Ramli, Alavi, Mehrinezad, & Ahmadi., 2018). 

Salah satu perubahan tersebut adalah terkait dengan teknologi. Siswa SMA 

Pangudi Luhur Van Lith Muntilan dibatasi dalam penggunaan gawai, hal ini 

tidak sama dengan siswa-siswi SMA yang tidak berasrama, dimana siswa-

siswi yang tidak bersekolah di SMA berasrama dapat mengakses internet, dan 

menggunakan gawai setiap waktu. Penggunaan smartphone yang dibatasi 

juga menjadi pemicu siswa mengalami tekanan atau stres akademik sebab 

gawai mendukung siswa untuk mencari sumber informasi sebagai acuan 

dalam belajar. 

Teknologi dan informasi bagi generasi Z merupakan bagian dalam 

kehidupan mereka, oleh sebab itu sangat sulit bagi mereka jika tidak 

menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari mereka (Putra, 2016). Hal 

ini menjadi salah satu stresor bagi para siswa. Tuntutan untuk menggali 

informasi sebanyak mungkin dan penggunaan gawai yang minim menjadikan 

suatu tekanan bagi beberapa siswa. 

Tuntutan lain bagi siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan  adalah 

untuk berkegiatan akademik dan non akademik di sekolah ini yang ternyata 

juga menjadi salah satu penyebab timbulnya stres akademik bagi para siswa. 

Selain itu sebagai siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith memiliki beberapa 

kegiatan wajib yang tidak semua SMA reguler memiliki kegiatan tersebut. 

Kehidupan dalam asrama yang memiliki peraturan yang ketat dan mewajibkan 
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seluruh siswa-siswi mentaatinya. Sistem yang mengharuskan para siswa 

untuk belajar di sekolah, dan ditambahkan dengan kegiatan asrama dan 

kegiatan wajib belajar di asrama memberikan tekanan bagi siswa secara 

akademik, sebab dalam tuntutan yang datang dari sekolah untuk pencapaian 

akademik yang baik, harus didukung dengan belajar yang ekstra, sedangkan 

waktu yang ada di asrama digunakan untuk mengerjakan pekerjaan asrama.  

Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem yang dialami siswa dari masa 

SMP menuju SMA. 

Peneliti melakukan survei online kepada siswa SMA Pangudi Luhur 

Van Lith. Pada survei tersebut terdapat enam puluh satu siswa yang 

memberikan respon di google form, yang disebar secara online saat para 

siswa sedang menggunakan gawai pada tanggal 13 Oktober 2018. 

Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan hasil bahwa sebanyak 67,2% 

siswa mengalami tekanan dalam pencapaian akademik di sekolah ini, hal ini 

menunjukan adanya stresor bagi para siswa di sekolah ini terkait dengan 

akademik. Sebanyak 86,7% siswa menyatakan setuju bahwa untuk 

mendapatkan nilai minimum KKM membutuhkan usaha yang besar, sehingga 

memunculkan stres bagi para siswa. Kondisi ini semakin diperkuat dengan 

survei online yang dilakukan kepada siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith 

Muntilan sebanyak enam puluh satu siswa dimana responden menyatakan 

bahwa stres terbesar dialami saat duduk di bangku kelas XI. Kelas XI bagi 

para siswa adalah masa transisi dari kelas X dimana kelas X adalah masa 

adaptasi di lingkungan sekolah dan asrama menuju kelas XII masa penentuan 

akan melanjutkan kemana setelah di bangku SMA.  
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Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi terhadap siswa. 

Wawancara dilakukan di SMA Pangudi Luhur Van Lith pada tanggal 25 

Oktober 2018 dan 31 Oktober 2018, serta observasi yang dilakukan di asrama 

putri SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan pada tanggal 31 Oktober 2018 - 1 

November 2018. Wawancara dilakukan kepada guru bimbingan konseling, 

suster asrama, dan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

bimbingan konseling didapatkan bahwa pencatatan siswa yang drop out tiga 

tahun terakhir di SMA ini oleh komisi disiplin banyak siswa yang keluar di kelas 

XI sebanyak sebelas siswa yang keluar. Alasan utama siswa dikeluarkan dari 

sekolah dan asrama adalah karena point yang berkurang, adapun alasan 

point berkurang karena para siswa telah melakukan pelangaran. Tuntutan 

keluarga juga dialami oleh para siswa dimana mereka harus memenuhi target 

nilai. Selain itu, berdasarkan pencatatan nilai oleh komisi pencatatan nilai 

SMA ini mengalami penurunan grafik nilai terbanyak pada kelas XI. Kondisi ini 

menjadi keprihatinan bagi pihak sekolah, siswa, dan keluarga. 

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa SMA 

Pangudi Luhur Van Lith adalah munculnya gejala stres yang dialami oleh 

beberapa siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan. Secara fisik gejala 

yang muncul seperti mengalami sakit kepala saat menjelang ulangan maupun 

ujian yang banyak dan harus mengikuti beberapa kepanitiaan, timbul banyak 

jerawat saat kelas XI, mengalami kelelahan fisik. Gejala psikologis yang 

muncul berdasarkan wawancara dengan siswa adalah munculnya pemikiran 

negatif siswa terhadap teman, lebih cepat marah dengan teman satu unit, 

lebih cepat menangis bagi siswa putri. Sedangkan gejala perilaku seperti 

berkelahi dengan teman satu asrama, escape (melarikan diri) dari lingkungan 
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asrama sehingga dapat mengurangi point. Wawancara yang dilakukan 

kepada suster asrama juga menunjukan hasil bahwa siswa kelas XI selain 

mulai susah diatur karena mengganggap diri sudah lebih dewasa sering 

melakukan pelanggaran saat di asrama. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Sarafino (2012) bahwa stres dapat dilihat dari gejala-gejala 

yang meliputi gejala biologi, psikis, dan sistem sosial serta perilaku. 

Gejala biologis adalah suatu gejala yang dapat dilihat berdasarkan ciri-

ciri yang dapat dirasakan atau dilihat dari fisik seseorang seperti sakit kepala, 

detak jantung lebih cepat, keringat dingin, sedangkan gejala psikologis 

digolongkan menjadi dua yaitu secara emosi dan kognisi. Secara emosi gejala 

yang dapat dilihat seperti mudah marah, sedangkan kognisi seperti berpikiran 

negatif, dan menjadi kurang daya perhatian (atensi) seseorang yang dapat 

mengakibatkan kelupaan. Gejala sosial dan perilaku adalah gejala yang dapat 

dilihat dari perubahan perilaku di lingkungan sosial seperti lebih 

mengasingkan diri (antisosial), perilaku berbohong, melakukan tindak 

kekerasan.  

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan siswa baik di lingkungan 

asrama dan sekolah akan menimbulkan stres bagi siswa. Stres merupakan 

suatu kondisi ketegangan yang dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam 

kehidupan manusia. Kondisi stres muncul karena adanya interaksi antara 

individu dengan lingkungan, dimana individu mempersepsikan jarak antara 

tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem 

biologis,psikologis, dan sosial dari seseorang (Sarafino, & Smith,2012). 

Menurut Suwartika.,Nurdin., & Ruhmadi (2014) terdapat studi literatur yang 

menyatakan bahwa tingkat stres pada remaja cenderung tinggi. Stres yang 



11 
 

    
 

dihadapi oleh siswa-siswi SMA Pangudi Luhur Van Lith dikategorikan sebagai 

stres akademik , dimana beberapa penyebab seperti kekhawatiran akan nilai, 

kekhawatiran tidak naik kelas dan drop out dialami oleh siswa, serta 

ekspektasi- ekspektasi akan prestasi yang datang dari orangtua, dan diri 

sendiri, serta sistem pendidikan yang dijalani oleh siswa.  

Stres akademik yang dimiliki para siswa perlu adanya penyeimbang 

dalam diri setiap siswa yaitu dengan memiliki kepribadian tahan banting. 

Dimana kepribadian tahan banting selalu diterapkan dalam mendidik siswa-

siswi SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan. 

Kegiatan di sekolah dan asrama menjadikan siswa di SMA Pangudi 

Luhur Van Lith Muntilan memiliki ketahanan terhadap tantangan-tantangan 

yang muncul. Hal ini sesuai dengan hasil survei online yang dilakukan penulis 

terhadap siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan penulis mendapatkan 

data sebanyak 98,4% dari enam puluh satu respon menyatakan bahwa 

bersekolah di SMA Pangudi Luhur Van Lith dapat membentuk pribadi yang 

tahan banting. Kepribadian tahan banting (hardiness) sangat diperlukan, 

karena dengan banyak kegiatan dan tuntutan, seorang siswa dapat 

mengendalikan stres dalam dirinya (Amalia,2017). 

 Menurut Trifiriani & Agung (2017) pribadi tahan banting adalah nama 

lain dari hardiness yaitu kombinasi dari sikap yang memberi keberanian dan 

motivasi untuk melakukan kerja keras atau kegiatan untuk bertahan dalam 

suatu masalah yang menimbulkan stres (Maddi dalam Trifiriani & Agung, 

2015).  Hasil survei online yang dilakukan kepada Siswa SMA Pangudi Luhur 

Van Lith, dengan jumlah siswa yang merespon sebanyak  enam puluh satu 

siswa menyatakan 70,7% jawaban menyatakan setuju bahwa semua kegiatan 
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yang dilakukan di SMA Pangudi Luhur Van Lith dapat menjadikan pribadi 

tahan banting. Kepribadian tahan banting yang dimiliki seseorang dapat 

membantu dalam menghadapi stres yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan Kobasa (dalam Creed., Conlon., & Dhaliwal., 2013) bahwa 

hardiness adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan 

mempertahankan diri selama terjadi perubahan dan stres. 

Penelitian longitudinal selama dua belas tahun yang dilakukan oleh  

Maddi (2013) pada Illinos Bell Telephone menunjukan adanya hubungan 

antara hardiness dengan stres. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

hardiness dapat mengatur stres seseorang. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Hystad, Eid, Laberg, & Bartone (2009) pada dua ratus tiga 

belas mahasiswa Universitas Bergen menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara hardiness dengan stres akademik pada mahasiswa, hal ini 

berarti apabila hardiness pada seorang mahasiswa tinggi maka tingkat stres 

yang dialami akan semakin rendah. Namun dampak dari stres yang dialami 

oleh seseorang dapat bersifat negatif maupun positif, seperti pada pernyataan 

Anggola & Ongori (dalam Putri dan Sawitri,2017) bahwa stres yang dialami 

oleh siswa dapat berpengaruh positif pula, dimana stres positif dapat 

membangkitkan kesadaran dan pengalaman baru. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Istofaiyah (2017) di Malang, Jawa Timur terhadap 54 santri 

kelas VII dan VIII di Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara hardiness dengan stres akademik. 

Penelitian lain dilakukan oleh Putri dan Sawitri (2017) dimana hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

hardiness dengan stres akademik pada taruna tingkat II Politeknik Ilmu 
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Pelayaran Semarang. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

pada peneliti terdapat pada karakteristik subjeknya. Pada penelitian terdahulu 

yang dilkukan oleh Putri dan Sawitri dilakukan pada mahasiswa, sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada siswa SMA 

berasrama. 

Stres akademik yang dialami oleh para siswa, khususnya siswa SMA 

yang berasrama dapat mempengaruhi perkembangan siswa-siswi, terlebih 

jika stres akademik bersifat negatif. Hardiness adalah salah satu faktor yang 

dapat membantu siswa untuk mengkontrol stres akademik yang dialami, 

sehingga para siswa dapat berkembang secara optimal. Alasan lain mengapa 

penulis ingin melakukan penelitian ini adalah jarangnya penelitian mengenai 

hardiness dengan stres akademik , terlebih pada siswa SMA berasrama yang 

saat ini menjadi salah satu pilihan sekolah bagi masyarakat. Serta atmosfer 

kehidupan asrama yang berbeda dengan kehidupan siswa SMA lain yang 

tidak berasrama. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui apakah ada 

korelasi antara hardiness (kepribadian tahan banting) dengan stres akademik 

pada siswa SMA berasrama. Penulis tertarik untuk meneliti kedua variabel 

tersebut pada siswa SMA berasrama sebab sekolah berasrama memiliki 

suatu model sekolah yang sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya. 

Selain itu berdasarkan data survei yang digali oleh penulis menunjukan 

adanya tanda-tanda yang signifikan adanya stres akademik  yang dialami oleh 

siswa-siswi sekolah menengah atas berasrama.  
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara 

hardiness dengan stres akademik  pada siswa SMA berasrama. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini penulis klasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1.3.1. Manfaat teoritis 

Penelitian tentang studi korelasi stres akademik dan hardiness 

(kepribadian tahan banting) ini dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi pendidikan dan kesehatan 

mental. 

1.3.2. Manfaat praktis  

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

pihak sekolah terkait dengan stres akademik yang sering dirasakan oleh para 

siswa dan informasi mengenai hardiness  pada siswa SMA berasrama, selain 

itu juga memberikan referensi untuk mengatasi stres akademik khususnya 

terkait dengan hardiness pada siswa SMA berasrama.


