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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Stres 

1. Pengertian Stres 

Stres didefinisikan sebagai kondisi yang disebabkan adanya interaksi 

antara individu dengan lingkungan sehingga menimbulkan persepsi jarak 

antara tuntutan-tuntutan, yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem 

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

Menurut Harrington (2013), stres merupakan reaksi-reaksi negatif seperti 

kekhawatiran, ketakutan atau kecemasan meskipun dalam konteks lain stres 

dapat merujuk pada sejumlah emosi yang berbeda seperti iritasi, malu, atau 

kesedihan. Stres tidak hanya terbatas pada pengalaman emosi tapi juga 

mencakup fisiologis, perilaku, dan kognitif. Selanjutnya Scot (2008) 

mengatakan stres adalah suatu proses yang menggabungkan sebab dan akibat, 

dan memiliki aspek-aspek emosional, psikologis, perilaku, biologis dan fisik. 

Berbeda dengan pendapat Kartono dan Gulo (dalam Safaria dan Saputra, 

2009) yang mendefinisikan stres sebagai berikut: 

a. Suatu stimulus yang menegangkan kapasitas-kapasitas (daya) psikologis 

dan fisiologis organisme. 

b. Sejenis frustasi, dengan aktivitas yang terarah dengan pencapaian tujuan 

yang telah mengganggu, peristiwa ini biasanya disertai dengan perasaan 

khawatir dalam pencapaian tujuan. 
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c. Kekuatan yang ditetapkan pada suatu sistem, tekanan-tekanan fisik dan 

psikologis yang berdampak pada tubuh dan pribadi. 

d. Suatu kondisi ketegangan fisik atau psikologis yang disebabkan oleh 

adanya persepsi ketakutan dan kecemasan. 

Selanjutnya Lazarus dan Folkman (dalam Aryani, 2016) mendefinisikan 

stres sebagai reaksi fisik dan psikologis terhadap tuntutan hidup yang 

membebani kehidupan seseorang dan akan mengganggu kesejahteraan 

hidupnya. Menurut Kariv dan Herman (2005), stres merupakan suatu 

ketidakseimbangan yang besar antara permintaan yang berupa fisik ataupun 

psikologis dengan kemampuan respon dimana terjadinya kegagalan untuk 

memenuhi permintaan yang memberi konsekuensi yang esensial. Menurut 

Santrock (2003), stres adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian 

yang memicu stres (stressor), yang mengancam dan mengganggu 

kemampuan seseorang untuk menanganinya (coping).  

Menurut Miller dan Selly (2010), stres adalah respon tubuh akibat situasi 

tertentu yang mengharuskan individu untuk menyesuaikan diri dan 

menanggapi situasi tersebut. Stres dapat mengacu pada stimulus yang 

menyebabkan individu bereaksi dan reaksi individu terhadap suatu 

rangsangan. Menurut Baron dan Byrne (2011), stres merupakan respon 

tehadap persepsi kejadian fisk atau psikologis dari individu sebagai suatu 

yang potensial menimbulkan bahaya atau tekanan emosinal. Dalam psikologi 

kesehatan, stres biasanya merujuk pada peristiwa besar atau persepsi dimana 
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individu kekurangan sumber daya untuk mengatasi peristiwa tersebut 

(Sanderson, 2013). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

stres adalah kondisi dimana individu mengalami ketidakseimbangan baik 

secara biologis, psikologis, kognitif, emosional, dan sosial akibat dari adanya 

tuntutan yang melebihi kemampuan individu untuk memenuhinya. 

2. Aspek-Aspek Stres 

Menurut Sarafino & Smith (2012) stres mempunyai dua aspek yaitu: 

a. Biologis 

Aspek biologis merupakan reaksi fisiologis yang timbul karena 

adanya kondisi atau situasi yang mengancam atau berbahaya. Gejala fisik 

dari stres yang dialami individu salah satunya yaitu kekebalan tubuh 

menurun ditandai dengan mudah terserang penyakit seperti sakit kepala 

dan maag. Disamping itu gejala fisik lainnya juga ditandai dengan 

gangguan makan, gangguan tidur dan lain sebagainya.  

b. Psikososial 

Aspek psikososial, berupa gejala psikis diantaranya: 

1. Kognitif, kondisi stres dapat mengganggu proses berpikir pada 

individu. Individu yang mengalami stres cenderung mengalami 

gangguan daya ingat, perhatian, dan konsentrasi. 

2. Emosi, kondisi stres dapat mengganggu kestabilan emosi individu. 

Individu yang mengalami stres akan menunjukkan gejala mudah 



17 

 

marah, kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu hal, merasa 

sedih, takut dan depresi. 

3. Tingkah laku sosial, kondisi stres dapat mempengaruhi tingkah laku 

sehari-hari dan cenderung negatif sehingga menimbulkan masalah 

dalam hubungan interpersonal seperti perilaku agresif, menurunnya 

kualitas hubungan sosial dan tidak dapat mengontrol perilaku. 

Berdasarkan aspek-aspek diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek dari stres yaitu aspek biologis dan aspek psikososial yang 

meliputi gejala kognitif, emosi dan tingkah laku sosial. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres 

Menurut Santrock (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi stres adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor fisik 

Stressor yang termasuk dalam kelompok fisik antara lain seperti 

penyakit yang tak kunjung sembuh, keadaan fisik yang kurang sempurna 

atau kurang berfungsi salah satu anggota tubuh pada individu. Serta 

keadaan postur tubuh yang dianggap individu kurang ideal atau sempurna. 

b. Faktor lingkungan 

Interaksi manusia dengan lingkungannya berhubungan erat dengan 

kesehatannya. Kondisi lingkungan yang sehat akan mendukung kesehatan 

bagi individu, dan sebaliknya lingkungan yang tidak sehat atau berkonflik 

akan dapat menggangu kesehatan individu termasuk dalam konteks 

kesehatan mental dan akan menyebabkan stres. 
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c. Faktor kepribadian 

Sekelompok karakteristik yang ada di dalam diri individu yang 

menjadi penyebab munculnya stres. Kepribadian seperti kemauan yang 

keras, tidak sabar dan mudah marah akan memunculkan reaksi stres yang 

lebih kuat dibandingkan individu yang dapat mengontrol emosinya. 

Williams (dalam Santrock, 2003) percaya bahwa setiap orang memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan kemarahannya dan untuk lebih 

mengembangkan rasa percaya kepada orang lain, yang menurutnya akan 

mengurangi resiko untuk mengalami stres yang berat. Kemampuan 

individu untuk dapat mengendalikan emosi dan membina hubungan 

dengan orang lain adalah kecerdasan emosional (Goleman, 2013). 

d. Faktor kognitif 

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan interpetasi individu 

terhadap suatu kejadian-kejadian dalam hidup mereka sebagai sesuatu 

yang berbahaya, mengancam, atau menantang dan keyakinan apakah 

mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi suatu kejadian dengan 

efektif. Artinya, apa yang dilihat individu sebagai sesuatu yang 

menimbukan stres tergantung pada bagaimana individu menilai dan 

menginterpretasikan suatu kejadian secara kognitif. Individu yang menilai 

suatu peristiwa atau kejadian yang negatif lebih cenderung untuk 

mengalami stres, dibanding individu yang melihat kejadian secara positif. 

Kemampuan individu untuk dapat menilai suatu kejadian secara positif 

dari pengalaman yang negatif adalah sense of humor (Abel, 2002). 
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e. Faktor sosial budaya 

Faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan stres adalah stres 

akulturasi dan status sosial ekonomi. Akulturasi mengacu pada perubahan 

kebudayaan yang merupakan akibat dari kontak yang sifatnya terus-

menerus antara dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Anggota 

kelompok etnis minoritas sepanjang sejarah telah mengalami sikap 

bermusuhan, prasangka, dan ketiadaan dukungan yang efektif selama 

krisis, yang menyebabkan pengucilan, isolasi sosial dan meningkatnya 

stres. Kemiskinan juga menyebabkan stres yang berat bagi individu. 

Kondisi kehidupan yang kronis seperti, pemukiman yang tidak memadai, 

lingkungan yang berbahaya, tanggung jawab yang berat, dan 

ketidakpastian keadaan ekonomi merupakan stressor yang kuat dalam 

kehidupan warga yang miskin. 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor diatas maka dapat disimpukan faktor-

faktor yang menyebabkan stres yaitu faktor fisik, lingkungan, kepribadian 

seperti kecerdasan emosional, kognitif seperti sense of humor dan sosial 

budaya seperti status akulturasi dan status sosial ekonomi. 

4. Dampak Stres 

Menurut Rice (dalam Safaria dan Saputra, 2009), reaksi stres 

menimbulkan beberapa gejala diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Gejala fisiologis, berupa keluhan sakit kepala, sembelit, diare, sakit 

pinggang, urat tegang pada tengkuk, tekanan darah tinggi, kelelahan, sakit 

perut, maag, berubah selera makan, susah tidur, dan kehilangan semangat. 
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b. Gejala emosional, berupa keluhan seperti gelisah, cemas, mudah marah, 

gugup, takut, mudah tersinggung, sedih dan depresi. 

c. Gejala kognitif, berupa keluhan seperti susah berkonsentrasi, sulit 

membuat keputusan, mudah lupa, melamun secara berlebihan, dan pikiran 

kacau. 

d. Gejala interpersonal, berupa sikap acuh tak acuh pada lingkungan, apatis, 

agresif, minder, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan mudah 

mempersalahkan orang lain. 

e. Gejala organisasional, berupa meningkatnya keabsenan dalam pekerjaan 

atau kuliah, menurunnya produktivitas, ketegangan dengan rekan kerja, 

ketidakpuasan kerja dan menurunnya dorongan berprestasi. 

Berdasarkan beberapa gejala-gejala diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa dampak negatif dari stres menimbulkan beberapa gejala diantaranya 

adalah gejala fisiologis gejala emosional, gejala kognitif, gejala interpersonal, 

dan gejala organisasional. 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosional 

Kecerdasan emosional adalah kapasitas untuk mengenali dan memahami 

perasaan diri sendiri dan orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola 

emosi dengan baik, dan kemampuan membina hubungan dengan orang lain 

(Goleman, 2013). Menurut Yeung (2009), kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola suasana hati 

dan perasaan dalam diri sendiri dan orang lain. Menurut Mayer, Salovey dan 
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Caruso, (2004), kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami 

emosi secara akurat, menilai dan mengungkapkannya, menggunakan emosi 

untuk memandu proses berfikir; memahami emosi dan pengetahuan tentang 

emosi; serta mengelola emosi sehingga menunjang pertumbuhan emosional 

dan intelektual. 

Sedangkan menurut Agustian (2005) kecerdasan emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, dan koneksi serta pengaruh 

yang manusiawi. Menurut Elias (Kravitz dan Schubert, 2010), kecerdasan 

emosional adalah kemampuan individu untuk memahami dan 

mengeskpresikan emosinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belajar 

dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya McPheat (2010), 

mengatakan kecerdasan emosional adalah kombinasi kompetensi yang 

memungkin seseorang untuk menyadari, memahami, mengendalikan emosi 

sendiri, memahami dan mengenali emosi orang lain dan menggunakan 

pengetahuan ini untuk mendorong kesuksesan pribadi dan kesuksesan orang 

lain. 

Menurut Sparow dan Knight (dalam Neale dkk, 2009), kecerdasan 

emosional adalah kebiasaan yang menggunakan informasi emosional dari diri 

sendiri dan orang lain, mengintegrasikan hal tersebut dengan pikiran, dan 

menggunakan hal tersebut untuk menginformasikan dan membantu individu 

untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari situasi dan kehidupan pada 

umumnya. Sedangkan Gicnac (2013) mendefinisikan kecerdasan emosi adalah 
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kemampuan untuk sengaja beradaptasi, membentuk, dan memilih lingkungan 

melalui penggunaan proses emosional yang relevan. Menurut Stein (2009), 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengekspresikan diri 

dengan jelas, mengelola situasi sulit dengan baik, tetap tenang di bawah 

tekanan, mengenali situasi dan reaksi emosional orang lain, mampu menjadi 

positif walaupun berada dalam situasi yang sulit. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menilai, merasakan, memahami, 

mengekspresikan dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. 

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2013) kecerdasan emosional memiliki lima aspek, 

yaitu: 

a. Kesadaran diri (mengenali emosi diri), kemampuan individu untuk 

menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam 

dirinya, perasaannya, pikirannya dan latar belakang dari tindakannya. Arti 

lainnya adalah individu mampu terhubung dengan emosi-emosinya, 

pikiran-pikirannya dan keterhubungan ini membuat individu mampu 

menamakan dari setiap emosi yang muncul.  Hal ini disebabkan individu 

menyadari emosi yang sedang dialami serta mengetahui penyebab emosi 

tersebut. 

b. Peraturan diri (mengelola emosi), yaitu kemampuan individu untuk 

mengelola emosi yang dialami dengan tepat dan selaras sehingga tercapai 

keseimbangan dalam diri individu. Kemampuan mengelola emosi-emosi 
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ini, khususnya emosi yang negatif seperti kemarahan, kesedihan, kecewa 

dan dendam. Emosi dapat berhasil dikelola apabila dapat menghibur diri 

ketika sedih, dapat melepaskan kecemasan, kemurungan, ketersinggungan 

dan dapat bangkit kembali dari keadaan yang menekan.   

c. Memotivasi diri, yaitu kemampuan individu untuk memotivasi diri ketika 

berada dalam keadaan putus asa, mampu berpikir positif dan 

menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. Kemampuan ini akan 

membuat individu mampu bertahan dalam masalah yang membebaninya, 

mampu untuk terus berjuang ketika menghadapi hambatan yang besar, 

tidak pernah mudah putus asa dan kehilangan harapan.   

d. Mengenali emosi orang lain (empati), yaitu kemampuan individu untuk 

memahami perasaan, pikiran dan tindakan orang lain berdasarkan sudut 

pandang orang tersebut berdasarkan dari bahasa nonverbal, ekspresi 

wajah, atau intonasi suara orang tersebut.   

e. Keterampilan sosial (membina hubungan dengan orang lain), yaitu 

kemampuan individu untuk membangun hubungan secara efektif dengan 

orang lain, kemampuan mempertahankan hubungan sosial, dan mampu 

menangani konflik-konflik interpersonal, sehingga akan memudahkan 

individu untuk berinteraksi dengan orang lain dan senantiasa bersikap 

saling menghormati. 

Berdasakan aspek-aspek diatas, maka dapat disimpulkan aspek-aspek 

kecerdasan emosional adalah kesadaran diri individu, peraturan diri 
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(mengelola emosi), memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain 

(empati), dan keterampilan sosial (membina hubungan dengan orang lain). 

C. Sense of Humor 

1. Pengertian Sense of Humor 

Thorson & Powell (1997) menyatakan bahwa sense of humor adalah 

multidimensi dan didalamnya termasuk kemampuan untuk membuat humor, 

mengenali humor, mengapresiasi humor, menggunakan humor sebagai 

mekanisme coping dan untuk mencapai tujuan sosial. Menurut Ammer (2013), 

mengatakan sense of humor adalah kemampuan untuk mengamati, menikmati 

atau mengekspresikan apa yang lucu. Menurut Ruch (2008), sense of humor 

adalah perbedaan individual dalam bentuk perilaku dan pengalaman humor 

yang dihubungkan dengan menghargai, memulai atau tertawa pada humor 

lebih tinggi dari pada orang lain. 

Martin (2007) mengatakan sense of humor adalah perbedaan kebiasaaan 

individual dalam segala bentuk perilaku, pengalaman, perasaan, sikap dan 

kemampuan yang dihubungkan dengan hiburan, kesenangan, tertawa, candaan 

dan sebagainya. Eysenck (dalam Safaria dan Saputra, 2009), mengatakan 

bahwa sense of humor adalah kecenderungan individu untuk dapat mengatasi 

rasa sakit, marah dan depresi. Sedangkan Menurut Martin dan Lefcourt (dalam 

Safaria dan Saputra, 2009), sense of humor adalah kemampuan individu untuk 

menjauhkan diri dari situasi yang mengancam dan memandang masalah dari 

sudut kelucuannya untuk mengurangi kecemasan dan tidak berdaya.  
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

sense of humor adalah kemampuan untuk membuat humor, mengenali, 

menikmati, dan mengekspresikan humor dalam segala bentuk perilaku dan 

sikap, serta menggunakan humor untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi. 

2. Aspek-Aspek Sense of Humor 

Menurut Thorson dan Powell (1997) terdapat empat aspek penting 

dalam sense of humor yaitu: 

a. Humor production 

Kemampuan untuk menemukan ide atau gagasan maupun 

menciptakan suatu humor atau hal-hal yang bersifat menyenangkan pada 

setiap peristiwa dan berhubungan dengan perasaan yang diterima dari 

lingkungan.  

b. Coping with humor 

Kemampuan individu untuk menggunakan humor sebagai salah satu 

cara untuk mengatasi emosional dan situasi yang mengandung stres pada 

individu.  

c. Humor appreciation 

Kemampuan untuk mengapresiasikan atau memberikan penghargaan 

terhadap humor atau segala sesuatu yang bersifat jenaka atau lucu yang 

dihubungkan dengan internal locus of control seseorang, sebuah indikasi 

dari seberapa banyak individu mengapresiasikan setiap humor dari 

perilaku orang lain.  
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d. Attitude toward humor 

Suatu tingkah laku atau perasaan, dimana individu cenderungan 

untuk tersenyum atau tertawa pada setiap situasi yang lucu. 

Sedangkan menurut Eysenck (dalam Safaria dan Saputra, 2009), sense of 

humor memiliki tiga aspek, yaitu: 

a. Conformist sense, yaitu kesamaan apresiasi berupa pemahaman dan 

penghargaan individu tentang materi-materi kelucuan. 

b. Quantitative sense, kuantitas atau seringnya individu tertawa, tersenyum, 

serta mudahnya individu merasa gembira. 

c. Productive sense, yaitu kuantitas atau banyaknya individu menceritakan 

cerita-cerita lucu dan mampu membuat individu lain gembira. 

Berdasarkan beberapa aspek-aspek diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek sense of humor yaitu humor production, coping with humor, 

humor appreciation, dan attitude toward humor, conformist sense, quantitative 

sense, dan productive sense. 

D. Kerangka Berpikir 

Mahasiswa memiliki berbagai tanggung jawab dalam menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Tanggung jawab ini tidak jarang membuat 

mahasiswa mengalami tekanan dan akan menimbulkan stres. Menurut Sarafino & 

Smith (2012), stres didefinisikan sebagai ketidakseimbangan kondisi yang dialami 

oleh mahasiswa baik secara biologis, psikologis dan sosial akibat dari adanya 

tuntutan yang melebihi kemampuan mahasiswa untuk memenuhinya. Stres 
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memiliki dua aspek diantaranya aspek biologis dan aspek psikososial yang terdiri 

dari kognitif, emosi dan tingkah laku sosial. 

Stres pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan 

mahasiswa untuk dapat mengenali dan memahami perasaan diri sendiri dan orang 

lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik dan membina 

hubungan dengan orang lain. Salah satu aspek dalam kecerdasan emosional 

menurut Goleman (2013), yaitu kemampuan memotivasi diri. Kemampuan 

memotivasi diri yaitu kemampuan untuk memotivasi diri ketika berada dalam 

keadaan putus asa sehingga mahasiswa mampu berpikir positif dan menumbuhkan 

optimisme dalam hidupnya. 

Kondisi stres yang dialami oleh mahasiswa akan mengganggu proses 

berpikir pada mahasiswa. Mahasiswa yang mengalami stres cenderung mengalami 

gangguan daya ingat, sulit berkonsentrasi, sulit membuat keputusan (Rice dalam 

Safaria dan Saputra, 2009). Hal ini dikarenakan pada saat stres, mahasiswa 

cenderung menilai suatu peristiwa atau keadaan dari sudut pandang yang negatif. 

Ketika mahasiswa memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, mahasiswa akan 

cenderung menilai suatu masalah dengan berpikir positif sehingga akan 

memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengatasi kondisi stres yang dialami.  

Pada saat stres, mahasiswa akan menghasilkan respon emosional berupa 

reaksi seperti cemas, marah, takut, sedih dan emosi negatif lainnya (Colom dan  

Alcover, 2011). Emosi-emosi negatif ini apabila terus-menerus terjadi maka akan 

mengganggu kestabilan emosi mahasiswa. Sehingga diperlukan kemampuan 
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mahasiswa untuk dapat mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang 

dialami dengan tepat dan selaras sehingga akan tercapai keseimbangan dalam diri 

mahasiswa. Saat mahasiswa mampu mengelola emosinya, mahasiswa akan dapat 

menghibur diri ketika sedih, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, 

ketersinggungan dan bangkit kembali dari keadaan yang menekan (Goleman, 

2013). 

Beberapa keadaan stres cenderung membuat individu mencari kenyamanan 

orang lain untuk mendapatkan dukungan atau persahabatan (Sarafino dan Smith, 

2012). Disisi lain stres juga memungkinkan individu menjadi kurang ramah, lebih 

banyak bermusuhan dan tidak peka terhadap kebutuhan orang lain (Cohen dan 

Spacapan dalam Sarafino dan Smith, 2012). Ketika stres dan emosi negatif terjadi 

disaat yang bersamaan maka perilaku sosial negatif cenderung mengalami 

peningkatan sehingga menimbulkan masalah dalam hubungan interpersonal. 

Namun ketika individu dapat mengembangkan emosi-emosi positif dalam 

keadaan stres, individu akan cenderung menciptakan suasana yang lebih rileks 

dan menyenangkan sehingga dapat mencairkan suasana dan membangun 

hubungan interpersonal yang baik meskipun berada dalam kondisi stres. 

Kemampuan ini disebut dengan sense of humor. 

Sense of humor adalah multidimensi dan didalamnya termasuk kemampuan 

untuk membuat humor, mengenali humor, mengapresiasi humor, menggunakan 

humor sebagai mekanisme coping dan untuk mencapai tujuan sosial (Thorson dan 

Powell, 1997). Salah satu aspek dari sense of humor yaitu humor production. 

Humor production adalah kemampuan untuk menemukan ide atau gagasan yang 
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menyenangkan pada setiap peristiwa dan berhubungan dengan perasaan yang 

diterima dari lingkungan. 

Kondisi stres yang dialami individu cenderung ditentukan oleh interpretasi 

individu terhadap suatu peristiwa. Individu bisa memandang dan 

menginterpretasikan sebuah peristiwa dalam persepsi atau penilaian negatif, tidak 

menyenangkan, menyengsarakan, menjengkelkan, mengecewakan atau sebaliknya 

dalam persepsi yang lebih positif seperti sebuah kewajaran, hal yang indah, 

sasuatu yang mengharukan atau membahagiakan. Interpretasi yang individu buat 

atas sebuah peristiwa mengkondisikan dan membentuk perubahan fisiologis dan 

psikologis individu secara internal (Safaria dan Saputra, 2009). Ketika individu 

menilai suatu peristiwa secara lebih positif maka perubahan fisiologis dan 

psikologis akan menjadi lebih positif sehingga individu cenderung tidak 

memandang peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam atau membahayakan dan 

akan terhindar dari gejala-gejala stres (Widyowati, 2016).  

Mahasiswa yang mengalami stres juga dapat mengalami masalah dalam hal 

tingkah laku terutama pada aspek hubungan interpersonal. Mahasiswa yang 

menemukan hal yang menyenangkan atau humor dalam berbagai situasi dan 

mampu tertawa lepas dengan lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai salah 

satu pemecah terjadinya konflik interpersonal dan mampu menjalin komunikasi 

yang lebih baik dan terbuka dengan orang lain (Safaria dan Saputra, 2009). Hal ini 

dikarenakan sense of humor mampu mengembangkan suasana hati yang positif 

(positive mood), seperti perasaan senang, gembira, dan sebagainya, sehingga 

individu dapat menciptakan suasana yang lebih rileks (Hardianti, 2002). Ketika 
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individu mampu menciptakan suasana yang lebih rileks, individu akan melakukan 

introspeksi terhadap perilakunya, tidak kaku, serta cenderung memandang cara-

cara baru dalam menghadapi masalah serta dapat melatih diri untuk mampu 

berpikir fleksibel dan membantu mengatasi pola hubungan sosial yang kaku dan 

formal serta dapat menghindari ketegangan yang menyebabkan stres (Safaria dan 

Saputra, 2009). 

Kecerdasan emosional dan sense of humor yang dimiliki mahasiswa 

cenderung memberikan banyak keuntungan, mengingat permasalahan yang 

dialami oleh mahasiswa dapat menimbulkan stres. Dengan menggunakan 

kecerdasan emosional dan sense of humor akan membantu mahasiswa untuk 

membentuk hubungan sosial yang baik serta dapat mengurangi ketegangan akibat 

stres yang dialami. Vaezi dan Fallah (2015) menemukan bahwa sense of humor 

dan kecerdasan emosional secara signifikan mampu memprediksi stres. Hal ini 

dikarenakan individu yang cerdas secara emosional akan mampu memahami 

kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain, serta memungkinkan mereka 

untuk mengantisipasi dan mengatasi stres. Selanjutnya, individu dengan sense of 

humor yang baik akan lebih akurat dan realistis menilai stres dalam kehidupan 

mereka dibandingkan individu dengan rasa humor yang rendah. Oleh karena itu 

kecerdasan emosional dan sense of humor yang dimiliki cenderung dapat 

mempengaruhi stres yang sedang dialami oleh mahasiswa. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan 

antara kecerdasan emosional dan sense of humor dengan stres pada mahasiswa. 


