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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Stres Akademik 

1. Definisi Stres Akademik 

Menurut Gadzella (dalam Gadzella & 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. Lin dan Chen 

(2009) mengatakan stress akademik muncul dari hasil interaksi anatara 

guru dan siswa, kecemasan pada hasil belajar yang didapatkan, ujian atau 

tes yang akan dihadapi, proses belajar dalam kelompok, pengaruh teman 

sebaya dalam belajar, kemampuan memanajemen waktu, dan persepsi 

siswa tentang kemampuan belajar yang akan mempengaruhi kinerja 

akademik. 

Busari (2012) mengemukakan bahwasannya stress akademik 

merupakan suatu tekanan yang muncul karena siswa memiliki keinginan 

untuk tampil dan memberikan hasil yang terbaik dalam ujian atau tes, 

namun adanya batasan waktu yang membuat lingkungan akademik siswa 

menegang. Menurut Gupta dan Khan (dalam Kadapatti & Vijayalaxmi, 

2012), stres akademik adalah tekanan mental yang berkaitan dengan 

frustasi dengan kegagalan akademik, ketakutan akan kegagalan tersebut 

bahkan kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan tersebut. 
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Sedangkan menurut Sahu, Pandey dan Jha (dalam Sharma & Pandey, 

2017) mengatakan stres akademik adalah sesuatu yang menimbulkan 

tuntutan tambahan pada kemampuan individu untuk coping, seringkali 

dengan stres akademik kebanyakan siswa merasa stres dimasa sekolahnya. 

Carveth, Geese & Moss (dalam Misra & McKean, 2000) 

mengemukakan bahwa stres akademik adalah persepsi individu terhadap 

banyaknya pengetahuan yang harus dikuasai dan persepsi terhadap 

ketidakcukupan waktu untuk mengembangkan pengetahuan yang harus 

dikuasai tersebut. Nanwani (dalam Aryani, 2016) menjelaskan stress 

akademik adalah stress yang berhubungan dengan aspek pembelajaran, 

khususnya pengalaman belajar. 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwasanya stres akademik merupakan suatu respon (afeksif, 

behavioral, fisiologikal, dan kognitif) yang muncul karena tekanan yang 

bersumber dari akademik, seperti interaksi guru dan siswa, keinginan 

untuk tampil menjadi yang terbaik, menejemen waktu belajar, pengaruh 

teman sebaya, banyaknya pengetahuan yang harus dikuasai serta ketakutan 

terjadinya kegagalan dibidang akademik. 
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2. Aspek-aspek Stres Akademik 

Gadzella dan Masten (2005) mengukur stres akademik dalam dua 

aspek, yakni stressor dan reaksi terhadap stressor akademik. 

a. Stressor akademik 

Stressor akademik merupakan peristiwa atau situasi (stimulus) 

yang menuntut penyesuaian diri di luar hal-hal yang biasa terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Stressor akademik terdiri dari 5 kategori 

sebagai berikut: 

1) Frustrations (frustasi), terjadi apabila kebutuhan pribadi terhambat 

dan siswa gagal dalam mencapai tujuan hidupnya. Frustasi dapat 

terjadi sebagai akibat dari keterlambatan, kegagalan, kesulitan 

sehari-hari, sumber daya manusia yang kurang, merasa terasing 

dalam lingkungan masyarakat, kekecewaan dalam berpacaran serta 

melewatkan kesempatan. 

2) Conflicts (konflik) muncul ketika siswa berada di bawah tekanan 

untuk memilih dua atau lebih hal yang berlawanan, seperti konflik 

antara dua pilihan, baik yang  menyenangkan ataupun tidak 

menyenangkan dilihat dari sisi positif dan negatifnya. 

3) Pressure (tekanan) adalah stressor akademik yang dapat bersumber 

dari dalam diri maupun luar diri. Pressure dapat diartikan sebagai 

stimulus yang membuat siswa dapat mempercepat dan 

meningkatkan kinerjanya. Misalnya kompetisi, aktivitas yang 

berlebihan, deadline tugas sekolah, dan hubungan interpersonal. 
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4) Chances (perubahan) merupakan perilaku yang dimunculkan siswa 

karena disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya pengalaman 

yang tidak menyenangkan, perubahan dalam waktu bersamaan, dan 

perubahan hidup yang menggangu kehidupan individu. 

5) Self-imposed (keinginan diri) yaitu tentang bagaimana siswa 

membebani dirinya sendiri. Misalnya, keinginan untuk 

berkompetisi, dicintai semua orang, khawatir berlebihan, solusi 

permasalahan, kecemasan menghadapi ujian dan prokastinasi. 

 

b. Reaksi terhadap stressor akademik 

Selain stressor akademik, aspek kedua untuk mengukur stress 

akademik yaitu reaksi terhadap stressor akademik. Menurut Gadzella 

dan Masten (2005) reaksi terhadap stres terdiri dari empat kategori, 

yaitu: 

1) Physiological (reaksi fisiologis) menekankan hubungan antara 

pikiran dan fisik siswa. Pada umumnya ditandai dengan keluarnya 

keringat secara berlebihan, gemetar, gagap, bergerak dengan cepat, 

kelelahan, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, sakit 

punggung, reaksi pada kulit, sakit kepala, radang sendi, demam, 

berat badan berkurang atau berat badan bertambah. 

2) Emotional (reaksi emosional) yang diamati dalam reaksi ini 

terhadap stress adalah emosi, seperi ketakutan, rasa bersalah, 

berduka, merasa kesal/ marah. 
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3) Behavioral (reaksi perilaku) berkaitan dengan reaksi emosional 

siswa yang dapat memberikan reaksi seperti menangis, merusak 

diri, merokok berlebihan, cepat marah terhadap orang lain, 

menyakiti orang lain, mekanisme pertahanan dan menyendiri. 

4) Cognitive Appraisal (penilaian kognitif) mengarah pada 

pengalaman siswa terhadap stress dan penilaian kognitif siswa 

terhadap peristiwa stress yang kemudia memunculkan strategi yang 

dilakukan untuk mengatasi stress. Seperti, memikirkan dan 

menganalisa strategi yang efektif dan menganalisa masalah yang 

dialami. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa aspek dari stres akademik ada dua, yaitu (1) 

stressor akademik, dengan 5 kategori, yaitu: Frustation (frustasi), 

conflicts (konflik), pressure (tekanan), chance (perubahan) dan 

self-imposed (keinginan diri). (2) Reaksi terhadap stressor 

akademik, dengan 4 ketegori, yaitu: physiological (reaksi fisik), 

emotional (reaksi emosi), behavioral (reaksi perilaku), dan 

cognitive appraisal (penilaian kognitif). 
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3. Tingkat Stres 

Menurut Rasmun (2004), stress dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

a. Stress ringan, dimana pada tahap ini stress sering terjadi dalam 

kehidupan dan hanya berlangsung Selma beberapa jam saja. Stress 

tahap ini tidak berpengaruh pada aspek fisiologis seseorang. Stress 

ringan biasanya dirasakan oleh setiap orang, misalnya lupa, ketiduran 

atau dikritik. Situasi ini tidak akan menimbulkan penyakit, kecuali jika 

dihadapi secara terus menurus. 

b. Stress sedang, biasanya stress berlangsung lebih lama dibandingkan 

stress ringan. Stress tahap ini sudah berdampak pada fisik maupun 

psikologis seseorang. Contoh stress sedang yaitu kesepakatan yang 

belum selesai, beban kerja yang berlebihan, atau anggota keluarga 

yang pergi untuk waktu yang lama. 

c. Stress berat, yairu stress kronis yang terjadi beberapa minggu sampai 

beberapa tahun. Contoh stressor yang menimbulkan stress berat adalah 

hubungan suami istri yang harmonis, kesulitan finansial, dan penyakir 

fisik yang lama. 

Berdasarkan penjelasam di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa terdapat 3 tingkatan stress yang dikemukakan oleh Rasmun 

(2004) yaitu stress ringan, stress sedang dan stress berat. 
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4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Stres Akademik 

Menurut Gadzella dan Baloglu (dalam Aryani, 2016) stress pada 

siswa dapat bersumber dari dua, yaitu: 

a. Stres yang bersumber dari faktor internal, meliputi: 

1) Frustasi. Frustasi terjadi terjadi apabila tujuan dalam hidup 

memiliki hambatan dalam pencapaiannya. Dimana frustasi 

dapat bersumber dari dalam dan luar individu. 

2) Konflik. Konflik muncul ketika siswa berada di bawah 

tekanan untuk memilih terhadap dua atau lebih hal yang 

berlawanan. 

3) Tekanan. Tekanan yang dialami siswa berasal dari dalam 

maupun luar diri atau keduanya. Misalnya ambisi siswa 

berasal dari dalam, namun terkadang dikuatkan oleh pihak 

luar. 

4) Self Imposed. Self Imposed yaitu tentang bagaimana siswa 

membebani dirinya sendiri. Misalnya, hasil ujian yang 

didapatkan siswa harus tinggi dan bias mengalahkan teman-

temannya. 

b. Stress yang bersumber dari faktor eksternal, meliputi: 

1) Keluarga. Bagaimana kondisi dan keadaan di dalam keluarga 

otomatis akan memberikan stress pada siswa. Kondisi dan 

keadaan yang dimaksud seperti konflik yang muncul dan 
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peristiwa yang terjadi. Misalnya, orangtua yang bertengkar 

atau orangtua yang selalu sibuk di luar rumah 

2) Sekolah. Stress yang berkaitan dengan sekolah mencakup 

dua, (1) tekanan akademik (pengaruh lingkungan sekolah, 

seperti cara guru mengajar, tugas, mata pelajar, manajemen 

waktu, dan ujian) dan (2) tekanan sebaya (konflik, 

persainagn, diterima atau ditolak kelompok sebaya, atau 

lawan jenis) 

3) Lingkungan fisik. Hal ini berkaitan dengan kondisi alam dan 

sekitarnya yang membuat siswa tidak nyaman dan stress. 

Misalnya cuaca yang pana, membuat anak tidak dapat belajar 

dengan nyaman, keramaian, atau lingkungan yang padat dan 

sesak sehingga anak tidak bias berkonsentrasi belajar. 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stress akademik 

menurut Puspita (dalam Barseli & Ifdil, 2017) yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Lebih lanjut dijelaskan sebagi berikut. 

a. Faktor internal, meliputi: 

1) Pola pikir. stress akademik yang dialami siswa merupakan 

salah satu dari stress yang bersifat negatif atau distress, 

artinya stress bersumber dari pola pikir siswa yang negatif. 

Dalam menghadapi peristiwa yang kurang mengenakkan 

peran pola pikir sangat penting, siswa yang menggunakan 
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pola pikir positif cenderung lebih siap menghadapi masalah 

yang tidak mengenakkan dan menekan. Pola pikir positif 

berhubungan dengan kecemasan, artinya  semakin tinggi 

tingkat berpikir positif  siswa, maka tingkat kecemasannya 

semakin rendah (Mayasari, 2016). Siswa yang memiliki 

pola pikir positif mampu memandang masalah dari sisi 

positif, sehingga bisa dilihat sebagai sesuatu yang 

menyenangkan. Mencari hal yang lucu dapat membuat 

suasana emosi dan pikiran lebih positif, dapat membuat 

mereka tertawa, merasa baik, dan lupa pada stessor tersebut. 

O’connel (dalam Putri, 2017) mengatakan berpikir positif 

dengan memandang masalah dari sudut pandang “lucu” 

mampu mengurangi kecemasan. Siswa yang tertawa karena 

suatu kelucuan tergantung dari sense of humor yang 

dimiliki. Sense of humor yang baik bisa membangkitkan 

penilaian kognitif lebih positif. Siswa yang memiliki sense 

of humor yang tinggi akan lebih positif dalam melihat 

kejadian buruk, daripada siswa yang memiliki sense of 

humor yang rendah. 

2) Kepribadian. Kepribadian siswa dapat menentukan tingkat 

toleransi terhadap stress. tingkat stress siswa yang optimis 

biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang bersifat 

pesimis. Menurut Martin (dalam Putri 2017) Personality 
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traits yang memengaruhi penilaian, perasaan, atau 

memandang permasalahn dari sudut pandang yang berbeda 

salah satunya adalah trait extraversion dimana sense of 

humor merupakan bagian dari itu. Siswa dengan sense of 

humor yang tinggi memiliki persepsi, penilaian dan emosi 

yang lebih positif, sehingga ketika dihadapkan pada situasi 

stress mereka lebih mampu menyadari dan  mengendalikan 

tingkat stress yang lebih rendah, daripada siswa dengan 

sense of humor yang rendah.  

3) Keyakinan. Keyakinan diri siswa dapat mengubah pola 

pikirnya terhadap suatu hal bahkan dalam jangka panjang 

dapat membawa stress secara psikologis. 

 

b. Faktor eksternal, meliputi: 

1) Pelajaran lebih padat. Waktu pelajaran yang banyak, 

menimbulkan beban siswa yang semakin meningkat. 

2) Tekanan untuk berprestasi yang tinggi. Tekanan ini 

terutama datang dari orangtua, keluarga, guru, tetangga, 

teman sebaya, dan diri sendiri. 

3) Dorongan status sosial. Pendidikan selalu menjadi simbos 

status sosial, siswa dengan prestasi yang tinggi akan 

disukai, sebaliknya siswa yang tidak mempunyai prestasi 

akan cenderung ditolak di lingkungannya. 
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4) Orangtua saling berlomba. Pada kalangan orangtua yang 

lebih terdidik dan kaya informasi, persaingan untuk 

menghasilkan anak-anak yang memiliki kemamuan dalam 

berbagai aspek juga lebih keras. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi stress akademik, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Artinya faktor inernal adalah faktor yang berasal dalam diri sendiri, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri. 

 

B. Sense Of Humor 

1. Definisi Sense of Humor 

Chaplin (2011) mengatakan humor merupakan sikap 

menyenangkan, ramah tamah, baik hati dan sopan santun seseorang. 

Martens (dalam Jones, 2010) mendefinisikan humor sebagai reaksi 

emosional yang terjadi ketika salah satu pemberitahuan sesuatu ganjil 

dengan harapannya, dan bahwa reaksi emosional memberikan perasaan 

senang. 

Di Indonesia humor dikenal sebagai suatu rasa atau gejala yang 

merangsang kita secara mental tertawa atau cenderung tertawa. Ia 

dapat berupa rasa, atau kesadaran di dalam diri kita atau sense of 

humor, dan bisa berupa suatu gejala atau hasil cipta, dari dalam 

maupun luar diri kita (Saraswati, 1998).  
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Sense of humor adalah bentuk dari strategi koping yang 

membantu individu dalam menilai situasi stres menjadi lebih positif 

seperti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang menimbulkan 

stres dan menilai kembali situasi yang menyebabkan stres dengan 

menginterpretasikan kejadian tersebut sebagai proses kedewasaan 

(Abel, 2002). Menurut Kuiper & Olinger (1993) mengemukakan Sense 

of humor dapat membantu meningkatkan penilaian secara kognitif 

yang negatif menjadi positif. 

Hartanti (2002) menyatakan Sense of humor adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan humor sebagai cara untuk 

menyelesaikan masalah, keterampilan menciptkan humor, 

kemampuan menghargai dan menanggapi humor. Sense of humor juga 

berkorelasi secara positif dengan karakteristik kepribadian yang 

antusias, suka permainan, menggembirakan dan teguh, berkorelasi 

negatif dengan ketakutan, depresi, marah, tidak peduli, dan sikap 

menunggu (Hartanti, 2008).   

Thorson & Powell (1993a) menyatakan bahwa sense of humor 

adalah konsep yang multidimensional, yang berarti sense of humor 

yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya ditunjukkan melalui satu 

dimensi seperti kemampuan seseorang untuk menciptakan humor 

melainkan juga menunjukkan dimensi lainnya seperti kemampuan 

bereaksi, menghargai, bahkan menyelesaikan masalah menggunakan 

humor. Sense of humor adalah kemampuan seseorang untuk 
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menggunakan humor sebagai cara menyelesaikan masalah, 

keterampilan untuk menciptakan humor, kemampuan menghargai dan 

menanggapi humor, serta menanggapi orang-orang yang humoris 

(Permana& Rachmawati, 2009).  

Hughes (2008) menjelaskan sense of humor merupakan 

kemampuan setiap orang dalam mempersepsikan, mengekspresikan 

dan menikmati humor. Sense of humor dapat menghasilkan hal-hal 

yang positif tidak hanya terbatas pada coping masalah, ataupun 

konsep diri yang positif. Menurut Martin dan Lefcourt (1983) sense of 

humor menunjukkan frekuensi seseorang ketika tersenyum, tertawa, 

dan merespon hal-hal yang berkaitan dengan hiburan dalam berbagai 

situasi. Humor tidak hanya mencakup kognitif dan apresiasi terhadap 

stimulus humor, tetapi berkaitan juga dengan kemampuan dalam 

memproduksi stimulus humor. 

Sense of humor atau yang biasa disebut dengan kepekaan 

humor, menurut Meredith (dalam Fitriani & Hidayat, 2012) 

merupakan kemampuan untuk menertawakan semua hal termasuk 

dirinya sendiri dan tetap mencintai dan menyukainya  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan 

secara sederhana sense of humor merupakan suatu kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk melihat situasi yang tidak menyenangkan, 

merubah penilaian negatif menjadi lebih positif, sense of humor juga 
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mencakup kemampuan beraksi, menghargai dan menyelesaikan 

masalah dengan humor.  

 

2. Aspek-aspek sense of humor 

Menurut Thorson dan Powell (1993a), sense of humor memiliki 

konsep multidimensional, dan oleh sebab itu maka minimal harus 

terdiri dari elemen-elemen berikut: 

a. Recognition of oneself as a humorous person  (Pengakuan diri 

untuk menjadi orang yang humoris). Keberhasilan atau kurangnya 

keberhasilan (yaitu pemahaman, menghasilkan dan menghargai 

humor) memotivasi orang untuk mengembangkan rasa humor. 

Mereka yang memahami kompensasi dari perilaku lucu mungkin 

merasa bebas untuk mengembangkan rasa humor dan 

menggunakan humor dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

b. Recognition of others’ humor  (Pengakuan humor orang lain). 

Orang mungkin berusaha untuk mengembangkan gaya pribadi 

humor setelah mereka merasa bahwa mereka telah memahami 

lelucon orang lain. 

c. Appreciation of humor (Apresiasi humor). Berhubungan erat 

dengan sikap terhadap humoris orang dan pada gilirannya, terkait 

dengan sikap tentang humor itu sendiri. Penghargaan ini berubah 

sesuai dengan konteks sosial dan jenis dihargai humor. 
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d. Laughing (Tertawa). Respons perilaku ini mungkin atau mungkin 

tidak terkait untuk rasa humor, karena juga bisa menjadi hasil dari 

tekanan sosial, konvensi, atau gangguan mental. Tertawa juga 

dapat digunakan dalam beberapa konteks sebagai mekanisme 

pertahanan. 

e. Perspective (Perspektif). Titik individu pandang dapat dianggap 

unsur rasa humor, terutama ketika perspektif termasuk apresiasi 

dari absurditas dalam kehidupan. 

f. Coping humor (koping humor). Untuk menggunakan humor 

sebagai koping atau mekanisme adaptif merupakan unsur rasa 

humor yang sering menyebabkan kekaguman. Humor gelap bisa 

menjadi respo nyang sangat baik untuk krisis karena melalui itu 

kita dapat memahami makna sebenarnya dari masalah dan 

menggunakan humor sebagai respon adaptif. Kemampuan untuk 

menggunakan humor untuk mengurangi situasi stres adalah salah 

satu cara paling tajam untuk menggunakan humor adaptif. 

 

Thorson dan Powell (1993b) mengatakan sense of humor 

memiliki empat dimensi yang terkandung di dalamnya. Berikut ini 

adalah keempat dimensi tersebut: 
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a. Humor production 

Humor production adalah suatu kemampuan dalam diri 

individu untuk melakukan sesuatu yang lucu dan/atau membuat 

sesuatu disekitarnya menjadi terlihat lucu. 

b. Coping humor 

Kemampuan seseorang untuk meredakan ketegangan dan/atau 

masalah yang terjadi dalam dirinya dengan menggunakan humor 

sebagai sarana. 

c. Humor appreciatation 

Suatu perasaan yang ada dalam diri seseorang, dimana diri 

seseorang tersebut mau menghargai setiap humor dan/atau 

kelucuan yang ada disekitarnya. 

d. Humor tolerance 

Dimensi ini merupakan suatu sikap seseorang baik itu positif 

maupun negatif dalam menyikapi humor yang ada 

disekelilingnya. 

Jadi dapat disimpulkan terdapat empat aspek sense of humor, 

yaitu humor production, coping humor, humor appreciatation dan 

humor tolerance. Jika keempat aspek tersebut dimiliki oleh individu, 

maka dapat dipastikan bahwasanya individu memiliki rasa humor 

yang cenderung baik dan lebih mudah beradaptasi dalam menghadapi 

situasi yang sulit di lingkungan kehidupannya. 
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3. Manfaat Sense of Humor 

Menurut Darmansyah (2017) humor memiliki banyak fungsi, 

baik yang bersifat pelepasan maupun pemuasan kebutuhan seseorang. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmansyah (2002) ditemukan 

hasil bahwasannya siswa menyukai guru yang memiliki sense of 

humor yang tinggi, hal tersebut dikarenakan dapat mengurangi 

ketegangan yang dialami siswa. Secara garis besar humor memiliki 5 

manfaat, yaitu: 

a. Humor sebagai pemikat perhatian siswa. mengarahkan fokus dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, dalam sebuah penelitian dikatakan 

bahwa sebgian besar siswa cenderung mempersepsikan sisipan 

humor dalam penyampaian pesan secara positif sebagai pemikat 

perhatian. 

b. Humor membantu mengurangi kebosanan. Munculnya rasa bosan 

ini dapat dipicu oleh beberapa sebab. Misalnya karena terlalu letih, 

guru yang kurang pengalaman mengajar, pelajaran yang sulit, 

suasana lingkungan kurang kondusif dan jam pelajaran yang cukup 

panjang. 

c. Humor membantu mencairkan ketegangan. Ketegangan dapat 

muncul dimana saja dan dalam bentuk yang berbeda. Ketegangan 

yang berlebihan yang dialami siswa dapat memicu terjadinya stress 

belajar atau stress akademik yang menganggu proses pembelajaran. 
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Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sisipan humor dapat 

membantu siswa mengatasi ketegangan di dalam kelas. 

d. Humor membantu mengatasi kelelahan fisik dan mental dalam 

belajar. Orang yang sedang tertawa akan mampu melepaskan 

semua gangguan yang terjadi, baik fisik maupun mental. 

e. Humor memudahkan komunikasi dan interaksi yang baik. Temuan 

sebuah penelitian dikatakan siswa mempersepsikan bahwa sisipan 

humor dalam penyampaian pesan memberikan kontribusi yang 

berarti dalam kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi. 

Hasanant dan Subandi (1998) menambahkan bawa humor 

dapat mengurangi stress akademik yang terjadi pada siswa. hal 

tersebut dikarenakan humor merupakan emosi positif, sedangkan 

stress akademik  adalah emosi negatif. Sehingga untuk mengurangi 

emosi negatif dalam hal ini adalah stress akademik, siswa harus 

memunculkan emosi positif, yaitu dengan menggunakan humor. 

Humor dapat membuat individu tersenyum, tertawa dan 

menunjukkan ekspresi-ekspresi positif lainnya. Salah satu emosi 

negatif yang dialami suswa yaitu stress akademik.  

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, humor memiliki 

beberapa manfaat yaitu, humor dapat membuat siswa menjadi 

fokus, mengurangi kebosanan, mencairkan ketegangan dan 

tekanan, humor mampu membantu mengatasi kelelahan fisik dan 

mental siswa, dan mempermudah dalam berkomunikasi dan 
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berinteraksi, serta humor juga dapat meredakan emosi negatif 

seperti stress akademik.  

 

C. Full Day School 

1. Definisi Full Day School 

John (2010) full day school berasal dari bahasa inggris, full 

artinya penuh, day artinya hari, sedangkan school artinya sekolah. 

Jadi full day school adalah sekolah sepanjang hari. Buharuddin (2009) 

mengemukakan full day school adalah sekolah sepanjang hari atau 

proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 07.00 pagi -

15.30 sore, dengan waktu istirahat setiap dua jam sekali. Dimana 

sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan 

dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman 

materi. Pengaturan jadwal mata pelajaran dan pendalaman merupakan 

hal yang diutamakan dalam full day school. 

Hasan (2006) menyatakan bahwa dalam full day school, 

proses pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif dan 

transformatif selama sehari penuh bahkan selama kurang lebih 24 

jam. Asmani (2017) menyatakan bahwa sekolah bertipe full day ini 

berlangsung hampir sehari penuh lamanya, yakni dari pukul 07.00 

pagi hingga 15.15 sore. 

Berdasarkan paparan pendapat diatas, maka peneliti 

menyimpulkan full day school adalah sekolah yang 
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menyelenggarakan pembelajaran sehari penuh, biasanya berlangsung 

selama 7 sampai 8 jam sehari. Sebagian waktunya digunakan untuk 

program pelajaran yang suasananya informal serta menyenangkan 

bagi siswa. Sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan bebas 

sesuai dengan bobot mata pelajaran. 

 

2. Manajemen Full Day School 

Menurut Asmani (2017) Pelaksanaan sekolah  full day 

membutuhkan pemikiran-pemikiran analitis dalam menyusun rencana 

strategis yang membutuhkan kemampuan prediktif berdasarkan data 

dan fakta sehingga kebutuhan-kebutuhan pelaksanaannya dapat 

terpenuhi pada saat ini dan masa yang akan dating. Kunci 

keberhasilan full day school terletak di sumber daya manusia (SDM) 

dalam menjalankan konsep-konsep ideal. Artinya, reliabilitas personal 

dan professional para pengelola sekolah menjadi faktor dominan bagi 

tercapainya tujuan sekolah serta memberi konstribusi terbesar bagi 

peningkatan akses masyarakat. 

Asmani (2017) juga mengungkapkan bahwa full day school 

sebagai sebuah sekolah unggulan harus dikelola secara professional 

sehingga anak didiknya menjadi kader masa depan yang berkualitas. 

Pentingnya manajemen pengelolaan full day school sebagai standar 

eksistensi dan barometer, serta menjadi panduan kualitas input dan 

output secara akuntabel.  
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3. Keunggulan full day school 

Menurut Asmani (2017) adapun keunggulan sistem sekolah full 

day diantaranya yaitu: 

a. Optimalisasi pemanfaatan waktu. Belajar sepanjang hari adalah 

bukti penghargaan yang tinggi terhadap waktu. full day school 

mendidik anak secara langsung bagaimana mengisi waktu dengan 

hal-hal yang bermanfaat. 

b. Intensif menggali dan mengembangkan bakat. Dengan alokasi 

waktu yang panjang, maka waktu untuk menggali dan 

mengembangkan bakat anak terbuka lebar. Dengan 

memaksimalkan waktu latihan, diharpkan bakat anak cepat 

terdeteksi. 

c. Menanamkan pentingnya proses. Anak akan melihat bahwa 

dengan waktu belajar yang lebih lama dan lebih keras, dirinya 

akan semakin terasah kemampuannya, matang kepribadiannya, 

teruji mentalnya, dan mendalam serta detai pengetahuannya. 

d. Focus dalam belajar. Konsentrasi dan fokus belajar anak terbentuk 

dengan sendiri. Dengan fokus, belajar lebih mudah dan efektif. 

e. Memaksimalkan potensi. Tujuannya adalah agar anak mampu 

mengeluarkan kemampuan terbaiknya. 

f. Mengembangkan kreativitas. Waktu yang luas mampu 

mengalokasikan waktu untuk membangkitkan kreativitas anak 

dengan kegiatan-kegiata life skill yang memadai. 
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g. Anak terkontrol dengan baik. full day school memudahkan 

kalangan pendidik dan orangtua mengontrol perkembangan 

psikologis, moralitas, spritualitas dan karakter anak. 

 

4. Kelemahan full day school 

Adapun kelemahan sekolah full day menurut Asmani (2017) 

yaitu: 

a. Minimnya sosialisasi dan kebebasan. Dengan waktu sekolah dari 

pagi hingga sore, anak kembali ke rumah pada hari menjelang 

malam, dan dalam keadaan lelah. Hal tesebut menyebabkan anak 

kehilangan kehidupan sosialnya. Artinya anak tidak lagi 

mempunya waktu dan tenaga untuk dapat bersosialisasi baik 

dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun teman 

sebaya di lingkungan tempat tinggalnya. 

b. Minimnya kebebasan. Berada seharian di sekolah membuat anak 

kehilangan kebebasan. Artinya adalah anak tidak akan 

mempunyai waktu untuk dirinya sendiri, anak kehilangan waktu 

bermain dan beristirahat sejenak. Hal tersebut dikarenakan 

meskipun sudah sekolah sehari penuh, namun mereka masih 

diberikan tugas sekolah. Sehinggan waktunya dihabiskan hanya 

untuk belajar. 

c. Egoisme. Perasaan sombong yang tinggi rentan terjadi pada anak 

full day school. Hal tersebut dikarenakan persaingan anak full day 
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school terbatas di sekolah itu saja, dan membuat kemampuan anak 

full day school tertinggal dari anak sekolah regular. 

d. Meskipun pendapat sebagai masyarakat tentang full day school 

baik, namun  tidak sedikit yang perfikir bahwasannya full day 

school dapat menyebabkan siswa stress akibat banyaknya beban 

belajar, anak mengalami kelemahan fisik serta mental. 

 
 

 
D. Kerangka Berpikir 

Stress adalah suatu kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja dan 

dimana saja, termasuk pada anak-anak. Stress yang terjadi pada anak-anak 

biasanya disebabkan oleh tekanan dan tuntutan yang harus dipenuhi, 

dimana biasa bersumber dari sekolah atau akademik. 

Stress akademik adalah suatu kondisi dimana siswa mengalami 

tekanan karena adanya tuntutan yang ahrus dihadapi, sementara siswa 

tidak mampu mengatasi tuntutan tersebut. Menurut Gadzella dan Masten 

(2005) stres akademik merupakan persepsi seseorang terhadap stressor 

akademik dan bagaimana reaksi terhadap stressor  tersebut. Menurut Lin 

dan Chen (2009) mengatakan stress akademik muncul dari hasil interaksi 

anatara guru dan siswa, kecemasan pada hasil belajar yang didapatkan, 

ujian atau tes yang akan dihadapi, proses belajar dalam kelompok, 

pengaruh teman sebaya dalam belajar, kemampuan memanajemen waktu, 

dan persepsi siswa tentang kemampuan belajar yang akan mempengaruhi 

kinerja akademik.  
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Stress akademik umumnya banyak dialami oleh siswa yang berada 

diusia remaja. Hal tersebut dikarenakan usia remaja merupakan masa 

badai, dimana banyak perubahan dan tekanan yang dialami individu diusia 

remaja. Salah satunya yang bersumber dari sekolah.  Sejalan dengan Smith 

(dalam Aryani, 2016) yang mengatakan bahwa karakteristik khas dari 

stress yang dialami anak usia masa awal remaja ini adalah mengalami 

kesulitan akademik (stress dalam mengelola belajar/strategi belajar dan 

cemas menghadapi ujian), konflik dengan teman sebaya, guru dan 

orangtua. 

Remaja yang sedang mengalami stress biasanya tidak tahu harus 

berbuat apa. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan siswa untuk 

mengutarakan masalahnya dengan orang lain dan juga tidak dapat 

mengelola stresnya secara positif. Dimana ini membuat siswa mengalami 

hambatan terutama berkaitan dengan prestasi belajarnya di sekolah. 

Menurut Huff (Aryani, 2016) mengatakan bahwa kurangnya kemampuan 

remaja dalam mengatasi stress dikarenakan pengalaman hidup yang masih 

sedikit, sehingga remaja kurang mandiri.  

Fenomena stress akademik yang dialami siswa disebabkan oleh 

faktor-faktor yang berkaitan dengan akademik, salah satunya yaitu jam 

belajar yang lama. Hal ini didukung oleh Darmansyah (2012) yang 

mengatakan bahwa ketegangan atau tekanan yang terjadi pada siswa 

disebabkan karena terlalu lama jam pelajaran yang diberikan dan dengan 

pelajaran yang sama. Selanjutnya Darmansyah menanmbahkan bahwa jam 
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pelajaran yang cukup panjang tanpa variasi akan membuat siswa merasa 

bosan dan letih, sehingga dapat membuat siswa jenuh dan tertekan. 

Salah satu jenis sekolah yang mengharuskan siswa berada seharian 

di sekolah yaitu sekolah dengan sistem full day. Menurut Asmani (2017) 

full day school adalah sekolah sepanjang hari atau proses belajar mengajar 

yang dilakukan mulai pukul 07.00 pagi sampai pukul 15.30 sore dengan 

waktu istirahat setiap dua jam sekali. 

Proses belajar mengajar yang dilakukan dalam jangka waktu yang 

cukup lama dalam seharian, sedikit banyaknya akan memberikan efek 

yang buruk bagi siswa. Dimana rasa bosan dan lelah karena seharian di 

sekolah akan menimbulkan stress akademik pada siswa. 

Stres akademik yang terjadi pada anak secara terus menerus akan 

berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologis anak. 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. Humor juga dapat menjauhkan siswa dari 

situasi yang mengancam dan menakan, dengan memandang masalah dari 

sudut kelucuan sehingga mengurangi kecemasan dan stress akademik. 

humor mampu meringankan ketegangan yang diakibatkan stress 
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akademik. ini sejalan dengan pendapat para psikoanalisa yang mengatakan 

bahwa humor mampu menanggulangi stress (Qomariyah, 2015) 

Humor dapat melepaskan individu dari berbagai tuntutan yang 

dialami dan dapat membebaskan dari perasaan inferioritas. Bila 

digunakan secara cermat, humor dapat menciptakan suasana yang lebih 

rileks, memacu komunikasi pada persoalan-persoalan sensitif, menjadi 

sumber wawasan suatu konflik, membantu mengatasi pola sosial yang 

kaku dan formal, serta mempermudah mengungkapkan perasan atau 

impuls dengan cara aman dan tidak mengancam (Permana dan 

Rahmawati, 2009). 

Setiap individu memiliki stresor yang berbeda-beda, termasuk yang 

disebabkan oleh akademik. Dengan stressor yang berbeda tersebut, 

membuat individu lebih terampil dan memungkinkan individu untuk 

mengembangkan kemampuan dan strategi dalam menghadapi stressor 

tersebut. Salah satu strategi yang sering dilakukan oleh individu dalam 

menghadapi stressor tersebut adalah dengan humor. Hal ini didukung oleh  

Hodgkinson (dalam Sukoco, 2014) yang mengatakan bahwasannya humor 

akan menimbulkan refleks tertawa, dan tertawa merupakan obat yang baik 

untuk meredakan stress.  

Humor merupakan sesuatu yang lucu. Untuk bisa memproses 

humor tersebut menjadi sesuatu yang terlihat lucu, maka diperlukan sense 

of humor di dalam diri individu. Menurut Thorson & Powell (1993a), 

sense of humor merupakan kemampuan individu dalam menciptakan serta 
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beraksi terhadap humor, humor juga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dengan coping humor. Coping humor merupakan 

salah satu aspek sense of humor, dimana coping humor merupakan 

tindakan yang dilakukan individu untuk menanggulangi masalah 

hidupnya menggunakan humor sebagai sarana penyelesaian. Hal ini 

sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Thorson & Powel (1993a) 

yang menjelaskan bahwa coping humor merupakan kemampuan seorang 

inidvidu dalam meredakan dan menyelesaikan masalah yang terjadi 

menggunakan humor. Thorson & Powel (1997) juga mengatakan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara sense of humor  dengan stress yang 

dipengaruhi oleh fungsi psikologis seseorang. 

Menurut Santrock (2003) Sense of humor yang rendah merupakan 

salah satu hal yang mempengaruhi stress. Dimana Seorang individu yang 

memiliki sense of humor yang bagus, maka akan terhindar dari stress. 

Sebaliknya jika di dalam diri individu tidak memiliki sense of humor 

maka akan cenderung lebih mudah stress. Sense of humor sangat 

mempengaruhi seseorang, karena hal tersebut dapat dijadikan tameng 

dalam diri individu untuk bertahan dan mengalihkan tekanan agar dapat 

bersikap lebih rileks.  

Sense of humor dapat memberikan banyak energi positif. Stress 

akademik yang dialami siswa akan banyak memberikan energi negatif. 

Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan siswa. Dengan coping 

humor siswa dapat meredakan stress akademik. Sense of humor dan stress 
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akademik memiliki hubungan yang bertolak belakang, artinya jika sense 

of humor siswa tinggi maka stress akademiknya rendah. Ini didukung oleh 

Penelitian yang dilakukan oleh Arnindyah (2014) mengenai hubungan 

antara sense of humor dengan stress pada remaja, didapatkan hasil 

bahwasannya 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. 

Sense of humor  berguna untuk menghilangkan berbagai penyakit 

yang berkaitan dengan kejiwaan seperti stres, depresi, hipertensi dan lain-

lain. Penyakit-penyakit yang biasanya diderita terutama oleh kalangan 

yang memiliki aktivitas tinggi, pria/wanita karir, akademis, aktivis 

organisasi. Sejalan dengan Lam & Othman (2005) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa orang yang mempunyai sense of humor yang tinggi 

cenderung mengalami sedikit depresi dari pada orang yang mempunyai 

sense of humor yang lebih rendah, karena mereka cenderung mudah 

mengalami stres.  

Hadjana (1994) mengemukakan bahwa orang yang condong 

berpikir negatif dan pesimis, dan berkeyakinan irasional lebih mudah stres 
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berat daripada orang yang berpikiran positif, optimis dan berkeyakinan 

rasional, dengan adanya sense of humor maka seseorang akan bisa lebih 

rileks dalam menyelesaikan masalah sehingga bia berpikir dengan rasional 

(dalam Permana dan Rachmawati, 2009). Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

sense of humor selain menyebabkan seseorang mendapatkan keuntungan 

psikologis juga digunakan sebagai suatu bentuk mekanisme pertahanan 

diri terhadap tekanan yang dihadapi. Individu yang memiliki sense of 

humor tinggi diharapkan dapat memperoleh reaksi yang lebih 

menyenangkan dan juga lebih dapat mengatasi stres dalam dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui sense of humor dapat 

mengurangi stress akademik pada siswa. hal tersebut dikarenakan dari 

uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sense of 

humor dengan stress akademik. namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stress akademik siswa, 

sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sense of humor dengan stress akademik 

pada siswa full day school.  

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan pada kerangka 

berpikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah “terdapat 

hubungan negatif antara sense of humor dan stres akademik pada siswa 

full day school”. 


