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ABSTRAK 

 

Hubungan antara Hardiness dan Kelekatan Orang Tua dengan 

Stres Akademik Pada Mahasiswa 

 

Oleh: 

Tiesha Salsabilla 

 

Pandemi covid-19 terjadi hampir diseluruh dunia menyebabkan 

kegiatan yang melibatkan banyak orang harus dihindari, salah satunya 

adalah kegiatan belajar mengajar. Sejak bulan Maret tahun 2020, 

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran 

jarak jauh/daring di Perguruan Tinggi. Proses pembelajaran daring 

menimbulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, hal 

tersebut yang mengakibatkan stres akademik pada mahasiswa. Stres 

akademik terjadi karena tidak tercapainya penyesuaian dan adanya 

kegagalan dalam menghadapi tuntutan akademik. Faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi stres akademik pada mahasiswa tersebut adalah 

hardiness dan kelekatan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antara hardiness dan kelekatan orang tua 

dengan stres akademik pada mahasiswa, menganalisis hubungan 

antara hardiness dengan stres akademik pada mahasiswa, dan 

menganalisis hubungan antara kelekatan orang tua dengan stres 

akademik pada mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif non 

eksperimen dengan desain penelitian metode korelasional. Populasi 

penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama 

Angkatan 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 234 mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel 

proportional random sampling. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan skala psikologi meliputi skala stres 

akademik berjumlah 35 aitem (α = 0,897), skala hardiness berjumlah 

35 aitem (α = 0,889), dan skala kelekatan orang tua berjumlah 35 

aitem (α = 0,888). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 26.0 for 

windows. 

Data yang dianalisis menunjukkan hasil analisis regresi 

berganda yaitu: 

1. R = 0,542 dengan F = 48,090 sig 0,000 (p < 0,01) yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada hubungan 

antara hardiness dan kelekatan orang tua dengan stres 
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akademik pada mahasiswa dengan tingkat hubungan sedang 

(0,50 – 0,69). Hardiness dan kelekatan orang tua tersebut 

memberikan sumbangan efektif sebesar 29,4% terhadap 

variabel terikat dan 70,6% dihasilkan oleh variabel lain di 

luar penelitian. 

2. rx1-y = - 0,453 dengan sig 0,000 (p < 0,01) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara hardiness 

dengan stres akademik pada mahasiswa dengan sumbangan 

efektif sebesar 19,1%. 

3. rx2-y = - 0,344 dengan sig 0,000 (p < 0,01) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara kelekatan 

orang tua dengan stres akademik pada mahasiswa dengan 

sumbangan efektif sebesar 10,3%. 

Kata kunci : Stres Akademik, Hardiness, Kelekatan Orang Tua 

 

 









vii 
 

MOTTO 

 

 

            

 

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

 

(Q.S. Al – Baqarah : 286) 

 

             

"maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak 

Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan 

Allah).” 

 

(Q.S. Al –kahfi : 39) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini masyarakat indonesia sudah memasuki era revolusi 

Industry 4.0, hal ini membuat individu berusaha untuk memperluas 

kompetensi yang dimilikinya dengan mempelajari berbagai macam 

hal. Sebagaimana pendidikan pada revolusi industry 4.0 adalah 

respons terhadap kebutuhan revolusi industry 4.0 di mana manusia 

dan teknologi diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru 

dengan kreatif dan inovatif (Piter Lase, 2019). Salah satunya yaitu 

dengan menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. 

Individu yang sudah memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi, 

baik negeri maupun swata atau lembaga lainnya yang setingkat 

dengan perguruan tinggi dinilai memiliki tingkat intelektual yang 

tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak 

(siswoyo, 2007). 

Mahasiswa adalah setiap individu yang berupaya menggali ilmu 

pengetahuan di perguruan tinggi untuk meningkatkan kecerdasan diri 

baik dalam berfikir dan bertindak serta selalu berusaha untuk 

memaksimalkan potensi diri yang dimiliki untuk bersiap mengambil 

peran di masa depan. Dalam era revolusi industri 4.0 mengharuskan 

generasi penerus bangsa yaitu mahasiswa untuk siap menerima sikap 

tantangan yang ada di era revolusi industri 4.0 ini. Salah satunya 

dengan melatih diri menjadi sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas, kreatif, dan berinovasi yang mempunyai daya saing. 

Dengan demikian, dukungan dan peran pendidikan diharapkan untuk 

meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan 

global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.  

Pada saat ini dunia mengalami musibah pandemi Covid-19 atau 

corona virus diseases 2019. Indonesia termasuk salah satunya 

bermula sejak bulan Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 merupakan 

suatu penyakit yang memiliki penularan yang sangat cepat dan akibat 

dari paparan virus covid-19 adalah kluster pneumonia hingga 

kematian. Oleh karena itu, pemerintah dunia termasuk Indonesia 

mengambil kebijakan dengan melakukan berbagai cara untuk 
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mengurangi penyebaran virus lebih lanjut, salah satu dampaknya 

dialami oleh pelajar sekolah hingga mahasiswa. Salah satunya 

kebijakan dalam dunia pendidikan adalah belajar dirumah dengan 

sistem daring (online). Kuliah yang normalnya dilakukan dengan tatap 

muka di kelas harus berubah formal menjadi perkuliahan daring 

(online). 

Covid-19 yang mengakibatkan perubahan kurikulum atau metode 

pembelajaran secara daring membutuhkan penyesuaian tersendiri bagi 

mahasiswa. Penyesuaian ini dapat menimbulkan masalah, beban 

maupun kendala yang dirasakan bagi mahasiswa. Kendala tersebut 

yang dapat menyebabkan timbulnya stres dalam diri mahasiswa 

(Defitri et al., 2021). Terjadinya perubahan yang terlalu cepat ini 

khususnya dalam metode pembelajaran dapat menyebabkan 

kebingungan pada diri mahasiswa, belum lagi masalah-masalah yang 

dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran baru 

sehingga dapat menyebabkan stres dalam diri individu. Sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Andiarna dan Kusumawati 

(2020) yang menyatakan jika pembelajaran daring selama pandemi 

covid-19 memberikan pengaruh terhadap stres akademik mahasiswa. 

Pembelajaran daring secara online pada awalnya ditanggapi 

positif oleh beberapa mahasiswa tetapi dengan berjalannya proses 

pembelajaran, mahasiswa mengalami beberapa kesulitan. Seharusnya 

mahasiswa saat ini sudah mampu untuk melakukan kuliah secara 

daring (online), namun kenyataan di lapangan dengan adanya 

perubahan sistem pembelajaran, tidak semua mahasiswa mampu 

melaksanakan perkuliahan daring secara baik. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa banyak memiliki kendala diantaranya jaringan internet 

yang kurang mendukung, sebagian kekurangan kuota, kurang paham 

terhadap perkembangan teknologi karena terbiasa kuliah tatap muka, 

mahasiswa kurang fokus belajar tanpa adanya interaksi langsung 

dengan dosen maupun mahasiswa lain, sulit memahami materi yang 

disampaikan serta banyaknya beban tugas yang diberikan dosen dan 

masalah lainnya yang membuat mahasiswa jenuh, bosan, panik, 

hingga stres (Andiarna & Kusumawati, 2020). 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tiga 

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan secara 
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daring (online) pada semester 3 di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, yaitu mahasiswa berinisial SA, AM, dan FA. 

Wawancara yang berkaitan dengan stres akademik yang dialami 

mahasiswa ketika masa perkuliahan secara daring (online)ini 

dilakukan secara tatap muka pada tanggal 10 September 2021. 

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang telah dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 10 September 2021 dengan salah satu mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berinisial SA. 

Hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa saat perkuliahan daring 

menurut individu merupakan perkuliahan yang materi 

pembelajarannya sulit untuk dipahami, perkuliahan yang menuntut 

mahasiswa untuk dapat mengerjakan tugas berkali lipat dibandingkan 

perkuliahan face to face, jaringan internet yang susah untuk didapati, 

kuota paket internet yang cepet habis, adanya beban tugas yang 

menumpuk dan serba deadline hingga membuat jantung berdebar 

kencang, kepanikan, ketakutan, frustasi bahkan stres menghadapi 

perkuliahan secara daring (online).  

Wawancara kedua juga telah peneliti lakukan terhadap salah satu 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 

tanggal 10 September 2021 yang berinisial AM. Hasil wawancara 

kedua tersebut diperoleh bahwa individu dalam menjalankan 

perkuliahan di semester 3 sejak diberlakukannya kuliah secara daring 

(online) individu merasa tugas-tugas yang diberikan semakin banyak, 

hal ini yang membuat individu menjadi stres. Gejala stres yang 

dirasakan individu yaitu sering merasa cemas jika tugasnya tidak 

dapat terselesaikan, pusing dan invidu merasa sulit berkonsentrasi. 

Individu juga merasa saat pambelajaran daring ini lebih sulit 

dikarenakan saat mengerjakan tugas dilakukan secara mandiri, 

biasanya individu akan mengerjakan tugas bersama teman-teman jika 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Namun karena ada 

pemberlakuan untuk jaga jarak dengan orang lain, maka hal ini sulit 

untuk individu lakukan. Individu merasa semakin tidak memiliki 

motivasi untuk mengerjakan tugas. 

Hasil wawancara selanjutnya yaitu wawancara ketiga yang telah 

dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswi Universitan Islam Negeri 

Raden Intan Lampung pada tanggal 10 September 2021 yang 
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berinisial FA, mengatakan bahwa dalam menjalani perkuliahan dari 

awal semester 1 hingga sekarang menduduki bangku perkuliahan 

semester 3, individu merasa bahwa perkuliahan yang dilakukan secara 

daring online ini individu mulai merasa jenuh dikarenakan kuliah 

daring banyak dosen yang hanya memberikan tugas-tugas saja dengan 

waktu pengumpulan yang hampir berdekatan tanpa penjelasan terlebih 

dahulu kepada mahasiswa mengenai tugas yang diberikannya tersebut. 

Hal ini membuat individu sering sulit tidur dan makan, karena 

memikirkan tugas yang belum selesai dan hal ini membuat individu 

mudah marah. Selain itu individu juga mengalami berbagai masalah 

yang lain dalam melakukan perkuliahan seperti kebutuhan akan kuota 

internet yang semakin banyak, terkadang laptop atau handphone yang 

digunakan mengalami error sehingga hal tersebut membuat individu 

pusing dan stres. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan tentang apa yang dirasakan selama masa pembelajaran 

daring (online) ini dalam menempuh pendidikan perkuliahan. 

Mahasiswa yang dimintai keterangan mengenai masalah ini 

menyatakan jika mereka mulai merasakan kejenuhan terhadap 

pembelajaran yang dilakukan secara online dikarenakan materi yang 

sulit untuk dipahami dan adanya tugas yang menumpuk disertai 

dengan waktu pengumpulan yang berdekatan. Selain itu mereka 

mengalami gejala fisik stres seperti pola makan yang tidak teratur, 

sulit untuk tidur, serta sakit kepala. Kemudian mahasiswa juga 

mengeluhkan adanya gejala emosi seperti panik, cemas, dan khawatir 

terhadap permasalahan akademik yang dihadapinya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman dan 

Rahman (2020) menyebutkan juga bahwa perkuliahan daring 

menimbulkan kesulitan bagi banyak mahasiswa khususnya dalam 

memahami materi kuliah. Mahasiswa tidak dapat memahami secara 

keseluruhan materi perkuliahan serta beranggapan bahwa dengan 

membaca materi dan mengerjakan tugas saja tidak cukup. Mahasiswa 

membutuhkan tatap muka langsung sehingga mendapat penjelasan 

secara verbal mengenai meteri kuliah dari dosen seperti perkuliahan 

yang dilakukan dengan tatap muka di dalam ruang kelas. Diskusi 

dalam perkuliahan melalui forum grup chat tidak mampu untuk 
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memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai materi 

perkuliahan yang sedang dibahas.  

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Zalnick (2020) 

tentang dampak pandemi covid-19 terhadap kesehatan mental 

mahasiswa atau tingkat stres yang sedang dialami mahasiswa. Selama 

terjadinya musibah pandemi covid-19, mahasiswa yang mengalami 

stres atau kecemasan yang tinggi sebesar 91%, merasa kecewa dan 

sedih sebesar 81%, merasa kesepian sebesar 80%, mengalami 

persoalan keuangan sebesar 48%, dan mengalami relokasi sebesar 

56%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maia 

dkk. (2020) yang menyatakan jika para peserta didik yang telah 

diamati dan dievaluasi di masa pandemi Covid-19 menunjukkan 

tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang sangat tinggi dibandingkan 

dengan masa sebelum masa pandemi Covid-19. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lubis et al. (2021) pada 

mahasiswa aktif FISIP Universitas Mulawarman Samarinda, 

menunjukkan jika mahasiswa mengalami stres akademik terbanyak 

pada kategori sedang yaitu 80 mahasiswa (39,2%), stres akademik 

kategori tinggi sebanyak 55 orang (27%), kategori rendah sebanyak 48 

orang (21%), kategori sangat tinggi sebanyak 14 orang (6,9%), dan 

kategori sangat rendah sebanyak 11 orang (5,4%). Artinya mahasiswa 

merasakan tekanan yang cukup berat selama melaksanakan 

pembelajaran daring di masa pandemi Covid1-19.  

Pemaparan terhadap keadaan-keadaan yang timbul diatas 

menunjukkan bahwa stres yang dialami oleh seseorang merupakan 

kondisi yang tidak menyenangkan karena terdapat sebuah tuntutan 

dalam suatu kondisi yang sedang dialami sehingga menyebabkan 

sebuah beban dalam kehidupan sehari-hari (Yosep, 2009). Kadapati 

dan Vijayalaxmi (2012) menjelaskan jika munculnya stres berasal dari 

berbagai macam hal yang berorientasi pada kegiatan akademik yang 

harus dijalani serta melebihi batas kemampuan yang ada dalam diri 

individu disebut dengan stres akademik. Stres akademik merupakan 

respon peserta didik terhadap tuntutan sekolah yang menekan yang 

menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketegangan dan perubahan 

tingkah laku (Desmita, 2010).  
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Dalam stres akademik juga terdapat hal utama yang menjadikan 

penyebab munculnya stres akademik yang sedang dijalani oleh 

mahasiswa yaitu, seperti berbagai macam tugas yang sedang 

dikerjakan, kurangnya waktu penyelesaian tugas, kesulitan dalam hal 

ekonomi seperti dalam segi keuangan, serta dorongan untuk memiliki 

prestasi yang tinggi (Wilks & Spivey, 2010). Menurut Kaplan dan 

Sadock dalam Affun-osei et al. (2014), stres menjadi salah satu faktor 

yang paling berpengaruh dalam prestasi belajar. Stres akademik yang 

dialami mahasiswa berdampak pada hasil atau prestasi belajar mereka.  

Sebagaimana masalah yang dihadapi mahasiswa tentang stres 

akademik yang dialaminya, mahasiswa pasti akan merasakan tekanan 

akademik ini menjadi situasi yang mengancam sehingga sulit untuk 

diatasi oleh individu yang bersangkutan termasuk di kalangan 

mahasiswa pada masa perkuliahannya. Islam telah mengenalkan stres 

ke dalam kehidupan sebagai cobaan dan ujian bagi setiap makhluk 

Allah SWT, khususnya manusia. Allah Subhanahu Wa Ta ‗Ala 

berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155: 

 

                   

               

 

Artinya :  

 

 

 

 

 

Datangnya cobaan dalam diri individu akan dipersepsikan 

menjadi suatu tekanan yang mengancam atau yang dapat didefinisikan 

sebagai beban sehingga menimbulkan stres. Stres yang dialami 

mahasiswa di lingkungan akademik merupakan ujian atau cobaan 

yang telah diberikan oleh Allah SWT dan manusia sebagai makhluk 

ciptaan-Nya harus menerima serta melewatinya, khususnya bagi 

mahasiswa yang merasa terbebani dengan banyaknya tuntutan tugas 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang 

yang sabar” (Q.S Al-Baqarah [2] : 155) 
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akademik dan berbagai permasalahan dalam penyelesaian pendidikan 

perkuliahan. 

Ujian yang diberikan oleh Allah sedikit. Kadarnya sedikit bila 

dibandingkan dengan potensi yang telah dianugerahkan Allah kepada 

manusia. Ia hanya sedikit, sehingga setiap yang diuji akan mampu 

memikulnya jika ia menggunakan potensi-potensi yang diangerahkan 

Allah itu. Dalam ayat tersebut juga Allah SWT memerintahkan 

kepada manusia untuk dapat bersabar dalam menghadapi setiap ujian 

dari Allah SWT. Meskipun dalam proses pendidikan perkuliahan 

mahasiswa dihadapkan pada satu kesulitan atau ujian dalam berbagai 

permasalahan akademik, namun Allah SWT telah mengungkapkan 

pada Surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa bersabarlah dalam setiap ujian 

atau cobaan, niscaya dari kesulitan atau ujian tersebut terdapat 

hikmahnya. 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh menunjukkan 

bahwasannya mahasiswa sangat rentan untuk dapat mengalami stres 

akademik dikarenakan banyaknya problematika akademik yang 

menjadi beban tersendiri bagi masing-masing mahasiswa sehingga 

membuat dirinya menjadi tertekan. Mahasiswa yang mengalami 

situasi tertekan yang berasal dari sumber stres akademik memerlukan 

adanya kemampuan untuk menghadapinya. Seseorang yang mampu 

untuk mengendalikan sumber stres akademik tergantung pada 

karakteristik pribadi individu tersebut dikarenakan kepribadian 

seseorang dapat mempengaruhi tingkat stres yang dialaminya 

(Alwisol, 2007). 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Smet 

(1994) bahwasannya karakteristik kepribadian ialah salah satu faktor 

yang mempengaruhi stres akademik. Karakteristik kepribadian yang 

dimaksudkan ini adalah kepribadian hardiness. Kepribadian hardiness 

ini ialah suatu ketahanan psikologis yang dimana ketahanan ini 

mampu untuk meringankan seseorang dalam mengendalikan stres 

yang sedang dialaminya (Kobasa et al., 1982). Kreitner dan Kinichi 

(2005) menyatakan bahwa hardiness merupakan perilaku seseorang 

dalam mengubah sumber stres negatif menjadi positif atau dengan 

kata lain menganggap suatu sumber stres sebagai tantangan. 
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Kepribadian hardiness sangat dibutuhkan mahasiswa untuk 

menghadapi sumber stres akademik tersebut. 

Kobasa (1982) mengatakan bahwa kepribadian tangguh sebagai 

sumber perlawanan yang positif dan mampu melemahkan peristiwa 

kehidupan yang penuh tekanan pada kesehatan. Mahasiswa yang 

memiliki tipe kepribadian hardiness yang lebih tinggi dapat diartikan 

bahwa individu tersebut mampu untuk menahan serta menghadapi 

sumber stres akademik yang sedang dihadapinya. Sebaliknya, 

mahasiswa yang memiliki hardiness yang rendah dapat diartikan 

bahwa individu tersebut kurang mampu untuk dapat menahan sumber 

stres akademik dalam dirinya, yang berarti individu menyerah 

terhadap permasalahan akademik yang dihadapinya (Putri & Sawitri, 

2017). Untuk itu, mahasiswa harus memiliki kepribadian yang 

tangguh untuk bertahan dalam kesulitan dan tuntutan akademik. 

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi harus memiliki kepribadian hardiness yang baik terdiri dari 

kontrol, komitmen, dan tantangan yang mampu membuat mahasiswa 

bertanggung jawab, mempercayai dirinya dan pantang menyerah 

terhadap hal-hal yang membuat setiap mahasiswa merasakan stres. 

Banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, jangka waktu 

antar tugas yang terkadang berdekatan, dan harapan-harapan yang 

menginginkan untuk mencapai indeks prestasi yang tinggi merupakan 

tantangan yang harus mahasiswa hadapi. Individu dengan kepribadian 

hardiness senang untuk bekerja keras karena dapat menikmati 

pekerjaan yang dilakukan, senang membuat sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan akan dianggap sebagai tantangan dan sangat berguna untuk 

perkembangan hidupnya. 

Selain dari faktor karakteristik kepribadian yang dapat 

mempengaruhi stres akademik, faktor lainnya yang berpengaruh 

adalah hubungan dengan lingkungan. Faktor lingkungan yang 

dimaksudkan disini ialah lingkungan tempat tinggal yang baik dan 

nyaman serta keluarga yang membuat rasa aman bagi individu 

dikarenakan hal tersebut mampu untuk mengurangi respons terhadap 

stres serta menghidupkan pola asuh yang hangat (Berk, 2012). 

Mahasiswa biasanya yang menyatakan bahwa dirinya tidak cemas, 
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gelisah, dan stres serta perasaan yang lebih positif ketika berada 

dirumah bersama anggota keluarga.  

Keluarga merupakan suatu bagian yang memberikan peran yang 

sangat penting untuk kehidupan setiap individu. Meskipun terkadang 

setiap individu khususnya setiap mahasiswa masih didapati lebih 

sering banyaknya menghabiskan waktu untuk menceritakan tentang 

kehidupan yang sedang dialaminya dengan temen sebayanya. Dalam 

hal ini orang tua tetap menjadi peranan yang paling penting bagi 

setiap individu terutama mahasiswa dalam memberikan dukungan 

serta dorongan ketika mahasiswa akan mencapai prestasi akademik 

yang ingin diraihnya (Santrock, 2012). 

Keterlibatan orang tua dalam pertumbuhan emosi bagi setiap 

anak-anaknya ini dapat menciptakan hubungan yang bersifat 

emosional, biasa disebut dengan kelekatan. Kelekatan atau attachment 

ialah suatu hubungan emosional yang kuat serta dapat terjadi antara 

dua individu (Santrock, 2012). Kelekatan dianggap memegang 

peranan yang cukup penting dalam beberapa aspek kehidupan 

manusia, yaitu kepercayaan, komunikasi dan keterasingan. Kelekatan 

dengan orang tua yang sangat kuat mampu untuk individu sebagai 

anak terhindar dari keadaan yang membuat menjadi cemas, stres serta 

kemungkinan adanya perasaan depresi yang berhubungan langsung 

dengan masa peralihan anak khususnya mahasiswa yang dimana dulu 

masih berada pada masa pendidikan SMA dan sekarang sudah 

memasuki masa yang tingkat pendidikannya lebih tinggi yaitu 

Perguruan Tinggi.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fass dan Jonathan 

(2002) dengan judul The Influence of Parental And Peer Attachment 

on College Students Academic Achievement. Mengunggkapkan bahwa 

attachment yang positif akan mendukung nilai rata-rata kelas yang 

lebih baik. Dan sebaliknya, rendahnya level attachment antara anak 

dan orang tua akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja akademis dari mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memiliki 

attachment yang tinggi terhadap orang tua maupun teman sebaya akan 

mempengaruhi bagaimana prestasi akademik mahasiswa tersebut, 

sehingga lemahnya attachment dengan orang tua dan teman sebaya 

akan menimbulkan hasil akademik yang buruk pula bahkan 
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kekurangan lainnya dalam kompetensi. Beaty dan Alexeyev (2008) 

menyatakan pendapatnya juga bahwa pada anak yang memiliki 

kelekatan aman akan lebih baik dalam keadaan psikologisnya. 

Demikian sebaliknya, jika anak dengan kelekatan tidak aman dengan 

orang tuanya cenderung memiliki keadaan psikologis yang tidak baik 

untuk dirinya.  

Berdasarkan berbagai pemaparan latar belakang diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai hubungan hardiness dan kelekatan 

orang tua dengan stres akademik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang sudah peneliti uraikan dalam latar 

belakang, bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah ―Apakah 

terdapat hubungan antara hardiness dan kelekatan orang tua dengan 

stres akademik pada mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis hubungan antara hardiness dan kelekatan 

orang tua dengan stres akademik pada mahasiswa. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara hardiness dengan stres 

akademik pada mahasiswa. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara kelekatan orang tua dengan 

stres akademik pada mahasiswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini, diharapkan 

penelitian ini mampu memberikan banyak manfaat baik manfaat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Pada hasil penelitian yang peneliti lakukan ini di harapkan 

mampu untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

hal memperbanyak wawasan mengenai teori-teori terhadap kajian 

ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi yang berkaitan dengan 

hubungan antara hardiness dan kelekatan orang tua terhadap stres 

akademik pada mahasiswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Subjek Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama untuk mampu 

memanajemen stres dalam menyikapi berbagai permasalahan 

akademik yang dialaminya serta tanggung jawabnya dalam 

segi bidang akademis. 

b. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada orang tua mengenai pentingnya memiliki kelekatan 

orang tua-anak yang baik, terutama dalam menata disiplin 

anak untuk menghindari terjadinya stres akademik. 

c. Bagi Perguruan Tinggi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada perguruan tinggi terutama dalam hal mengelola jadwal 

perkuliahan dan beban dalam setiap mata kuliah mahasiswa. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan acuan 

penelitian selanjutnya, terutama yang akan melakukan 

penelitian dengan topik stres akademik yang dialami 

mahasiswa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti temukan yang 

sekiranya selaras dengan tema diatas. Adapun penelitian tersebut akan 

peneliti uraikan dibawah ini: 

1. Pada hasil penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Putri 

dan Sawitri (2017) yang mengenai tentang ―Hubungan antara 

Hardiness dengan stres akademik Pada Taruna Tingkat II 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang‖. Hasil menunjukkan 

dengan sampel penelitian yang berjumlah 173 taruna tingkat II 

diperoleh koefisien korelasi rxy= -.63 dengan p= .000 (p < .001) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara hardiness dengan stres akademik pada Taruna Tingkat II 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Risana dan Kustanti (2020) yang 

berjudul ―Hubungan Antara Hardiness dengan Stres Akademik 

Pada Mahasiswa Departemen Teknik Sipil Universitas 

Diponegoro‖. Hasil menunjukkan dengan sampel penelitian 118 

mahasiswa diperoleh koefisien korelasi sebesar rxy = -0,555; 

dengan p = 0,000 (p < 0,05). Sehingga terdapat hubungan negatif 

antara hardiness dengan stres akademik pada mahasiswa 

Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2017. 

Semakin tinggi hardines maka semakin rendah stres akademik. 

Demikian pula sebaliknya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmuda dan Rusnawati (2018) 

yang berjudul ―Hubungan Antara Kelekatan Anak-Orang Tua 

dengan Stres Akademik Pada Siswa SD N Srondol Wetan 02 

Semarang dengan Sistem Pembelajaran Full Day School‖. Hasil 

penelitian dengan sampel berjumlah 115 siswa diperoleh rxy = -. 

497 dan p = .000 (p <.05). menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara kelekatan anak-orang tua 

dengan stres akademik pada siswa SD N Srondol Wetan 02 

Semarang dengan Sistem Pembelajaran Full Day School, artinya 

semakin tinggi kelekatan anak-orang tua, maka semakin rendah 

stres akademik siswa. Demikian pula sebaliknya. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2014) yang berjudul 

―Hubungan Antara Hardiness dengan Stres Akademik Pada 

Mahasiswa‖. Penelitian ini bertujuan menguji secara empirik 

hubungan antara hardiness dengan stres akademik pada 

mahasiswa. Subyek dalam penelitian ini adalah 77 mahasiswa 

semester V Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Berdasarkan analisis data dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment diperoleh nilai 

korelasi sebesar -0,667 dengan p<0,01 yang berarti menunjukkan 

adanya hubungan negatif yang signifikan. 

5. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bunda (2018) 

dengan judul ―Pengaruh Kelekatan Terhadap Stres Pada 

Mahasiswa Semester Akhir‖. Penelitian ini bertujuan guna 

mengetahui pengaruh kelekatan terhadap stres pada mahasiswa 

akhir. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 340 mahasiswa 



13 
 

 
 

angkatan 2013, 2012, 2011, dan sebelum 2011 dengan teknik 

sampling menggunakan insidental sampling. Teknik analisis data 

yang digunakannya yaitu regresi linier sederhana dengan hasil 

signifikan dengan nilai koefisien -0,487 dengan p = 0,000 < 0.05. 

6. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marhamah dan 

Hamzah (2016) yang berjudul ―The Relationship Between Social 

Support and Academic Stres Among First Year Student at Syiah 

Kuala University”. Hasil yang diperoleh dengan sampel 

berjumlah 380 mahasiswa menunjukkan hubungan negatif yang 

signifikan    (r = -.46, p < .01)  antara dukungan sosial dan stres 

akademik. 

7. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rehana (2018) 

yang berjudul ―Relationship between Emotional Intelligence and 

Academic Stress of University Students‖. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sampel acak bertingkat dari 504 mahasiswa 

dikumpulkan dari mereka 252 responden laki-laki dan 252 

responden perempuan belajar di 12 Universitas negeri dan 

swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki 

mengalami tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi 

daripada stres akademik, sedangkan mahasiswa perempuan 

memiliki tingkat stres akademik yang lebih tinggi daripada 

kecerdasan emosional. Mahasiswa perguruan tinggi negeri 

memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, sedangkan 

mahasiswa perguruan tinggi swasta memiliki tingkat stres 

akademik yang lebih tinggi daripada kecerdasan emosional. 

Berdasarkan uraian diatas antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaannya yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya ialah kesamaan variabel tergantung yaitu stres 

akademik dan terhadap variabel bebasnya yaitu hardiness dan 

kelekatan orang tua, akan tetapi setiap variabel bebas dengan 

variabel tergantung dibahas secara terpisah. Selain itu, terdapat 

perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu peneliti menggabungkan antara variabel bebas hardiness 

dan kelekatan orang tua terhadap variabel tergantung stres 
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akademik menjadi judul penelitian, serta pada penelitian ini 

peneliti menggunakan subyek mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres Akademik 

1. Pengertian Stres Akademik 

Stres adalah suatu respon individu terhadap sumber stres 

berupa peristiwa atau sesuatu yang mengancam di lingkungan 

individu tersebut berada. Stres yang dialami oleh individu di 

lingkungan sekolah atau pendidikan disebut dengan stres 

akademik.  

Gadzella dan Masten (2005) mendefinisikan stres 

akademik adalah suatu persepsi seseorang terhadap sumber 

stres akademik serta bagaimana respon terhadap sumber stres 

akademik yang terdiri dari respon fisik, emosi, perilaku, serta 

kognitif terhadap sumber stres tersebut . Sedangkan Alvin 

(2007) memberi pengertian bahwa stres akademik merupakan 

suatu kondisi yang disebabkan oleh tuntutan atau tekanan 

untuk memperoleh prestasi akademik serta lingkungan 

persaingan akademik yang semakin ketat dan tinggi, sehingga 

setiap individu yang mendapatkan berbagai macam tekanan 

dan tuntutan akademik akan merasa terbebani. 

Desmita (2010) mendefinisikan stres akademik adalah 

stres yang disebabkan oleh adanya sumber stres akademik. 

Sumber stres akademik mengacu pada stres siswa yang 

disebabkan karena adanya proses pembelajaran atau masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan akademik, antara lain: 

tekanan untuk naik kelas, lamanya waktu belajar, perilaku 

mencontek, terlalu banyak tugas, mencapai nilai yang tinggi, 

keputusan untuk memilih jurusan atau karir kedepannya, 

pendidikan yang ditanggung pemerintah, birokrasi serta 

kecemasan saat menghadapi ujian dan mengatur waktu yang 

kurang baik. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan 

mengenai stres akademik diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa stres akademik adalah suatu respon individu terhadap 

sumber stres akademik yang terjadi di lingkungan sekolah 
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atau pendidikan yang disebabkan adanya kesenjangan antara 

tuntutan serta tekanan dalam proses pembelajaran maupun 

kegiatan akademik dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

setiap individu yang menjalanankan pendidikannya. 

2. Aspek-aspek Stres Akademik 

Gadzella dan Masten (2005) mengukur stres akademik 

dalam dua aspek yang diantaranya itu stressor (pemicu stres) 

akademik dan reaksi terhadap stressor. 

a. Stressor akademik adalah suatu keadaan dengan adanya 

tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri selain dari sesuatu 

yang normal dan terjadi di kehidupan sehari-hari. Pemicu 

stres akademik ini memiliki lima kategori, yaitu: 

1) Frustasi, hal ini berkenaan dengan keterlambatan 

dalam mencapai tujuan, mengalami kesulitan, 

kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan, tidak diterima secara sosial, serta 

melewatkan kesempatan 

2) Konflik, hal ini berkenaan dengan memilih antara dua 

alternatif pilihan yang diinginkan maupun tidak 

diinginkan atau bahkan kedua-duanya. 

3) Tekanan, berkenaan dengan adanya persaingan yang 

ketat, deadline serta beban kerja yang terlalu 

berlebihan. 

4) Perubahan, berkenaan dengan pengalaman yang tak 

menyenangkan, banyaknya perubahan yang terjadi 

dalam waktu bersamaan, serta kehidupan dan tujuan 

yang terganggu. 

5) Pemaksaan diri, berkenaan dengan seseorang yang 

ingin berkompetisi, disukai oleh semua orang, 

mengkhawatirkan segala sesuatu yang terjadi, adanya 

prokrastinasi akademik, kecemasan ketika dihadapkan 

dengan ujian, serta memiliki solusi dalam masalah. 

b. Reaksi terhadap pemicu stres (stressor) akademik 

Adapun terdapat empat kategori reaksi terhadap stressor 

1) Fisiologis, yang dimaksud dengan reaksi psikologis 

ini ialah kelelahan, adanya pergerakan yang cepat, 
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perut terasa sakit, nafas menjadi sesak, kepala terasa 

sakit serta keluar keringat terlalu berlebihan. 

2) Emosional, yang dimaksud dengan reaksi emosional 

ini adalah timbulnya rasa takut, rasa marah, merasa 

bersalah serta sedih. 

3) Perilaku, dalam hal ini yaitu, memisahkan dirinya dari 

lingkungan sekitar, tindakan untuk menyakiti diri, dan 

mudah tersinggung serta menangis. 

4) Kognitif, dalam hal ini pandangan individu terhadap 

situasi yang menyebabkan adanya stres serta cara 

individu dalam menggunakan pemecahan masalah 

untuk mengendalikan keadaan yang tertekan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa aspek stres akademik meliputi 2 aspek, 

yakni stressor akademik dengan 5 indikator (frustasi, 

konflik, tekanan, perubahan, dan pemaksaan diri) dan 

reaksi terhadap stressor akademik dengan 4 indikator 

(fisiologis, emosional, perilaku, dan kognitif). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Akademik 

Smet (1994) menunjukkan mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi stres akademik, yaitu: 

a. Variabel dalam kondisi individu, yaitu umur, tahap 

kehidupan, jenis kelamin, temperamen, faktor-faktor 

genetik, intelligensi, pendidikan, suku, kebudayaan, status 

ekonomi, serta kondisi fisik. 

b. Karakteristik kepribadian, yaitu kepribadian introvert-

ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, kepribadian tipe 

A, kepribadian ketabahan (hardiness), locus of control, 

kekebalan, dan ketahanan. 

c. Variabel sosial-kognitif, yaitu dukungan sosial yang 

dirasakan, jaringan sosial, serta kontrol pribadi yang 

dirasakan. 

d. Hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan sosial 

yang diterimanya, dan integrasi dalam jaringan sosial. 

e. Strategi coping. 
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Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Azizah dan 

Satwika (2021) dalam penelitiannya menjelaskan ketika 

seorang mahasiswa memiliki karakteristik kepribadian 

hardiness, ia akan menjadi seseorang yang lebih kuat, tahan, 

dan stabil dalam menyikapi situasi stres di kehidupannya serta 

dapat mengurangi resiko-resiko yang negatif seperti perasaan 

sedih, bingung, khawatir, dan rapuh. Sehingga individu yang 

memiliki karasteristik kepribadian hardiness dapat 

mengendalikan peristiwa yang ditemuinya (Risana & 

Kustanti, 2020). 

 Selanjutnya Albana (2007) menjelaskan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi stres akademik yaitu hubungan 

dengan lingkungan sosial. Hubungan lingkungan sosial 

meliputi dukungan sosial yang diterima dari orang tua, teman, 

dan para guru. Dalam Penelitian Mulyadi, Raharjo dan Basuki 

(2016), hubungan yang sehat antara orang tua dan anaknya 

dapat memberikan kenyamanan saat berada dirumah, 

meningkatkan komunikasi dan menguatkan hubungan 

emosional sebagaimana kelekatan anak dengan orang tuanya. 

Orang tua dapat berperan sebagai orang tua dan teman bagi 

anaknya dalam mendukung dan mendampingi anak 

menghadapi kesulitan hidup . 

Berdasarkan uraian faktor stres akademik diatas, peneliti 

menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

stres akademik, yaitu variabel dalam kondisi individu, 

karakteristik kepribadian, variabel sosial-kognitif, hubungan 

dengan lingkungan sosial, dukungan sosial yang diterimanya, 

dan intergrasi dalam jaringan sosial, dan strategi coping. 

Adapun pada penelitian ini, peneliti akan lebih berfokus 

kepada faktor karakteristik kepribadian yaitu kepribadian 

hardiness dan faktor hubungan dengan lingkungan sosial, 

yakni keterlibatan orang tua yang menciptakan hubungan 

yang bersifat emosional, yang disebut dengan kelekatan orang 

tua. 
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4. Stres Akademik Dalam Perspektif Islam 

Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan dari luar diri 

individu yang melebihi kemampuan dalam memenuhi 

tuntutan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Pada 

saat yang sama, stres akademik adalah stres yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan 

tuntutan akademik yang dinilai menekan, yang dapat 

menimbulkan perasaan tidak menyenangkan yang memicu 

perubahan fisik, psikologis, dan perilaku. Situasi yang dinilai 

menekan ini yang sulit untuk diatasi oleh individu yang 

bersangkutan. 

Pada dasarnya kehidupan manusia telah ditentukan oleh 

Allah SWT berdasarkan qada dan qadarnya. Salah satu 

perwujudan qada dan qadar manusia yang Allah SWT 

kehendaki berupa musibah, rejeki, dan hidup matinya 

manusia. Musibah merupakan suatu pengalaman yang tidak 

menyenangkan karena dipandang merugikan oleh para korban 

yang terkena musibah. Musibah dapat menimbulkan 

kepedihan maupun kesusahan bagi korbannya, terkadang 

dalam watu yang lama atau bahkan seumur hidup. Kondisi ini 

dapat disebut sebagai beban yang melebihi kapasitas 

kemampuan dalam kehidupannya di dunia ini sehingga beban 

yang cukup berat tersebut dapat menimbulkan stres bagi 

manusia (Zaharuddin, 2014). 

Dalam perjalanan hidup, manusia tidak lepas dari adanya 

ujian dan cobaan. Pada bagian ini akan membahas terkait 

dengan ujian dan cobaan terhadap anak yang sedang 

menempuh jenjang pendidikannya, maka anak tersebut juga 

telah diberikan amanah untuk menyelesainya. Allah SWT 

tidak akan membebani hamba-Nya diluar batas 

kemampuannya. Dalam hal ini pendidikan merupakan salah 

satu usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai 

kebaikan, maka jalanilah pendidikan tersebut dengan hati 

yang lapang dan ikhlas. 

Dalam Al-Qur‘an telah menggunakan permisalan yang 

memakai prinsip mekanisme beban yang menggambarkan 
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masalah yang dihadapi manusia. Hal ini senada dengan yang 

tercantum dalam Qur‘an Surah Al-Insyirah ayat 1-8, sebagai 

berikut: 

                         

                           

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Qur‘an Surah Al-Insyirah ayat 1-8 tersebut jika 

dikaitkan dengan permasalahan pada pembahasan topik stres 

akademik sangat memiliki keterkaitan. Menurut tafsir Al-

Misbah oleh Quraish Shihab (2002) dalam surah Al-Insyirah 

ayat 1 diatas berbicara tentang kelapangan dada, kata lapang 

dada dalam Al-Qur‘an disebutkan sebanyak 22 kali 

diantaranya digunakan untuk memaafkan kesalahan dan 

gangguan orang lain serta melapangkan dada ketika sedang 

tertimpa masalah baik itu jasmani maupun rohani. Keadaan ini 

sangat diperlukan dalam kehidupan dengan kondisi ekonomi, 

pendidikan dan keadaan jiwa seseorang, ketenangan jiwa akan 

terasa jika semua keadaan dapat diselesaikan dan itu akan 

menjadi kesenangan tersendiri. 

Situasi yang menyenangkan dapat muncul karena faktor 

sosial, baik pribadi maupun kelompok. Contoh lain, 

mahasiswa yang sedang menghadapi kesulitan dalam 

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, 

Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang 

memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu 

sebutan (nama)mu, Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan 

itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap”.(Q.S.  Al-Insyirah : 1-8) 
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akademik, ketika seorang mahasiswa mengetahui bahwa ia 

mendapatkan nilai yang rendah dalam perkuliahannya, karena 

tindakannya sendiri, maka kondisi jiwa seseorang langsung 

terpengaruh menjadi stres, khawatir bahkan frustasi. 

Kepribadian lapang dada ini muncul dari keberanian 

mahasiswa untuk mencapai tujuan. Kelapangan dada, keadaan 

psiko-psikologi yaitu keadaan yang terdapat pada diri 

seseorang yang berkaitan dengan perasaan dan perilaku 

sebagai makhluk Allah swt. Seseorang yang berlapang dada 

adalah seseorang yang menghadapi berbagai realitas 

kehidupan yang tidak menyenangkan adalah suatu ujian dari 

Allah swt. Dan orang yang lapang dada itu seseorang yang 

menghadapi serta melihat realitas kehidupan sebagai ujian. 

Disamping anugerah kemudahan, pada ayat 2-3 

melanjutkan bahwa: Dan disamping itu kami juga telah 

menanggalkan darimu bebanmu yang selama ini engkau pikul 

dan yang engkau rasakan sangat memberatkan punggungmu. 

Dalam ayat ini untuk menggambarkan stres yang jelas yaitu 

menggunakan kata beban (pada punggung) untuk 

menggambarkan masalah berat yang dihadapkan manusia. 

Keyakinan akan kemampuannya menaggung beban, yaitu 

keyakinan bahwa kesulitan yang dialami tidak akan melebihi 

kemampuannya untuk menerima beban. Firman Allah swt 

―Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya‖. Selanjutnya ayat keempat menegaskan 

anugerah Allah yang lain yakni: Dan disamping kemudahan 

dan keringanan beban, kami juga meninggikan bagimu 

sebutan yakni nama-mu. 

Ayat-ayat yang lalu menguraikan anugerah Allah Swt, 

pada ayat 5-6 bagaikan menyatakan: Jika engkau telah 

mengetahui dan menyadari betapa besar anugerah Allah itu, 

maka dengan demikian, menjadi jelas pula bagimu, bahwa 

sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan ada 

kemudahan yang besar, sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan yang besar. Allah swt. Dalam ayat 5 dan 6 ini 

bermaksud menjelaskan salah satu sunnah-Nya yang ebrsifat 
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umum dan konsisten yaitu, ―setiap kesulitan pasti disertai atau 

disusul oleh kemudahan selama yang bersangkutan bertekat 

untuk menanggulanginya‖.  

Pada ayat 5 kata (العسر) al-„usr berbentuk definit 

(memakai alif dan lam) yang demikian pula kata tersebut pada 

ayat 6. Ini berarti bahwa kesulitan yang dimaksud pada ayat 5 

sama halnya dengan kesulitan yang disebutkan pada ayat 6, 

berbeda dengan kata (يسرا) yusran (kemudahan). Kata tersebut 

tidak dalam bentuk definit, sehingga kemudahan yang disebut 

pada ayat 5 berbeda dengan kemudahan yang disebut pada 

ayat 6, hal ini menjadikan kedua ayat tersebut mengandung 

makna ―setiap satu kesulitan akan disusul/dibarengi dengan 

dua kemudahan‖. Khususnya mahasiswa yang sedang 

mengalami stres dalam bidang akademik dikarenakan 

banyaknya tekanan beban tanggung jawab serta kesulitan 

yang dialaminya, percayalah setiap kita mengalami suatu 

kesulitan dalam hidup ini walaupun hanya satu kesulitan, 

maka satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua 

kemudahan. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka 

alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. 

Setiap kesulitan selalu disusul atau dibarengi oleh 

kemudahan, demikian pesan ayat-ayat yang lalu. Kalau 

demikian, yang dituntut hanya kesungguhan bekerja dibarengi 

dengan harapan serta optimisme akan kehadiran bantuan Ilahi. 

Hal ini yang dipesankan oleh ayat 7-8 dengan menyatakan: 

Maka apabila engkau telah selesai yakni sedang berada di 

dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk maka 

bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih atau 

hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru dan hanya 

kepada Tuhanmu saja tidak kepada siapa pun selain-Nya, 

hendaknya engkau berharap dan berkeinginan penuh guna 

memperoleh bantuan-Nya dalam menghadapi setiap kesulitan 

serta melakukan satu aktivitas. 

Berdasarkan pemaparan dalam Qur‘an Surah Al-Insyirah 

ayat 1-8, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia senantiasa 

selalu dihadapkan pada masalah dalam hidup, idealnya 
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manusia mengetahui bahwa kesulitan yang datang dari Allah 

swt. Adalah untuk menguji manusia. Berbagai jenis masalah 

yang dihadapi manusia, baik secara ekonomi, sosial, budaya 

dan internal yang menyebabkan seseorang menjadi stres, 

khawatir dan depresi, serta gangguan kejiwaan lainnya. Ketika 

mengalami kesulitan, manusia sering mengeluh tanpa henti, 

jika seseorang mau berfikir, ia akan menemukan bahwa hanya 

dalam kondisi yang sulit ia bener-benar menjadi manusia. 

Jadilah manusia yang hidup, karena hanya manusia yang 

sudah mati yang tidak tahu beratnya hidup. Oleh karena itu, 

jangan takut dengan kesulitan, pencapaian hidup akan 

signifikan jika individu berhasil mengatasi tahapan kesulitan, 

jangan malas dalam menghadapi hidup ini karena kita tidak 

akan menemukan apa-apa. Kita, sebagai manusia biasa harus 

mampu menghadapi kesulitan seberat apapun dan meminta 

pertolongan kepada Allah swt. Hanya dengan ujian, hidup 

dapat membentuk sikap mental, kebesaran jiwa yang optimal, 

ujian akan menentukan keimanan dan kualitas hidup ini. 

 

B. Hardiness 

1. Pengertian Hardiness 

Kobasa (1979) mengembangkan suatu gagasan konsep 

kepribadian  yang didasarkan pada kemampuan dan daya 

tahan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang menekan 

dan menegangkan, tipe kepribadian ini disebut dengan 

kepribadian hardiness. Hardiness adalah karakteristik 

kepribadian yang dimiliki individu dalam menghadapi situasi 

stres. Hardiness merupakan suatu karakteristik kepribadian 

yang membuat individu cenderung lebih kuat, tangguh, stabil, 

dan optimis dalam menghadapi stres serta mengurangi 

dampak negatif yang dihadapinya. Kobasa memandang 

kepribadian hardiness sebagai kecenderungan untuk 

mempersepsikan peristiwa-peristiwa hidup yang berpotensial 

mendatangkan stres sebagai sesuatu yang tidak terlalu 

mengancam kehidupannya. 
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Konsep hardiness didefinisikan oleh Kobasa, Mahdi dan 

Khan (1982), bahwa hardiness merupakan kumpulan 

karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber 

resitensi dalam menghadapi peristiwa yang menekan. 

Kumpulan karakteristik kepribadian ini dikatakan sebagai 

hardiness, melibatkan kemampuan untuk secara sudut 

pandang atau secara keperilakuan mengubah bentuk stressor 

yang negatif menjadi tantangan yang positif. 

Hardiness adalah kondisi kepribadian setiap individu 

yang berasal dari dirinya sendiri untuk tetap tabah dan 

mempunyai ketahanan sehingga mampu dalam menghadapi 

maupun menerima suatu permasalahan yang sulit di hidupnya 

(Hardjana, 1994). Sarafino dan Smith (2011) juga 

mengartikan hardiness adalah suatu karakteristik kepribadian 

yang dimiliki oleh setiap individu untuk mampu menahan 

adanya tekanan stres serta pantang menyerah dalam 

menghadapi situasi yang berdampak pada kesehatannya.  

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas 

berkenaan dengan hardiness, dapat disimpulkan bahwa 

hardiness merupakan suatu karakteristik kepribadian yang 

dimiliki oleh setiap individu untuk menjadikan dirinya lebih 

kuat, pantang menyerah serta memiliki ketahanan psikologis 

yang tangguh dan daya tahan tinggi dalam menghadapi 

maupun menerima tuntutan dan tekanan yang dapat 

menimbulkan adanya potensi yang berdampak negatif.  

2. Aspek-aspek Hardiness 

Aspek-aspek hardiness merujuk pada aspek-aspek yang 

dibangun oleh Kobasa (1979), terbagi menjadi tiga aspek, 

yaitu: 

a. Memiliki kendali atas hidup mereka (Control) 

Control adalah suatu kecenderungan untuk dapat 

menerima serta dengan keyakinan yang kuat, percaya dan 

bertindak bahwa diri mereka sendirilah yang mampu 

untuk mengontrol dan mempengaruhi peristiwa 

pengalaman ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang 

tak terduga. 
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b. Komitmen (comitment) 

Comitment merupakan keyakinan individu yang kuat 

dalam melibatkan diri mereka secara penuh dalam 

berbagai peristiwa pengalaman yang terjadi di 

kehidupannya. Individu yang memiliki comitment yang 

kuat dan tinggi akan berupaya untuk memaksimalkan 

melibatkan dirinya secara penuh dalam menyelesaikan 

tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya.  

c. Tantangan (challenge) 

Challenge adalah kecenderungan dalam memandang 

perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai 

perubahan yang normal serta mengantisipasi perubahan 

tersebut sebagai suatu tantangan yang menarik bagi 

perkembangan hidupnya.  

3. Ciri-ciri Hardiness 

Setiap individu yang memiliki kepribadian hardiness 

disebut hardy person. Ciri-ciri hardy person (Gardner, 1999), 

sebagai berikut: 

a. Sakit dan senang merupakan bagian hidup (Pain, Pleasure 

and Deprivationi) 

Individu yang menganggap bahwa sakit, senang maupun 

peristiwa-peristiwa yang baik ataupun tidak baik 

merupakan salah satu bagian dari kehidupan. Setiap 

individu pun akan berusaha untuk dapat melewatu itu 

semua serta menikmatinya. 

b. Keseimbangan (balance) 

Individu ini menunjukkan keseimbangan dalam 

kehidupanya, emosionalnya, spiritualnya, fisiknya, 

relasionalnya dan profesionalnya. Individu tersebut tidak 

terbiasa untuk berada dalam situasi yang dapat merugikan 

dirinya dan individu yang berada dalam situasi tersebut 

akan mencari solusi yang tepat yang dijadikannya jalan 

keluar dari situasi yang dihadapinya. 

c. Kepemimpinan (leadership) 

Individu yang memiliki kepribadian yang tangguh akan 

mampu untuk bertahan dalam situasi yang tertekan 
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ataupun terkendali. Individu memiliki keterlibatan diri 

yang tinggi terhadap tanggung jawab yang dimilikinya, 

individu memiliki kepribadian yang aktif, serta mampu 

untuk mengendalikan situasi sesuai dengan harapan-

harapan yang dimilikinya. 

d. Pandangan (perspektif) 

Individu yang memiliki kepribadian yang tangguh dalam 

hidupnya mempunyai suatu pandangan yang tidak hanya 

berputer disekitar dirinya saja atau bahkan hanya seputar 

pemikirannya saja. 

e. Pengetahuan Diri (self-knowledge) 

Kepribadian yang tangguh menampilkan tingkat 

kesadaran diri yang luar biasa tinggi. Individu mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya serta merasa nyaman dengan 

hal demikian. Individu berusaha untuk tidak 

membandingkan dirinya dengan orang lain, dalam hal ini 

individu dapat menerima dirinya apa adanya. 

f. Tanggung Jawab ke Tuhan (accountability to god) 

Individu yang memiliki hardiness menyadari adanya dosa 

setiap kali mereka melakukan perbuatan yang melanggar 

peraturan Tuhan-Nya dan segera mungkin untuk 

memperbaikinya. Jika diketahui ada orang lain yang 

melakukan kesalahan terhadapnya, maka individu ini akan 

dengan mudah memaafkan orang tersebut dan demikian 

sebaliknya.  

g. Tanggung Jawab (responsibility) 

Individu yang memiliki kepribadian yang tangguh mampu 

menerima tanggung jawab. Individu dalam hal ini akan 

mampu menikmati situasi yang sedang dialaminya serta 

dampak negatif yang akan dihadapinya dalam situasi 

tersebut. 

h. Kedermawanan (generosity) 

Individu yang memiliki kepribadian hardinessi dalam 

menjalani hidupnya dengan kaya-memberi cinta, energi, 

sumber daya serta waktu. Individu tersebut murah hati, 

terbuka, percaya, bekerja, dan memberi. Individu dalam 
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hal ini melihat dirinya sebagai anggota dari masyarakat 

serta senang memberi dengan orang lain. 

i. Bersyukur (gratitude) 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness dalam 

menjalani hidupnya dengan rasa syukur. Setiap individu 

pasti dalam hidupnya saling bergantung satu sama lain. 

Individu dalam hal ini menerima kelemahan dirinya, 

ketidakberdayaannya dan kebutuhan akan kepedulian dari 

orang lain tanpa rasa malu serta memberikan izin orang 

lain untuk membantunya. 

j. Harapan (Hope/joy) 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness tidak 

biasanya pesimis, kritis, atau mudah putus asa saat 

menghadapi situasi yang tertekan. Harapannya 

membebaskan dirinya untuk merasakan kegembiraan 

dalam kehidupannya. 

k. Memiliki Daya Pikir (resoucefulness) 

Individu yang memiliki kepribadian hardines mampu 

berfikir untuk mendapatkan solusi-solusi yang baru serta 

dapat menciptakan suatu ide ataupun konsep dalam 

memecahkan suatu masalah. 

l. Fleksibel (Flexibility) 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness dapat 

menikmati pilihan yang kedua serta mudah untuk 

menyesuaikan diri. Individu seperti ini lebih menikmati 

apa adanya yang dimilikinya daripada menyesali apa yang 

tidak dimilikinya. Kekecewaan yang dirasakannya tidak 

membuatnya berlarut-larut dalam kesedihan. 

m. Memiliki Selera Humor (sense of humor) 

Kepribadian hardiness tercermin dalam penggunaan 

humor individu. Individu mampu untuk menciptakan 

suasana dengan humor yang dimilikinya serta tidak terlalu 

menjadikan dirinya seseorang yang terlihat sangat serius. 

n. Penolakan (Rejectioni) 

Individu yang hardiness ini tidak mudah menyerah 

terhadap kegagalan ataupun penolakan yang dialaminya. 
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Individu ini akan belajar dari kesalahannya. Indicidu akan 

mengambil bagian serta memulai kembali setelah adanya 

kegagalan atau penolakan. Sesuatu yang membuatnya 

jatuh atau gagal berulang kali, maka individu akan terus 

mencobanya kembali. 

o. Kehormatan (courtesy) 

Individu yang hardiness memiliki perilaku yang baik serta 

kesadaran penuh hormat terhadap orang lain sebagai 

diperolehnya penghormatan dan penghargaan dari orang 

lain. 

p. Pengukuran waktu (use of time) 

Individu yang hardiness adalah individu yang memotivasi 

dirinya untuk dapat memulai sesuatu hal dalam hidupnya. 

Individu dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan 

baik. Mereka dapat mengubah kebosanan yang sedang 

dirasakannya dengan sesuatu hal yang menjadikannya 

produktif dengan kata lain waktu yang tidak terduga 

menjadi sesuatu yang berguna. Individu mampu untuk 

menyeimbangkan waktu pribadi dan sosial untuk 

kesejahterannya sendiri. 

q. Kemampuan Selalu Belajar (learning) 

Individu yang tangguh memiliki keterbukaan terhadap ide 

dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Individu tersebut 

tidak mudah menyerah dalam penerapan ide baru yang 

kreatif serta tidak takut untuk meminta masukan dari 

orang lain. 

r. Penyelesaian Konflik (conflict resolution) 

Individu yang memiliki kepribadian hardiness mampu 

untuk menahan tekanan serta menghadapinya tanpa 

kehilangan keseimbangan dalam dirinya. Individu mampu 

untuk mendengarkan serta menilai masukan tanpa 

memilih untuk menyangkalnya serta dapat menanggapi 

dengan jujur terhadap masalah yang dihadapi. 
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C. Kelekatan Orang Tua 

1. Pengertian Kelekatan Orang Tua 

John Bowlby merupakan seorang psikolog yang berasal 

dari Inggris dan juga orang pertama yang memperkenalkan 

istilah kelekatan. Bowlby (1982) mendefinisikan kelekatan 

adalah kemauan seorang anak untuk selalu dekat bersama 

orang tua dalam kaitannya dengan keterikatan emosional. 

Kelekatan (attachment) dicirikan oleh perilaku tertentu dari 

anak-anak, seperti keinginan untuk menjalin kontak dengan 

orang-orang tertentu ketika mereka sedang marah ataupun 

merasa terancam. Kelekatan akan bertahan cukup lama dalam 

rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan 

anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Armsden dan 

Greenberg (1987), kelekatan adalah ikatan akan rasa kasih 

sayang yang memiliki intensitas tingkatan yang kuat dan 

terjadi antara dua orang yang terlibat. 

Hubungan emosional yang kuat yang dikembangkan anak 

melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti 

khusus dalam kehidupannya, disebut attachment (Mc Cartney 

& Dearing, 2002). Menurut Bowlby dalam Main et al. (2005), 

menjelaskan kelekatan berasal dari lingkungan orang 

terdekatnya di awal kehidupan, dibentuk dengan menjalin 

hubungan emosional dengan seseorang yang lebih tua darinya, 

mendukung, mengontrol, dan berusaha memelihara hubungan 

dekat dengan orang lain. Kelekatan ini terjalin melalui 

interaksi antar personalitas masyarakat dalam aktivitas sehari-

hari. Hubungan antara orang tua dan anak yang diwujudkan 

melalui kepercayaan, komunikasi serta keterasingan yang 

rendah mampu meningkatkan rasa aman anak. 

Kelekatan adalah ikatan yang paling awal yang terbentuk 

antara anak dan orang tua yang berdampak pada 

pembentukkan hubungan yang berlanjut sepanjang 

hidupannya menurut Bowlby dalam Upton (2012). Kelekatan 

orang tua sangat bermanfaat bagi anak untuk mendapatkan 

perlindungan, rasa aman, juga membantu anak belajar untuk 

menoleransi ancaman yang menimbulkan stres. Dalam 
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membentuk kesejahteraan emosional anak yang baik, 

tergantung pada kualitas kelekatan anak dan orang tuanya. 

Anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang peka dari orang 

tuanya terhadap sinyal-sinyal anak secara konsisten dapat 

membentuk model komunikasi yang baik dan konsisten 

dengan baik. (Santrock, 2011). 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas 

mengenai kelekatan orang tua, dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya kelekatan orang tua adalah suatu bentuk 

hubungan emosional serta ikatan akan rasa kasih sayang yang 

kuat antara anak dan orang tua yang memberikan rasa 

kenyamanan serta dukungan sehingga mampu untuk 

menciptakan rasa aman, nyaman dan terlindungi ketika anak 

dihadapkan dengan sesuatu yang mengancamnya. 

2. Aspek-aspek Kelekatan Orang Tua 

Menurut Armsden dan Greenberg (1987) mengatakan 

bahwa aspek-aspek kelekatan orang tua terdapat tiga aspek, 

yaitu: 

a. Kepercayaan (trust) 

Pada diri individu, mereka memiliki kepercayaan bahwa 

orang tua dapat memahami, menanggapi serta 

membantunya dalam memenuhi kebutuhan, minat dan 

keinginannya. Tingkat kepercayaan yang tinggi antara 

orang tua dan anaknya mampu menciptakan hubungan 

yang kuat dan sehat. kepercayaan terhadap orang tua yang 

sangat lekat dengan individu ini merupakan salah satu 

proses belajar, dalam proses pembelajaran ini 

kepercayaan akan muncul setelah membentuknya rasa 

aman pada diri individu melalui pengalaman-pengalaman 

yang terjadi secara konsisten. 

b. Komunikasi (comunication) 

Individu akan mempersepsikan orang tua sebagai pihak 

yang paling bersedia untuk dapat mendengarkan serta 

menanggapi terkait emosi mereka dan mengevaluasi 

intensitas partisipasi serta komunikasi lisan mereka. 

Komunikasi yang terjalin dengan cukup baik dapat 
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membentuk hubungan emosional yang kuat antara orang 

tua dan anak.  

c. Keterasingan (alienationi) 

Keterasingan dalam hal ini dikarenakan kedekatan 

hubungan antara orang tua dan anak, ada perasaan pribadi 

yang diekspresikan sebagai pengalaman marah, 

penolakan, penghindaran serta kehilangan. Jika orang tua 

mampu menyisihkan waktunya serta melimpahkan 

seluruh kasih sayangnya secara intensif, maka seorang 

anak akan memiliki perasaan yang aman ketika berada 

bersama orang tuanya. Demikian sebaliknya. 

3. Macam-macam Kelekatan Orang Tua 

Menurut Santrock (2007) memiliki dua macam gaya 

kelekatan, yaitu: 

a. Kelekatan Aman (secure attachment) 

Ciri kelekatan yang aman adalah kemampuan seorang 

anak yang menjadikan orang tua sebagai sumber 

kenyamanan serta dasar kasih sayang. Prinsip dasar teori 

kelekatan bergantung pada indepedensi. Ketika seorang 

anak merasa aman dengan orang tuanya, mereka dapat 

sepenuhnya mengeksplorasi diri mereka sendiri. 

b. Kelekatan Tidak Aman (insecure attachment) 

Keterikatan yang tidak aman yaitu ditandai dengan 

ketidakmampuan anak untuk menjadikan orang tuanya 

sebagai sumber kenyamanan ataupun rasa aman terhadap 

dirinya. Kelekatan yang tidak aman ini biasanya bertahan 

dari tahap awal perkembangan serta dapat mempengaruhi 

perkembangannya di masa depan, baik itu hubungan yang 

terjalin dengan orang lain ataupun perilakunya dalam 

perkembangan selanjutnya. 

 

D. Hubungan Hardiness dan Kelekatan Orang Tua Dengan 

Stres Akademik Pada Mahasiswa 

Stres ialah salah satu hal yang normal dan seringkali kita 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Stres yang sedang dialami 

oleh setiap individu tentu dijadikannya motivasi untuk diri 
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individu kedepannya menjadi lebih baik lagi, tetapi terlalu banyak 

stres juga dapat menyebabkan diri setiap individu menjadi 

terganggu. Stres yang dialami ataupun diraskan oleh individu 

tentu memiliki level stresnya masing-masing. Oleh karena itu, kita 

harus mengatasi stres tersebut dengan berbagai cara untuk dapat 

meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh stres 

tersebut. 

Stres yang terjadi di area lingkungan sekolah atau yang 

berkaitan dengan akademik biasanya dikenal dengan sebutan stres 

akademik. Stres akademik ini sendiri dapat terjadi baik kalangan 

jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan jenjang 

pendidikan yang paling tinggi tingkatannya yaitu perguruan 

tinggi. Setiap individu yang melanjutkan pendidikan perguruan 

tinggi dikenal dengan sebutan mahasiswa. Mahasiswa sudah tidak 

dapat dipisahkan dengan masalah akademik, seperti tekanan untuk 

dapat menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu serta tuntutan 

tugas-tugas lainnya yang harus diselesaikan. 

Stres dalam bidang akademik yang dialami oleh setiap 

individu ini dapat muncul ketika orang tua, guru, dosen, serta 

teman sebayanya memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap 

prestasi akademik. Inilah yang membebani setiap individu 

sehingga muncul keadaan stres karena ini tidak sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (Shahmohammadi, 

2011). 

Respon individu untuk dapat mengatasi stres terutama stres 

yang disebabkan oleh proses pembelajaran ini adalah kepribadian. 

Kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu inilah yang dapat 

menentukan tingkat toleransinya terhadap situasi stres. 

Kepribadian yang ketahanan (hardiness) kuat serta tinggi secara 

psikologis tampaknya mengatasi stres dengan lebih efektif dengan 

menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang lebih aktif 

serta individu ini akan lebih optimis dan ketika dihadapkan 

dengan situasi stres individu dengan ketahanan yang tangguh akan 

menerimanya sebagai suatu tantangan (Nevid et al., 2005). 

Sesuai penjelasan yang sudah dijabarkan diatas bahwasannya 

faktor yang mempengaruhi terjadinya stres akademik adalah 
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kepribadian hardiness. Hal ini juga diperkuat dengan adanya 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Risana dan 

Kustanti (2020) yaitu menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif 

yang signifikan antara hardiness dengan stres akademik yang 

berarti semakin tinggi hardiness, maka akan semakin rendah stres 

akademik dan semakin rendah hardiness, maka semakin tinggi 

stres akademik. Hardiness yang tinggi pada mahasiswa 

Departemen Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2017 

menunjukkan bahwa mahasiswa tetap memiliki komitmen untuk 

mengerjakan tugas serta menyelesaikan tugas-tugas meskipun 

terdapat kesulitan dan berat, mahasiswa mampu menekan 

kesulitan yang dialami dan mahasiswa berusaha untuk belajar 

lebih giat lagi ketika memperoleh hasil yang tidak sesuai target.  

Hal demikian juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Azizah dan Satwika (2021) mengenai 

―Hubungan Antara Hardiness dan Stres Akademik Pada 

Mahasiswa yang Mengerjakan Skripsi Selama Pandemi Covid 19‖ 

menyatakan bahwa terdapat koefisien korelasi yang bersifat 

negatif antara hardiness dengan stres akademik. Memiliki 

hubungan negatif berarti semakin tinggi nilai hardiness yang 

dimiliki oleh mahasiswa, maka akan semakin rendah nilai stres 

akademiknya. Demikian sebaliknya semakin rendah nilai 

hardiness mahasiswa, maka semakin rendah nilai stres akademik. 

Perihal ini diakibatkan karna dengan terdapatnya karakter 

hardiness sehingga mahasiswa sanggup mengendalikan, 

mengganti suasana yang menegangkan, mempunyai komitmen 

buat menyelesaikan skripsi dengan baik dan memperhitungkan 

kalau pergantian ialah suatu tantangan sehingga tekanan pikiran 

akademik yang dirasakan mahasiswa jadi menurun. 

Stres akademik tidak akan dapat tersusun dengan baik bila 

hanya dikuatkan serta dikendalikan dengan kepribadian hardiness 

dirinya saja tanpa adanya ikatan emosional (kelekatan) dengan 

orang tuanya. Untuk menunjukkan suatu ikatan emosional yang 

kuat terhadap anak, keikutsertaan orang tua dalam hal ini sangat 

berpengaruh dengan memberikannya kepercayaan kepada anak 

bahwa orang tua dapat memahami serta merespons segala sesuatu 
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yang sedang dihadapinya, sehingga individu anak ini akan 

merasakan adanya lingkungan serta dukungan sosial yang 

diperolehnya, dengan demikian anak akan menjalin kelekatan 

yang kuat dan juga aman dengan orang tuanya dan hal ini juga 

dapat mengurangi situasi stres di bidang akademik tersebut.  

Selaras dengan penjabaran diatas diketahui bahwa terdapat 

faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya stres akademik 

yaitu kelekatan orang tua. Hal tersebut sebagaimana dapat 

diperkuat dengan adanya penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Bunda (2018) mengenai ―Pengaruh Kelekatan 

Terhadap Stres Pada Mahasiswa Semester Akhir‖ menyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kelekatan dengan stres 

pada mahasiswa semester akhir. Hal ini berarti semakin aman 

kelekatan antara mahasiswa dan orang tua, maka semakin rendah 

tingkatan stres mahasiswa semester akhir. Demikian sebaliknya, 

semakin tidak aman kelekatan antara mahasiswa dan orang tua, 

maka semakin tinggi tingkatan stres mahasiswa semester akhir. 

Dengan adanya pengaruh antara kelekatan dengan stres pada 

mahasiswa akhir disebabkan oleh adanya ikatan emosional antara 

anak dan orang tua akan menimbulkan perasaan rasa percaya diri 

pada anak sehingga akan dapat menurunkan adanya kemungkinan 

stres pada mahasiswa. 

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rohmah (2017) menunjukkan pengaruh kelekatan terhadap stres 

sebesar 35,9% yang dimana pada penelitian tersebut di nilai cukup 

tinggi jika dibandingkan dnegan penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan variabel dukungan sosial teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 

E. Kerangka Berfikir 

Berikut merupakan mekanisme hubungan antara hardiness 

dan kelekatan orang tua dengan stres akademik pada mahasiswa: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan hubungan hardines dan kelekatan orang tua 

terhadap stres akademik pada mahasiswa. 

 

Sebagai individu yang sedang memasuki masa transisi dari 

masa kanak-kanak dan tumbuh menjadi dewasa, remaja memiliki 

tugas-tugas yang mengarah pada tekanan serta tuntunan yang 

harus dipenuhinya serta dihadapinya di dalam lingkungan 

akademik atau pendidikan.  

Tuntutan serta tekanan akademik yang sering mengalaminya 

yaitu saat individu berada pada jenjang perguruan tinggi. Setiap 

peserta didik tidak akan dipisahkan dengan masalah akademik 

dikarenakan dalam proses pembelajarannya mereka rentang sekali 

mengalami stres akademik. Stres akademik yang terjadi 

dikalangan peserta didik disebabkan terlalu banyaknya beban 

dengan berbagai tuntutan yang harus diselesaikan serta persaingan 

di bidang akademik yang semakin ketat. Stres akademik yang 

dialami seseorang tidak terlepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Baik itu faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang yakni faktor internal maupun dari luar yakni faktor 

ekternal. 

hardines 

Kelekatan 

orang tua 
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akademik 
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Faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhi fenomena 

stres akademik yaitu karakteristik kepribadian seperti hardiness. 

Fenomena stres akademik yang dialami peserta didik dengan 

faktor dipengaruhi oleh hardiness adalah bagaimana individu 

untuk tetap bertahan, kuat, dan stabil dalam menyelesaikan 

masalah yang menyebabkan stres. Individu yang memiliki 

karakteristik kepribadian hardiness ia akan lebih kuat dan tahan 

banting ketika menghadapi masalah dan perubahan yang 

mendadak sehingga individu tersebut akan lebih mengalami stres 

akademik (Azizah & Satwika, 2021). 

Selain dari faktor karakteristik kepribadian yang telah 

disebutkan diatas, stres akademik juga dipengaruhi oleh faktor 

hubungan dengan lingkungan sosisal. Dimana yang dimaksud 

lingkungan sosial ini ialah keluarga. Keluarga yang menyebabkan 

munculnya stres akademik salah satunya adalah tuntutan dari 

pihak keluarga terutama orang tua serta bagaimana hubungan 

individu dengan lingkungan sosialnya, dukungan yang diterima 

dan kemudian di intergrasi ke dalam hubungan interpersonal. 

Sehingga ketika anak memiliki kelekatan yang aman dengan 

orang tua, anak akan mampu untuk mengendalikan stres akademik 

tersebut. 

Berdasarkan kajian teori serta kerangka berpikir maka 

hiposesis yang akan diujikan dalam penelitian ini yaitu ada atau 

tidaknya hubungan antara hardiness dan kelekatan orang tua 

terhadap stres akademik pada mahasiswa. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi hardiness dan kelekatan orang tua maka semakin 

rendah stres akademik yang dialami oleh mahasiswa walaupun 

terdapat hambatan dalam proses pembelajaran. Demikian 

sebaliknya. 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada uraian landasan teori dan kerangka berfikir 

diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang akan diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara hardiness dan kelekatan orang tua 

dengan stres akademik pada mahasiswa. 

2. Ada hubungan antara hardiness dengan stres akademik pada 

mahasiswa. 

3. Ada hubungan antara kelekatan orang tua dengan stres 

akademik pada mahasiswa. 
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