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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab I menguraikan mengenai informasi latar belakang masalah yang diangkat 

dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan atau struktur organisasi skripsi. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Stres merupakan fenomena universal yang sering didiskusikan dalam 

berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan (Lazarus & Folkman, 1984, 

hlm.12).Stres adalah pola respon dinamis dan proses adaptasi diri yang melekat 

pada setiap individu sebagai reaksi terhadap berbagai situasi yang dianggap 

sebagai tuntutan, beban, ataupun ancaman sehingga setiap individu tidak dapat 

terhindar dari stres, termasuk pada individu yang berada dalam rentang fase 

perkembangan remaja (Lazarus & Folkman, 1984, hlm. 3). 

Remaja yang ideal seyogianya mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk 

terjun ke masyarakatdengan mengasah keterampilan diri melaluipendidikan 

(Santrock, 2007, hlm. 23). Kenyataannya tidak semua remaja mampu menempuh 

pendidikan dengan baik, salah satunya karena remaja memandang prestasi 

pendidikan sebagai suatu tantangan ataupun sarana mencapai ketenaran (Hurlock, 

1980, hlm. 220). Remaja yang memandang prestasi pendidikan sebagai tantangan 

atau sarana mencapai ketenaran akan menganggappendidikan sebagai ajang 

kompetisi yang menimbulkan ambisitinggi pada remaja untuk mencapai prestasi 

akademik sehinggadapat berujung pada anggapanbelajar adalah beban atau 

ancaman sertaperasaan tidak berdaya dalam menempuh pendidikan yang disebut 

dengan stres akademik (Veena & Shastri, 2016, hlm. 72). 

Stres akademik didefinisikan sebagai jenis stres yang timbul akibat tuntutan 

dan masalah dalam bidang pendidikan yang melampaui batas kemampuan peserta 

didik (Sharma & Pandey, 2017, hlm. 83). Faktor pemicu timbulnya stres 

akademik antara lain perubahan sistem pendidikan, ujian, waktu belajar di sekolah 
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yang terlalu lama, pemikiran mengenai rencana masa depan setelah kelulusan, 

tuntutan dan ekspektasi prestasi dari orang tua maupun guru yang terlalu tinggi, 

serta banyak jumlah tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang 

singkat (Sharma & Pandey, 2017, hlm. 83; Ramli dkk, 2017, hlm. 1).  

Peserta didik yang mengalami stres akademik menujukkan ciri atau gejala 

stres seperti ketidakmampuan mengelola emosi, malu dalam bertindak, 

berperilaku agresif, social phobia, gelisah ketika dihadapkan dengan persoalan 

akademik, serta kurangnya ketertarikan peserta didik pada berbagai macam 

kegiatan menyenangkan yang bersifat non-akademik (Sarkar & Chattopadhyay, 

2017, hlm. 22; Nakalema & Ssenyonga, 2013, hlm. 3). Merujuk pada teori stres 

Lazarus & Folkman (dalam Misra & McKean, 2000, hlm. 136), Carverth 

mengelompokkan gejala stres kedalam empat reaksi antara lain reaksi fisik, reaksi 

perilaku, reaksi proses berpikir, dan reaksi emosi. 

Menurut Ghatol (2017, hlm. 38), stres akademik sering dikaitkan dengan 

peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA)karenaterdapat tuntutan akademik 

yang mengharuskan peserta didik SMA menentukan pilihan untuk keberhasilan 

diri sendiri di masa depan seperti menentukan kegiatan yang dilakukan setelah 

kelulusan, menentukan jurusan dalam kelanjutan pendidikan, serta menentukan 

pilihan karir yang dapat menimbulkan rasa tertekan ataupun terpaksa. Stres 

akademik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan  permasalahan 

baru seperti capaian prestasi yang menurun, daya tahan tubuh lemah (gangguan 

kesehatan), serta keletihan secara fisik, mental, maupun emosional (burnout) 

sehingga stres akademik penting untuk diatasi (Manktelow, 2007, hlm. 17; Ghosh, 

2016, hlm. 120). 

Pandangan Ghatol terkait dengan melekatnya fenomena stres akademik pada 

peserta didik SMA didukung oleh penelitan Kinantie dkk (2012) terhadap peserta 

didik SMA Negeri 3 Bandung yang menunjukkan sebagian besar peserta didik 

mengalami stres dalam kategori sedang dan tinggi dengan persentasesebesar 49,74 

% dalam kategori sedang, 30,05% dalam kategori tinggi, dan 0,52% dalam 

kategori sangat tinggi, serta penelitian Putri dkk (2017) terhadap peserta didik di 

salah satu SMA Kecamatan Andir kota Bandung yang menunjukkan peserta didik 
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mengalami stres akademik pada kategori sedang dengan persentase sebesar 

35,4%. 

Stres akademik yang tidak diatasi dapat menimbulkan bahaya bagi 

kelangsungan hidup peserta didik. Terhitung mulai dari tahun 2007 hingga 

2015,di Indonesia terdapatsebelas peserta didik yang meninggal akibat mengalami 

stres akademik yaitu sebanyak delapan peserta didik bunuh diri karena tidak lulus 

Ujian Nasional (UN), sedangkan tiga peserta didik lainnya meninggal karena sakit 

yang diperparah dengan stres setelah menyelesaikan ujian matematika (Putri dkk, 

2017, hlm. 226). Fenomena bunuh diri akibat stres akademik terjadi kembali pada 

tahun 2018 yang dilakukan oleh salah satu peserta didik SMK di Tuban karena 

tertekan tidak bisa mengikuti magang yang menjadi program di sekolah (Arfah, 

2016). Kejadian yang serupa diharapkan tidak terjadi kembali sehinggadiperlukan 

suatu upaya yang mampu mereduksi atau mencegah peningkatan stres akademik 

yang dialami oleh peserta didik. 

Beberapa peneliti menyarankan intervensi yang dapat dilakukan untuk 

membantu peserta didik mereduksi stres akademik antara lain Nurmaliyah (2014) 

menggunakan teknik self-instruction dengan pendekatan konseling Cognitive 

Behavior Therapy (CBT),Rahmawati (2016) menggunakan teknik restrukturisasi 

kognitif, Kim & McKenzie (2014) menggunakan teknik physical exercise, Felton 

dkk (2013) menggunakan teknik mindfulness training, serta Kaiwart dkk (2015) 

menggunakan teknik spiritual counseling. 

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mereduksi stres 

akademik secara personal adalah mendengarkan musik (Nakalema & Ssenyonga, 

2013, hlm. 5). Mendengarkan musik dapat membantu menstabilkan keadaan 

emosional, menimbulkan perasaan nyaman, menumbuhkan motivasi ataupun 

semangat, menaikkan level energi (mood), serta memiliki daya relaksasi sehingga 

musik mampu membantu peserta didik dalam mereduksi stres (Bunt, 1994, hlm. 

32; Yulianto, 2014, hlm. 22). Mendengarkan musik sembari mengerjakan 

pekerjaan terbukti dapat menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan depresisecara 

signifikan tanpa memandang usia, dan jenis kelamin (Perret, 2005). Pandangan 

Perret (2005) didukung oleh penelitian Mori dkk (2014, hlm. 34) yang 
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menunjukkan musik mampu menurunkan stres bagi pendengarnya dan mendorong 

efisiensi mental dengan meningkatkan daya kinerja secara psikis maupun fisik 

khususnya dalam meningkatkan konsentrasi sehingga ketika musik digunakan 

sebagai media instrumental dalam melakukan pekerjaan, individu mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat atau efisien. 

Berkaitan denganstres akademik yang melekat pada remaja SMA, ditemukan 

fenomena stres akademik di SMA Negeri 15 Bandung melalui kegiatan 

wawancara dan observasi terhadap guru bimbingan dan konseling beserta peserta 

didik SMA Negeri 15 Bandung. Informasi yang didapatkan adalah terjadinya 

fenomena stres akademik pada peserta didik kelas X yang ditandai dengan 

kemampuan peserta didik yang kurang dalam mengelola emosi dalam mata 

pelajaran tertentu, kurang antusias dalam mengikuti kegiatan diluar akademik atau 

lebih terfokus berbagai tuntutan dan tugas akademik, kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, malu mengemukakan pendapat, dan kurang mampu berinteraksi 

secara positif pada saat proses pembelajaran. Selain ditemukan fenomena stres 

akademik, hasil wawancara terhadap guru bimbingan dan konseling besertapeserta 

didik SMA Negeri 15 Bandung menunjukkan banyak peserta didik kelas X yang 

menggunakan headset untuk mendengarkan musik di lingkungan sekolah. Serupa 

dengan informasi yang didapatkan melalui wawancara, hasil observasi lapangan 

menunjukkan kegiatan yang sering dilakukan oleh peserta didik pada saat istirahat 

sekolah ataupun jam kosong adalah mendengarkan musik dengan alasan untuk 

menghibur diri atau refreshing setelah jenuh belajar.  

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral pendidikan memiliki 

peranan yang penting dalam membantu peserta didik mereduksi stres akademik 

karena bimbingan dan konseling melibatkan manusia dan kemanusiaannya 

sebagai suatu keutuhan dan suatu totalitas yang menyangkut seluruh potensi, 

perkembangan, serta permasalahan (Ismaya, 2015, hlm. 11). Berdasarkan 

pemaparan Ismaya (2015), stres akademik merupakan permasalahan yang dapat 

menjadi hambatan bagi peserta didik dalam memaksimalkan totalitas potensi 

akademik sehingga stres akademik menjadi fenomena yang harus diperhatikan 

oleh segenap guru bimbingan dan konseling di sekolah.   
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Fenomena stres akademik yang terjadi di SMA Negeri 15 Bandung serta 

kegiatan mendengarkan musik yang sering dilakukan peserta didik dengan alasan 

mengelola stres akademikyang sedang dialami menjadi dasar untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam terkait hubungan kebiasaan mendengarkan musik 

dengan stres akademik peserta didik serta implikasinya bagi layanan bimbingan 

dan konselingkelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

1.2 Identifikasi  dan Rumusan Masalah Penelitian 

Nicolson & Ayers (2004, hlm. 10) menyebut masa remaja sebagai masa 

transisi yang penuh dengan tekanan atau masa stres karena remaja dituntut untuk 

mampu menunjukkan kemandirian dengan melepas beberapa perilaku yang biasa 

dilakukan pada masa kanak-kanak. McNamara (2004, hlm. 22) menjelaskan stres 

akademik sebagai jenis stres yang melekat pada remaja karena remaja sering 

dihadapkan dengan berbagai pilihan yang membingungkan dalam bidang 

akademik berupa keharusan dalam mengambil keputusan dalam penjurusan, 

kelanjutan studi, prioritas pengerjaan tugas, mempersiapkan materi ujian, ataupun 

karir di masa depan. 

Terdapat penelitian yang mendukung informasi melekatnya stres pada remaja 

sesuai dengan pandangan Nicolson & Ayers (2004) serta McNamara (2004), 

antara lain penelitian Azmy (2016) yang menunjukkan stres akademik peserta 

didik berbakat kelas X SMA Negeri 4 Bandung berada dalam kategori sedang 

sebesar 76,92 %, serta penelitian Utami (2016) yangmenunjukkan stres akademik 

peserta didik kelas XI di MAN 3 Yogyakarta termasuk ke dalam kategori sedang 

sebesar 86,80%. 

Stres akademik pada remajasangat penting untuk diatasi karena berkaitan erat 

dengan penurunan kepercayaan diri, penurunan prestasi akademik, penurunan 

motivasi belajar, serta terganggunya kondisi kesehatan mental remaja (Bedewy & 

Gabriel, 2015, hlm. 5). Salah satu media yang dinilai dapat membantu mereduksi 

stres adalah musik (Thoma, 2013, hlm. 1). 

Musik memainkan peran yang universal dalam seluruh budaya manusia 

sehingga secara langsung maupun tidak, musik memberikan efek psikologis pada 
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manusia (Kemper & Danhauner, dalam Alagha & Ipradjian, 2017, hlm. 1). Musik 

mampu mengurangi tingkat kortisol yang tinggi sebagai hormon stres, 

mengoptimalkan kemampuan otak, dan mampu meningkatkan kinerja kognitif 

(Alagha & Ipradjian, 2017, hlm. 2). Pengaruh musik terhadap stres telah diketahui 

oleh para filsuf seperti Aristoteles semenjak zaman kuno, namun efek musik 

secara psikologis pertama kali dicetuskan oleh Sigmund Freud (Rashenas, dkk, 

2015, hlm. 446). 

Terdapat penelitian yangmenunjukkan bahwamusik secara langsung maupun 

tidak langsung mampu mengurangi stres. Penelitian Winarsih (2015) terhadap 85 

karyawan wanita batik tulis pada Griya Batik Brotoseno Masaran Sragen 

menunjukkan musik yang diberikan sesuai dengan jenis musik kesukaan 

karyawan mampu menurunkan stres kerja dari level sedang menuju level ringan. 

Selain itu, penelitian Sejarahta (2011) mengenai pengaruh musik instrumental 

terhadap penurunan stres kerja karyawan CV. Karya Mandiri Tebing Tinggi yang 

dilakukan terhadap 50 orang karyawan menunjukkan bahwa stres kerja karyawan 

CV. Karya Mandiri mengalami penurunan setelah diberikan musik instrumental. 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian dan penelitian terdahulu, perlu 

diketahui seperti apa hubungan kebiasaan mendengarkan musik dengan stres 

akademik pada remaja karena dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan 

pendidikan remaja. Rumusan masalah penelitian diturunkan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1.2.1 Seperti apa kecenderungan kebiasaan mendengarkan musik peserta didik 

kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.2 Seperti apa kecenderungan stres akademik peserta didik kelas X SMA 

Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.3 Apakah terdapat hubungan antara kebiasaan mendengarkan musik dengan 

stres akademik peserta didik kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah penelitian, secara umum tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mendeskripsikan kecenderungan kebiasaan mendengarkan musik peserta 

didik kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.2 Mendeskripsikan kecenderungan stres akademik peserta didik kelas X 

SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. 

1.3.3 Mendeskripsikan hubungan kebiasaan mendengarkan musik dengan stres 

akademik peserta didik kelas X SMA Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan akan memperkaya hasil penelitian di Departemen 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan serta menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan dalam dunia pendidikan secara lebih mendalam mengenai hubungan 

kebiasaan mendengarkan musik dengan stres akademik pada remaja. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pertama, bagi guru bimbingan dan konseling dapat digunakan sebagai bahan 

acuan, pedoman, ataupun pertimbangan dalam pemberian layanan bimbingan dan 

konseling dalam rangka meningkatkan ketahanan peserta didik dalam 

menghadapistresor akademik. 

Kedua, bagi pihak sekolah memberikan informasi mengenai hubungan kebiasaan 

mendengarkan musik dengan stres akademik pada peserta didik SMA Negeri 15 

Bandung. 

         Ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kebiasaan mendengarkan 

musik dan stres akademik secara lebih luas dari segi variabel penelitian maupun 

subjek penelitian. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
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Struktur organisasi skripsi memberikan gambaran yang menyeluruh terkait isi 

skripsi. Adapun struktur organisasi skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuam penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

1.5.2 Bab II menguraikan kajian teoretis yang terdiri atas pemaparan teori-teori 

yang relevan dengan variabel penelitian yakni kebiasaan mendengarkan 

musik dan stres akademik pada remaja, penelitian terdahulu yang relevan 

dengan variabel penelitian, serta berbagai penelitian yang merupakan 

dugaan sementara terkait dengan masalah penelitian. 

1.5.3 Bab III menguraikanmetodologi penelitian yang terdiri atas desain 

penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, definisi operasional 

variabel (DOV), instrumen penelitian, teknik pengolahan data, teknik 

analisis data, serta prosedur penelitian yang dilakukan. 

1.5.4 Bab IV menguraikan hasil penelitian terkait dengan masalah penelitian, 

hipotesis dan tujuan penelitian untuk kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan terhadap temuan berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan 

pada bab II. 

1.5.5 Bab V merupakan bagian akhir skripsi yang terdiri atas simpulan, 

implikasi, dan rekomendasi. 


