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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seorang siswa penerbang dari sekolah penerbang “X” semasa pendidikan 

memiliki kegiatan yang cukup padat. Selama menjalani masa pendidikan, mereka 

dituntut untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan yang telah diatur dalam 

kalender akademik dengan waktu pendidikan yang cukup cepat, yaitu 11 bulan. 

Hal tersebut peneliti dapatkan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

pada tiga siswa penerbang pada Jumat, 10 Januari 2020 silam, sebut saja A, B, 

dan C . Lebih lanjut A,B, dan C menjelaskan, pendidikan mereka sebagai siswa 

penerbang di sekolah penerbang “X” dimulai dengan kegiatan bina fisik dan 

mental di RINDAM selama 10 hari. Selama menjalankan kegiatan di RINDAM, 

mereka dilatih, dididik, dan didoktrin bernuansa semi militer oleh anggota TNI 

Angkatan Darat.  Mereka sengaja dibuat selalu berada dalam keadaan penuh 

tekanan baik secara fisik maupun mental sehingga mencapai satu titik terendah 

dalam hidup mereka.  

Siswa penerbang B juga menambahkan bahwa siswa penerbang juga 

dituntut untuk melakukan berbagai dinamika yang diinstruksikan dengan baik 

serta tanpa kesalahan sedikitpun. Setiap instruksi yang diberikan, menurut 

pengakuan siswa penerbang A, selalu diberitahu dengan cara membentak dan 

berteriak. Dinamika yang diberikan juga diberikan batasan waktu tertentu untuk 

menyelesaikannya. Apabila tidak sesuai instruksi atau selesai tidak tepat waktu, 

maka siswa penerbang bersangkutan akan diberikan sanksi. Sanksi yang 
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diberikan berupa sanksi fisik seperti contohnya push up, jalan jongkok, berguling 

di lumpur, dan lain sebagainya.  

Seluruh kegiatan di RINDAM tersebut memiliki tujuan yaitu agar para 

instruktur dari TNI AD dapat dengan mudah menanamkan doktrin yang harus 

dipegang teguh oleh siswa penerbang. Doktrin yang utama adalah mengenai 

kemandirian dan kedisiplinan.  Sebagai seorang calon pilot, siswa penerbang 

dituntut untuk  dapat memegang  teguh dua nilai ini. Alasannya adalah 

kedisiplinan dan kemandirian merupakan “bekal” bagi mereka ketika sudah 

masuk ke dalam maskapai pilihan mereka berkarier nanti. Ketika nantinya 

mereka sudah menjadi pilot sungguhan, mereka diharuskan untuk dapat 

mengandalkan kemampuan diri mereka sendiri dalam hal bertindak dan 

memutuskan segala sesuatu. Segala keputusan atau tindakan yang mereka 

ambil juga harus cepat, tepat, dan efektif. Hal tersebut guna meminimalisir hal – 

hal buruk terjadi pada pesawat yang mereka bawa terutama saat situasi darurat.  

Setelah menjalankan kegiatan di RINDAM selama 10 hari, siswa 

penerbang dibawa ke kampus sekolah penerbangan “X” untuk melanjutkan 

dinamika pendidikan mereka. Siswa B menuturkan, selama kurang lebih tiga 

bulan pertama, mereka menjalankan masa konsinyir. Masa konsinyir adalah 

masa dimana mereka dilarang untuk meninggalkan kampus sekolah 

penerbangan “X”.  Baik itu siswa A, B, maupun C dengan kompak mengatakan 

terdapat kegiatan rutin dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali yang harus 

mereka jalankan. Setiap pagi, siswa penerbang diharuskan untuk bangun pukul 

lima untuk melakukan aktivitas bina fisik pagi di landasan pacu. Kegiatan 

dilanjutkan dengan kembali ke asrama atau dormitory untuk mandi yang 

kemudian dilanjut dengan apel pagi pada pukul tujuh dan disambung dengan 
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sarapan pagi di kafetaria. Siswa penerbang langsung masuk ke dalam kelas 

untuk memulai pembelajaran setelah menyelesaikan sarapan pagi mereka.  

Kegiatan belajar dikelas dilaksanakan mulai pukul sembilan pagi sampai 

dengan pukul empat sore, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setelah 

menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa penerbang kembali ke dormitory 

untuk mengganti pakaian dari Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan pakaian 

olahraga untuk selanjutnya melaksanakan aktivitas bina fisik sore di landasan 

pacu. Setelah itu, mereka kembali lagi ke dormitory untuk mandi sore. Kegiatan 

dilanjutkan dengan makan malam di kafetaria lalu belajar mandiri sampai dengan 

pukul 10 malam. Setelah itu, mereka diperbolehkan tidur, begitu seterusnya 

sampai mereka lulus.  

 Untuk fase dalam pembelajaran siswa penerbang sendiri dibagi menjadi 

dua yaitu fase Private Pilot License (PPL) dan fase Commercial Pilot License 

(CPL). Masing – masing dari fase ini terdiri dari tiga kelas yaitu kelas teori, kelas 

simulator, dan kelas praktik terbang. Kepada peneliti, baik siswa penerbang A, B 

maupun C  menyatakan bahwa, dengan waktu yang singkat dan terkadang 

dalam kondisi tubuh yang kurang prima, mereka harus dapat memahami materi 

yang diberikan. Hal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian pembelajaran 

dapat selesai tepat pada waktunya sesuai dengan silabus pendidikan yaitu 11 

bulan.  Tuntutan untuk dapat menyeimbangkan waktu yang sempit antara belajar 

dan berlatih inilah yang terkadang membuat siswa penerbang merasa lelah, 

frustrasi yang kemudian berujung pada timbulnya stres khususnya stres 

akademik. Stres akademik merupakan stres yang disebabkan oleh academic 

stressor dalam proses belajar mengajar atau hal - hal yang berhubungan dengan 

kegiatan belajar, misalnya, tekanan untuk naik kelas, lama belajar, kecemasan 
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menghadapi ujian, banyaknya tugas yang harus diselesaikan, mendapat nilai 

ulangan yang jelek, birokrasi yang rumit, keputusan menentukan jurusan dan 

karir, dan manajemen waktu (Heiman dan Kariv dalam Nurmaliyah, 2014).  

Siswa penerbang A misalnya, mengatakan dirinya kerap kali mengalami 

migrain karena merasa cemas mendapatkan nilai buruk karena takut tidak bisa 

lulus. Masuk angin sampai mual dan keringat dingin pernah dialami siswa 

penerbang B karena stres tidak dapat menguasai materi pembelajaran yang ada 

padahal keesokan harinya ada ujian. Siswa penerbang C mengaku sampai 

pernah dirawat di rumah sakit karena tipusnya kambuh akibat terlalu memforsir 

dirinya belajar karena cemas akan mendapatkan nilai buruk di salah satu 

pelajaran di kelas teori. Belum lagi tekanan – tekanan yang mereka dapatkan 

dari siswa penerbang yang lebih senior serta konsekuensi yang mereka 

dapatkan dari instruktur apabila mereka melakukan kesalahan. Ketiganya juga 

merasakan jantung yang berdebar begitu kuat karena merasa cemas dan panik 

tidak dapat lulus checkride dengan nilai baik. Untuk mengatasi hal – hal yang 

kurang mengenakkan tersebut terjadi, ketiga subjek dan kebanyakkan siswa 

penerbang lainnya memilih untuk memanfaatkan waktu kosong dengan tidur dan 

terkadang melakukan penundaan kegiatan belajar. 

Menurut Robbins (dalam Rohmah, 2017) terdapat empat gejala yang 

muncul apabila individu mengalami gangguan stres yaitu psikologis, biologis, 

kognitif, dan perilaku. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, 

apabila ditinjau dari gejala psikologis, ketiga subjek sering mengalami 

kecemasan yang berlebihan karena takut tidak lulus mata kuliah yang ada 

karena kurang menguasai materi. Kecemasan tersebut terjadi karena mereka 

merasa waktu yang diberikan terbatas. Selain itu, mereka juga merasakan 
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gelisah, serta muncul perasaan bersalah apabila merasa performanya kurang 

maksimal dalam checkride. Gejala fisiologis yang muncul antara lain adalah 

migrain, jantung berdebar ketika hendak belajar bahkan saat akan menghadapi 

ujian. masuk angin, bahkan sampai dirawat dirumah sakit karena tifus akibat 

memforsir diri untuk belajar semalaman. Gejala ketiga yaitu gejala kognitif yang 

muncul adalah sulit berkonsentrasi selama berdinamika karena pikirannya sudah 

terlanjur dipenuhi dengan kecemasan. Gejala perilaku yang terjadi adalah ketiga 

subjek mengalihkannya dengan tidur secara berlebihan serta melakukan 

penundaan dalam belajar. 

Urgensi dalam penelitian ini adalah stres akademik apabila tidak dideteksi 

sejak awal maka akan menghasilkan siswa – siswa penerbang yang stres pula. 

Padahal kelak mereka akan bekerja sebagai seorang pilot dimana stres tidak 

diperbolehkan karena akan membahayakan pesawat yang dibawanya. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, siswa penerbang dapat lebih 

mengatasi diri mereka saat stres agar tidak berdampak pada pembelajaran 

terbang mereka.  

Menurut Smet (dalam Syarif, 2014) faktor stres dapat dipengaruhi oleh 

(1)kondisi individu, meliputi umur, jenis kelamin, jenis pendidikan, dan lain 

sebagainya, (2)karakteristik kepribadian, meliputi extravert – introvert, stabilitas 

emosi secara umum, serta ketabahan (hardiness), (3)hubungan dengan 

lingkungan sosial,(4)strategi coping. Poin nomor 1, 2, dan 4 apabila dirangkum 

merupakan faktor – faktor yang berasal dari dalam individu yang mengalami stres 

(faktor internal).  Sementara itu, poin nomor 3 berasal dari luar individu (faktor 

eksternal).  Setiap harinya individu melakukan interaksi sosial dengan sesama 
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individu lainnya yang dimana salah satunya dapat memunculkan dukungan 

sosial.  

Menurut Rensy dan Sugiharti (dalam Syarif, 2014) dukungan sosial 

adalah suatu acuan pada kesenangan yang dirasakan, pengenaan akan 

kepedulian atau membantu dan menerima pertolongan dari orang lain atau dari 

kelompok lain. Dukungan sosial yang didapat oleh individu bisa datang dari 

mana  saja dan dari siapa saja. Bagi siswa penerbang, dukungan sosial yang 

mereka dapatkan besar kemungkinan datang dari rekan sesama siswa 

penerbang. Dukungan sosial rekan sesama sendiri merupakan suatu pemberian 

bantuan atau dukungan yang diberikan oleh rekan yang dapat dirasakan individu 

(perceived support) disaat yang diperlukan, sehingga individu merasa dicintai 

dan dihargai oleh lingkungan (P. Sari dan Indrawati, 2016). Dukungan sosial 

antar rekan sesama siswa penerbang muncul karena selama 11 bulan mereka 

tinggal dan berdinamika bersama. Kemudian, alasan lainnya adalah karena 

mereka tidak memiliki siapa – siapa lagi selain satu sama lain mengingat selama 

menjalankan pendidikan mereka jauh dari orangtua dan kerabat di kampung 

halaman. Munculnya dukungan sosial dapat membantu mengurangi tekanan 

psikologis yang menekan secara efektif (Taylor dalam Rohmah, 2017). Hal 

tersebut juga dituturkan oleh siswa penerbang A bahwa terkadang, antar siswa 

penerbang melakukan sesi sharing untuk sekedar melepas penat yang mereka 

rasakan.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengangkat hubungan 

dukungan sosial rekan sesama  dengan stres akademik pada siswa penerbang 

sekolah penerbangan “X”  karena peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara dukungan sosial sesama dari rekan sesama siswa penerbang 
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untuk menurunkan tingkat stres akademik sesamanya. Adapun kekhasan dari 

penelitian ini terletak pada penggunaan siswa penerbang sebagai subyek. 

Berdasarkan referensi yang telah peneliti baca, pada penelitian – penelitian 

sebelumnya, peneliti belum menemukan penggunaan siswa penerbang sebagai 

subyek dengan menggunakan topik yang sama. Subyek yang digunakan 

kebanyakan adalah mahasiswa atau siswa sekolah menengah saja.  

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 

antara dukungan sosial rekan sesama dan stres akademik pada siswa 

penerbang sekolah penerbangan “X”  selama mereka menjalankan pendidikan.  

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan memperoleh 

manfaat antara lain sebagai berikut :  

1.3.1 Manfaat Praktis 

a. Menjadi referensi guna mencari usaha untuk mengendalikan stres 

akademik yang dialami siswa penerbang selama menjalani pendidikan. 

1.3.2 Manfaat Teoretis 

a. Sebagai pengembangan ilmu dari Psikologi Kesehatan Mental, 

Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial.  
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