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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang pada saat tertentu akan mengalami situasi yang tidak 

menyenangkan dalam hidup yang timbul akibat tidak terpenuhinya 

kebutuhan fisik, psikis, dan sosial, serta adanya tekanan terus menerus 

terhadap dirinya. Kebutuhan fisik seperti makan, kebutuhan sosial seperti 

kasih sayang dan rasa aman tidak terpenuhi akan menimbulkan perasaan 

cemas. Perasaan cemas yang dibiarkan secara terus-menerus akan 

mengakibatkan ketidaknyamanan pada diri seseorang yang akhirnya 

menjadi tekanan yang dikenal dengan stress (Muslimin dan Refliandra, 

2011). 

Stress biasa dihadapi oleh siapa saja di semua kalangan. Stress 

dapat terjadi pada anak-anak yang mengalami banyak masalah, tekanan 

dan tuntutan yang harus mereka jalani. Sumber lain mengatakan bahwa 

stress terjadi jika banyak tuntutan yang dihadapi anak, sementara daya 

tahannya tidak mampu lagi menahan (www.kedaulatan-rakyat.com, 2005). 

Muslimin dan Refliandra (2011) mengatakan banyak masalah dan 

tuntutan yang harus dihadapi anak-anak, salah satunya masalah dan 

tuntutan yang harus dipenuhi di sekolah. Fakta menunjukkan bahwa anak-

anak mengalami tekanan yang sangat serius. Tekanan itu bersumber dari 

http://www.kedaulatan-rakyat.com/
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faktor akademik, berupa cara mengajar dan bahan pelajaran yang diajarkan 

serta tekanan sosial, berupa pengaruh teman sebaya (Aryahi, 2016).  

Desmita dan Greenberg (dalam Oktamiati dan Putri 2013) 

mengungkapkan bahwa salah satu stres yang ditimbulkan oleh sekolah 

adalah stres akademik. Stres akademik yaitu stres yang berasal dari proses 

belajar mengajar atau sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar atau 

lebih dikenal dengan tekanan akademik dan tekanan teman sebaya. 

Tekanan akademik dapat berupa tekanan yang bersumber dari naik kelas, 

lama belajar, mencontek, banyak tugas, mendapatkan nilai ulangan, 

birokrasi, mendapat beasiswa, keputusan menentukan jurusan dan karir, 

serta kecemasan ujian dan manajemen waktu. 

Menurut Gadzella dan Masten (2005) stres akademik merupakan 

persepsi seseorang terhadap stressor akademik dan bagaimana reaksi 

terhadap stressor akademik yang terdiri reaksi fisik, emosi, perilaku dan 

kognitif terhadap stressor  tersebut. Menurut Busari, Angola dan Angori 

(2009), beban tugas yang banyak, waktu belajar yang panjang, adanya 

persaingan antar siswa, kegagalan dalam ujian, keterbatasan biaya, 

hubungan yang kurang baik dengan teman ataupun guru, adanya masalah 

keluarga, motivasi yang rendah, ruang kelas yang penuh sesak, dan 

harapan orangtua yang tinggi terhadap anak merupakan sumber-sumber 

stres akademik yang dapat terjadi pada siswa. 

Tekanan persaingan di sekolah, kebutuhan untuk diterima dalam 

lingkungan sekolah yang berlebihan, atau gangguan lingkungan seperti 
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ruang kelas yang menimbulkan kebosanan, penyesuaian orang lain, 

ataupun banyaknya kegiatan sekolah yang dapat membuat anak sibuk, 

diduga menjadi faktor pemicu timbulnya stress siswa di sekolah (Garmany 

& Utter; Holmes & Frents, dalam Muslimin & Refliandra, 2011). Stress di 

sekolah dapat terjadi ketika siswa mempunyai tuntutan yang harus 

dipenuhi, seperti mentaati peraturan sekolah yang kaku dan ketat 

(Oktamiati & Puti, 2013). Menurut Seto Mulyadi (dalam Riky dan 

Istiqomatul, 2017, Jam Sekolah Panjang Berdampak Pada Anak), jam 

sekolah yang panjang juga dapat membuat siswa mengalami stress, artinya 

jam sekolah yang berlebihan dapat mengakibatkan siswa labil secara 

emosi dan mengalami kejenuhan (https://gaya.Tempo.co/read/446991/jam-

sekolah-panjang-berdampak-pada-anak, diunduh tanggal 27 November 

2017) 

Sekolah dengan sistem full day school merupakan salah satu jenis 

sekolah dengan jam belajar yang panjang. Full day school merupakan 

pengemasan dalam hal cara belajar yang berorientasi pada kualitas 

pendidikan yang berlangsung selama sehari penuh. Full day school 

menerapkan waktu belajar yang lebih lama yaitu dari pukul 07.00 WIB 

sampai pukul 15.15 WIB. Full day school merupakan model sekolah 

umum yang memadukan sistem pengajaran islam secara intensif, yaitu 

dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan 

siswa. (Asmani, 2017). 

https://gaya.tempo.co/read/446991/jam-sekolah-panjang-berdampak-pada-anak
https://gaya.tempo.co/read/446991/jam-sekolah-panjang-berdampak-pada-anak
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Dalam sebuah penelitian yang dirilis di The International Journal 

of Social Pedagogy disebutkan bahwa sistem full day school  memiliki 

beberapa masalah, seperti jadwal aktivitas murid menjadi terlalu padat 

yang membuat mereka mudah lelah, waktu luang yang semestinya 

dinikmati oleh murid menjadi sangat terbatas, serta dapat meningkatkan 

potensi stress pada murid (Dhani. 2016, Menggugat Full Day School, 

https://tirto.id/menggugat-full-day-school-byug, diunduh tanggal 27 

November 2017.). 

Fenomena mengenai stress akademik ini diperkuat oleh hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti di 3 (tiga) SMP/ MTS  N. Full 

Day School di Pekanbaru. Wawancara ini dilakukan secara personal 

kepada 10 orang siswa dari 3 sekolah berbeda, yaitu MTS Andalan 

Pekanbaru, MTS N. 3 Pekanbaru dan SMPN 4 Pekanbaru. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwsanya tujuh diantaranya terindikasi 

mengalami stres akademik. hal tersebut dikarenakan respon jawaban yang 

diberikan oleh siswa-siwa tersebut. Terdapat empat orang siswa menjawab 

bahwa mereka kelelahan karena harus mengikuti pelajaran sampai sore 

hari, cemas menghadapi ujian dan sedikit tertekan dengan harapan 

orangtua yang terlalu tinggi, Siswa juga sering menunda-nunda 

mengerjakan tugas, siswa mengeluh karena tidak memiliki waktu untuk 

berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggal. Dua orang 

siswa merasa kecewa karena apa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa 

yang diinginkan, merasakan pegal-pegal dibeberapa bagian tubuh 

https://tirto.id/menggugat-full-day-school-byug
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dikarenakan duduk hampir seharian, jika lelah menyebabkan mereka jadi 

mudah marah dan mudah tersinggung. Satu orang mengalami gangguan 

tidur dimalam hari karena terlalu banyak beban pelajaran dan kegiatan di 

sekolah dan nafsu makan menjadi berkurang, siswa juga merasa gugup 

jika guru yang killer masuk ke kelas dan saat diminta menjawab soal oleh 

gurunya. 

Adapun hasil wawancara tiga orang siswa lainnya diketahui bahwa 

siswa tersebut tidak mengalami stres akademik, dimana siswa tersebut 

mengatakan suka sekolah seharian karena dapat bertemu dan bermain 

dengan temannya lebih lama, serta tidak menjadikan tugas sekolah sebagai 

suatu beban, bahkan siswa tersebut tidak cemas ketika menghadapi masa 

ujian, meskipun berada di sekolah hampir sehari penuh, namun siswa 

masih memiliki waktu untuk bermain dengan teman di lingkungan 

rumahnya. 

Wulandari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Anomali 

Penerapan Konsep Full Day School (Studi Tentang Tingkat Stres Siswa 

Full Day School Di SMP Islamic Qon Gresik), didapatkan hasil 

bahwasannya siswa yang bersekolah di full day mengalami stres. Dari 

hasil perhitungan angket responden yang dilakukan diperoleh data 44,12% 

menyatakan bahwa siswa mengalami stress ringan, 52,94% menyatakan 

bahwa siswa mengalami stres sedang, dan 2,94% menyatakan bahwa siswa 

mengalami stres berat.  Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat stress yang 
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dialami siswa full day school  di SMP Islamic Qon Gresik tergolong dalam 

tingkat stres sedang.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prawitasih (2017) mengenai 

Pengaruh Lama  Berada di Sekolah (Full Day) Terhadap Personal Sosial 

Anak Usia Sekolah di SMP 7 Muhammadiyah Surakarta, didapatkan hasil 

bahwasannya personal sosial siswa full day school kurang baik 

dibandingkan siswa regular. Menurut Djaali (dalam Prawitasih, 2017) 

anak dengan personal sosial yang yang kurang baik akan kesulitan untuk 

berinteraksi dengan lingkungannya, hal tersebut dapat memicu resiko 

depresi, gangguan kejiwaan seperti mudah cemas, stress, sering marah-

marah, gangguan tidur, kurang nafsu makan sehingga dapat 

mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwasannya semakin rendah personal sosial siswa maka 

akan semakin besar pengaruhnyaterhadap stres akademik siswa. 

Dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, dapat dilihat bahwasannya rata-rata stress yang dialami siswa 

full day school berada pada tingkat stress sedang. Rasmun (2004) 

mengelompokkan stress berdasarkan tiga tingkatan. Pertama, stress ringan 

yaitu pada tingkat ini stress sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, 

pada tingkat ini stress tidak berdampak pada aspek fisiologis. Kedua, 

stress sedang, pada tingkat ini stress berlangsung lebih lama dibandingkan 

stress ringan. Stress sedang sedikit banyaknya sudah berdampak pada 

fisiologis dan psikologis seseorang, serta menimbulkan berbagai keluhan 
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karena perasaan lelah. Ketiga, stress berat, yaitu stress kronis yang 

berlangsung lama. Artinya, pada tahap ini kehidupan seseorang akan 

terhambat dikarena stress yang dialami. Jadi, stress yang dihadapi siswa 

harus diatasi, hal tersebut dikarena dampak fisiologis dan psikologis yang 

ditimbulkan akan menghambat siswa (dalam Mahmud & Uyun, 2016) 

Needlman (dalam Nasution, 2007) mengatakan sekolah merupakan 

salah satu yang menjadi penyebab stres pada remaja. Dalam hal ini, 

tekanan dalam masalah akademik cenderung tinggi, hal tersebut 

dikarenakan keinginan untuk mendapatkan nilai tinggi, serta remaja yang 

selalu berusaha untuk tidak gagal, ini semua dapat menyebabkan stress. 

Menurut Yiming & Fung (dalam Aryani, 2016) menambahkan tekanan itu 

bersumber dari faktor akademik berupa cara mengajar dan bahan pelajaran 

yang diajarkan serta tekanan sosial, berupa pengaruh dari teman sebaya. 

Hurlock (1980) mengatakan bahwa masalah di sekolah dan 

masalah terhadap tugas dan nilai-nilai merupakan masalah yang dialami 

pada masa remaja. Tekanan untuk berprestasi mulai mempengaruhi 

banyak remaja yang sedang menempuh pendidikan. Menurut Nasution 

(2007) banyaknya tugas sekolah, tugas rumah dan kegiatan ekstrakurikuler 

membuat remaja tak lagi dapat memiliki waktu bermain. Berkurangnya 

waktu untuk dapat berekreasi seperti pada masa kanak-kanak menjadi 

tekanan tersendiri bagi remaja. Remaja sekarang banyak merasa kesepian, 

stres menghadapi pelajaran dan putus asa karena persaingan yang terjadi di 

sekolah.  
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Dahlan (dalam Hanif, 2016) juga menyatakan bahwa, usia remaja 

ditandai dengan sifat-sifat negatif pada remaja, sehingga sering kali pada 

masa ini disebut dengan masa negatif dengan gejala seperti tidak tenang, 

kurang suka bekerja, pesimistik, dan sebagainya. Selain itu, hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Prasanti (2012) tentang stres 

pada remaja kelas VII SMP Muhammadiyah Pekalongan, ditemukan 

bahwa masalah akademik merupakan faktor terbesar pemicu stres pada 

remaja. Secara singkat, pada masa ini, anak sering kali mengalami masalah 

dalam prestasi, sehingga dapat memicu terjadinya stres akademik. 

Sebuah hasil penelitian menunjukkan stres akademik atau stres 

belajar paling banyak dialami oleh remaja awal seperti siswa kelas satu 

SMP. Dimana stress akademik berkaitan dengan strategi belajar dan 

pengelolaan waktu belajar. Guru Besar Universitas Ngeri Yogyakarta, 

Wuryadi (Aryahi, 2016) menyatakan bahwa stress belajar yang dialami 

siswa dari sekolah unggulan terjadi karena setiap hari mereka diberi beban 

pelajaran yang banyak. Ditambah pekerjaan rumah (PR), sehingga dalam 

waktu lama anak menjadi lelah, jenuh, stress, kehilangan keprobadian, 

bahkan frustasi. 

Tad (dalam Sudiana, 2007) menyebutkan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan stress akademik, yaitu faktor dari aspek lingkungan sekolah 

dan elemen sekolah. Aspek lingkungan sekolah meliputi kondisi sekolah 

dan lokasi sekolah. Sedangkan elemen sekolah meliputi perilaku guru, cara 
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mengajar, kompetensi antar siswa di dalam kelas, kurikulum sekolah, 

ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler.  

Menurut Fremont (dalam Oktamiati dan Putri, 2013) ada empat 

gejala stres pada anak, yaitu: pikiran (kesulitan berkonsentrasi, 

disorientasi, takut gagal, dan pikiran berulang), perasaan (cemas, mudah 

mara, moody, dan pemalu, perilaku (gugup, kesulitan berbahasa, 

menangis, bertingkah impulsif, menggertakan gigi, mengigit teman, 

pengurangan nafsu makan), dan fisik (otot mengeras, tangan dingin dan 

berkeringat, sakit kepala, ada masalah pada leher dan punggung, gangguan 

tidur, gangguan pencernaan. Menurut Tennant (dalam Rahayu, 2014) Jika 

hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berdampak pada 

kesehatan fisik maupun psikologis.  

Seseorang yang tengah mengalami stres, emosi yang ada pada 

dirinya adalah emosi negatif. Hasanat dan Subandi (2006) menyatakan 

bahwa untuk mengurangi reaksi emosi negatif pada individu yang tengah 

stres tersebut dapat dilakukan dengan memunculkan emosi positif. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk memunculkan emosi positif adalah 

dengan humor, karena humor dapat membuat orang tersenyum, tertawa, 

dan menunjukkan ekspresi-ekspresi positif lainnya (dalam Sugiarto, 2014).  

Humor dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang lucu. Menurut 

Eysenck (dalam Sugiarto, 2014) sesuatu yang dapat membuat individu 

tertawa disebut dengan humor. Martin (2003) menyatakan bahwa definisi 

humor dapat merujuk pada berbagai pengertian, pertama humor sebagai 
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sebuah stimulus seperti film, komik, sinetron komedi; kedua humor 

sebagai sebuah proses mental seperti persepsi individu terhadap situasi 

lucu; dan ketiga humor sebagai sebuah respon individu seperti tertawa atau 

tersenyum (dalam Fathurrozak, 2016). Ruch (dalam Simatupang, 2014) 

Keberadaan Humor dalam diri individu dapat dijadikan menjadi sebuah 

cara bagaimana seseorang mengatasi stresnya. 

Sarwono (dalam Sugiarto, 2014) berpendapat bahwa untuk 

mengamati, merasakan, dan mengungkapkan suatu humor seseorang harus 

memiliki kepekaan humor. Meredith (dalam Hartanti, 2008) mengatakan 

bahwa kepekaan humor adalah kemampuan seseorang untuk 

menertawakan hal yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri dan 

tetap menyukainya.  

Menurut Martin (dalam Fathurrozak, 2016) sense of humor adalah 

kemampuan untuk merasakan humor, memproduksi humor dan menghibur 

orang lain. Melalui sense of humor remaja tentunya akan mampu untuk 

terhindar dari stres. Sense of humor dilihat oleh banyak psikolog sebagai 

bagian yang penting dari mental yang sehat. Singkatnya, memiliki sense of 

humor identik dengan penyesuaian diri yang baik dan stabil sehingga 

individu mampu beradaptasi dengan stres, memandang masalah dengan 

kepala dingin, ramah, tidak mudah marah, dan santai (Martin, dalam 

Fathurrozak, 2016). Dengan kata lain, individu dengan sense of humor 

yang baik mungkin sekali untuk terhindar dari efek negatif yang menyertai 

pengalaman stresor (Lefcourt, dalam Fathurrozak, 2016). 
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Keterkaitan antara humor, sense of humor dan stres diperkuat oleh 

beberapa penelitian yang dilakukan para ahli (Abel, 2002; Martin & 

Lefcourt, 1983). Abel (2002) melakukan penelitian mengenai keterkaitan 

antara humor, stres, dan strategi coping yang hasilnya menunjukkan ada 

hubungan antara humor, stres dan strategi coping, di mana humor 

dianggap penting dalam penilaian kognitif terhadap stres, pergeseran 

kognitif-afektif yang dihasilkan oleh humor, dan hubungan antara sense of 

humor dan strategi coping tertentu. Selanjutnya penelitian yang dilakukan 

Martin & Lefcourt (1983) mengenai sense of humor sebagai moderator 

dari hubungan antara stres dan suasana hati yang hasilnya menunjukan 

bahwa subjek dengan sense of humor yang tinggi, tidak akan mengalami 

depresi ketika mengalami peristiwa hidup yang negatif dibandingkan 

subjek dengan sense of humor yang rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arnindyah (2014) mengenai 

hubungan antara sense of humor dengan stress pada remaja, didapatkan 

hasil bahwasanya terdapat hubungan negatif yang signifikan antara sense 

of humor dengan stress pada remaja. Semakin tinggi sense of humor maka 

akan semakin rendah stres pada remaja, begitupun sebaliknya. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathurrozak (2016) tentang 

hubungan sense of humor dengan stres remaja serta implikasinya bagi 

layanan bimbingan dan konseling, menunjukkan hasil bahwasannya 

terdapat hubungan negatif antara sense of humor dengan stress pada 

remaja. Sejalan dengan dua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan 
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oleh Qomariyah (2015) dengan judul hubungan antara rasa humor dan 

stres pada santri pondok pesantren Imam Bukhori Karanganyar, 

menunjukkan hasil terdapat korelasi negatif yang sangat signifikan antara 

rasa humor dan stres, semakin tinggi rasa humor maka akan semakin 

rendah stres pada subjek penelitian. 

Dari hasil beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya sense of humor memiliki hubungan dengan stres. Sense of 

humor juga dapat menurunkan stres yang dialami oleh individu dari segala 

usia.  

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Sense 

Of Humor Dan Stres Akademik Pada Siswa Full Day School di 

Pekanbaru”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara sense of humor dan 

stres akademik pada siswa full day school? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara sense of humor dan stres akademik pada siswa full day 

school. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara sense of humor 

dan stres akademik pada siswa full day school di Pekanbaru. Sejauh 

pengetahuan peneliti, peneliti belum menemukan penelitian yang sama 

persis dengan penelitian ini. Dimana belum ditemukan jurnal ataupun 

karya ilmiah yang membahas hubungan antara sense of humor dan stres 

akademik pada siswa full day school. Namun peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian terdahulu yang sedikit banyaknya berkaitan dengan 

penelitian ini, baik yang berkaitan dengan sense of humor maupun 

penelitian yang berkaitan dengan stres akademik pada anak full day 

school. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik adalah penelitian 

yang dilakukan Ahmad Fathurrozak (2016) tentang “Hubungan Sense of 

Humor dengan Stres Remaja Serta Implikasinya Bagi Layanan Bimbingan 

Dan Konseling (Studi Korelasional di Kelas IX SMP Negeri 19 Bandung 

Tahun Ajaran 2016/2017)” dan Qomariyah (2015) yang berjudul 

“Hubungan Antara Rasa Humor Dan Stress Pada Santri Pondok Pesantren 

Imam Bukhori Karanganyar”. 

Persamaan dalam penelitia Ahmad Fathurrozak (2016)  dengan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai “Hubungan Sense of 

Humor dengan Stres Remaja”. Adapun  perbedaannya yaitu variabel 

terikat penelitian Ahmad mengenai stres pada umumnya, sedangkan 

penelitian ini menelitian stres secara khusus yaitu stres akademik. 



14 
 

Perbedaanya juga terletak di tempat dan subjek penelitian. Penelitian ini 

dilakukan di kota Pekanbaru dengan siswa yang bersekolah di sekolah full 

day sebagai subjek penelitian, sedangkan yang menjadi subjek penelitian 

Ahmad adalah siswa SMP Reguler di kota Bandung. 

Sama halnya dengan penelitian Ahmad Fathurrozak (2016), 

penelitian yang dilakukan Qomariyah (2015) memiliki kesamaan yaitu 

mengenai rasa humor (sense of humor) dan stres. Namun penelitian 

Qomariyah juga hanya meneliti stres secara umum dan santri Pondok 

Pesantren sebagai subjeknya. Sedangkan penelitian ini mengenai stres 

akademik pada anak full day school. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian Ahmad Fathurrozak 

(2016) adalah skala sense of humor yang mengacu pada aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Eysenck dan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode sensus. Sedangkan skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Multimensional Sense of Humor Scale (MSHS) yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek sense of humor yang dikemukakan oleh 

Thorson dan Powel (1993). 

Jadi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini sangat 

berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu, 

baik dari variabel terikatnya, waktu penelitian  maupun tempat penelitian. 

Dilihat dari judul penelitiannya pun, belum ada penelitian yang benar-

benar sama dengan penelitian ini. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan 

pengetahuan dalam ilmu Psikologi, khususnya di bidang Psikologi 

Perkembangan dan Psikologi Pendidikan terutama mengenai bagaimana 

pengaruh sense of humor terhadap stress akademik pada siswa full day 

school di Pekanbaru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam menurunkan 

tingkat stress akademik siswa dengan menggunakan sense of 

humor. 

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam 

mengembangkan tindakan untuk menangani stress akademik siswa, 

dengan cara mendampingi dan merangkul siswa yang mengalami 

stress sakademik. Serta menggunakan humor dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

rujukan memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

meneliti mengenai sense of humor dengan stress akademik. 


