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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dampak belajar dari rumah (study from home) bagi siswa bahwa 

sistem online membuat motivasi belajar menurun, serta pemahaman yang kurang terhadap materi 

serta waktu pengerjaan tugas yang singkat membuat siswa merasa tertekan dan menimbulkan 

stres belajar. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menarik judul penelitian yaitu “Stres 

Belajar Siswa Pada Masa Pandemi di SMA Negeri 2 Mranggen”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X IPS SMA Negeri 2 Mranggen yang berjumlah 180 siswa yang 

terdiri dari 5 kelas, satu kelas digunakan untuk try out, sedangkan sampelnya terdiri dari satu kelas 

yang digunakan sebagai sampel penelitian. Jumlah keseluruhan sampel adalah 144 siswa. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik cluster random sampling. Analisis yang digunakan untuk 

menguji validitas adalah korelasi product moment dan reliabilitas menggunakan rumus alpha. Hasil 

analisis kuisioner dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas X yang bersekolah dengan 

media daring di SMA Negeri 2 Mranggen dalam kategori 7 siswa dengan kategori sangat rendah 

dengan persentase 12%, 4 siswa pada kategori rendah dengan persentase 7%, 14 siswa pada 

kategori tinggi dengan persentase 58%, dan 11 siswa pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase 23%. Saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang stres pada siswa yang bersekolah dengan media daring. Penelitian selanjutnya 

juga diharapkan dapat membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada 

siswa yang bersekolah dengan media daring.  

Kata Kunci: Stres Belajar 

ABSTRACT 

This research is motivated by the impact of learning from home (learning from home) for students 

that the online system decreases learning motivation, as well as a lack of understanding of the 

material and the short time for doing assignments makes students feel depressed and causes it. 

The third century case must be replaced with the high-level case "Student Learning Streess During 

the Pandemic at SMA Negeri 2 Mranggen". The method should be carried out in accordance with 

the relevant survey method. I want to check the number of people consisting of I X SMA Negeri 2 

Mranggen consisting of 180 students consisting of 5 classes, one class is used for testing, while the 

sample consists of one class which is used as a sample. Please note that the message is valid. The 

sampling technique has been used for random cluster sampling. The analysis should be based on 

the validity of the product in question and the reliability of the alpha house. The results of data 

analysis are disappointed in X-ray class X class students in the media field of SMA Negeri 2 

Mranggen category 7 in the 12% category, cases 4 cases. of 7%, 14 s 58% of the population, of 

which 11% fell 23%. This way, you can save money when it comes to saving money. Further 

research is also expected to discuss the factors that influence stress levels in students who attend 

school with the courage of the media.  

Keywords: Learning Stress.  
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Pendahuluan 

Pada akhir tahun 2019 diberitakan mengenai virus baru di Wuhan, China. Berita 

mengenai virus ini bernama corona virus disease 2019 atau Covid-19. Tim Covid-19 IDAI 

(2020:1) menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa 

Covid-19 menjadi pandemi di dunia. Pandemi Covid-19 dengan laju penyebaran cepat 

merebak diberbagai belahan negara.  

Menurut laman Kompas. com pada hari rabu (02/09/2020) pandemi Covid-19 di 

Indonesia sudah berlangsung selama enam bulan di Indonesia. Data per 2 september 2020 

menunjukkan, sudah 180. 646 orang di Indonesia yang positif covid-19. Dari jumlah 

tersebut, 129. 971 orang telah dinyatakan sembuh dan 7. 616 orang meninggal dunia.  

Berita terbaru menurut laman Kompas. com pada hari minggu (04/10/2020) jumlah 

pasien covid-19 yang sembuh kini ada 228. 453 orang. Selama 3-4 oktober 2020 terdapat 96 

pasien covid-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat covid-19 di Indonesia kini 

berjumlah 11. 151 orang sejak awal pandemi.  

Dampak situasi keresahan masyarakat terhadap virus Covid-19 bukan hanya pada 

kesehatan akan tetapi dalam berbagai sektor kehidupan lain. Melihat kecenderungan 

penanganan mulai muncul prediksi bahwa kondisi ini akan berlangsung cukup lama. Dengan 

adanya desakan dari masyarakat akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Madya 

dan Ahmad (2020:175) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kesehatan masyarakat. Menurut hukum 

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga 

terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran penyakit atau kontaminasi.  

Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia melakukan pencegahan untuk 

membatasi kegiatan yang berkerumun agar mengurangi laju penyebaran virus dengan social 

distancing. Menurut Putri, dkk (2020:2) menyatakan bahwa sebanyak 13 negara termasuk 

Cina, Italia dan Jepang telah menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam upaya untuk 

menghentikan penyebaran virus mirip flu tersebut. Dengan semakin meningkatnya laju 

penyebaran Covid-19 dibelahan negara, di Indonesia terdesak untuk mengeluarkan 

kebijakan dalam dunia pendidikan. Menurut Wulandari dan Oktafia (2020:496) menyatakan 

bahwa Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Direktorat 

Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran covid 19 di dunia 

pendidikan. Dalam surat edaran tersebut Kemendikbud menginstruksikan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk 

belajar dari rumah masing-masing.  

Pembelajaran jarak jauh biasa disebut dengan study from home. Menurut Noeraida 

dan Dasrun (2020:173) menyatakan bahwa kebijakan kelas online diberlakukan untuk 

semua jenjang pendidikan, mulai dari mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman 

Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menegah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT). Dengan study from home diberlakukan 

maka pembelajaran dengan jarak jauh diberlakukan dengan teknologi yaitu berbasis daring 

atau online.  
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Berbagai wilayah Indonesia dengan adanya kebijakan study from home merupakan 

sebuah tantangan bagi pemerintah, pengajar, pelajar dan tentunya orangtua. Ketika sekolah 

daring dilaksanakan di wilayah yang aksesbilitas, infrastruktur, dan literasi digitalnya masih 

rendah kemungkinan besar mengalami hambatan. Belajar dari rumah (study from home) 

juga menjadi beban bagi orangtua, menurut Arwen et al, dkk (dalam Setyorini, 2020:97) 

menyatakan bahwa dampak belajar di rumah juga dirasakan oleh orangtua yang juga 

memiliki beban lebih karena harus menjadi guru di rumah, mengajar membuat tugas, dan 

selalu memantau. Dari bebarapa pelajar pun juga masih banyak yang belum memiliki dan 

mampu mengoperasikan smartphone dengan berbagai fasilitas belajar yang baru untuk 

menunjang belajar online, keterbatasan aksesbilitas internet karena tidak semua siswa 

bertempat tinggal di daerah kota dengan sarana komunikasi melainkan ada juga yang 

tinggal dipelosok desa dan belum terfasilitasi dengan maksimal. Tuntutan bagi pengajar dan 

pendidik yaitu harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar mampu meminimalisir 

hambatan belajar.  

Permasalahan belajar berpengaruh besar pada hasil belajar siswa dirumah. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020:137) menyatakan bahwa dari 344 siswa 

552, 6% diantaranya mengaku semangat belajarnya menurun selama pembelajaran daring. 

Kondisi belajar di rumah tentu berbeda dengan kondisi di ruang kelas. Di rumah, siswa 

harus mampu untuk melakukan belajar secara mandiri dan menjaga kualitas belajarnya agar 

apa yang materi pembelajaran dapat dipahami dengan efektif. Selain itu, faktor lain 

menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa adalah waktu yang tepat untuk belajar. 

61,1% siswa mengaku sulit untuk menemukan waktu yang tepat untuk belajar di rumah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Oktawirawan (2020:52) dengan 74 informan yang 

merupakan siswa sekolah menengah atas di Indonesia menyatakan bahwa pemahaman 

yang kurang terhadap materi serta waktu pengerjaan tugas yang singkat membuat siswa 

merasa tertekan. Kurangnya penguasaan materi membuat siswa kesulitan dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Hal tersebut memunculkan kecemasan bagi siswa 

mengenai potensi penurunan nilai ujian hingga ketidaksiapan dalam menghadapi tingkat 

berikutnya. Siswa khawatir apabila ketika pembelajaran sudah kembali normal siswa tidak 

bisa mempelajari materi baru dengan baik karena tidak paham dengan materi sebelumnya. 

Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kemampuannya setelah lulus dari 

sekolahan, baik itu melanjutkan perkuliahan maupun bekerja.  

Dampak belajar dari rumah (study from home) bagi siswa bahwa sistem online 

membuat motivasi belajar menurun, serta pemahaman yang kurang terhadap materi serta 

waktu pengerjaan tugas yang singkat membuat siswa merasa tertekan dan menimbulkan 

kecemasan. Menurut Palupi (2020:19) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

menerima 51 pengaduan dari berbagai daerah yang mengeluhkan anak menjadi tertekan 

dan kelelahan karena beban tugas. Tenggat waktu yang diberikan sempit, padahal banyak 

tugas yang harus dikerjakan segera dari guru mata pelajaran yang lain. Jika anak terbebani, 

bisa menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental yang justru akan memengaruhi 

imunitasnya. Sejumlah siswa mengeluh beratnya penugasan dari guru yang harus dikerjakan 

dengan tenggat yang sempit, di sisi lain masih banyak tugas dari guru lain. Dari hasil 

masalah-masalah dan berbagai penelitian sebelumnya peneliti berpendapat bahwa siswa 

mengalami stres belajar.  
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Menurut Arifin (2018:70) menyatakan bahwa stres belajar adalah suatu kondisi yang 

dirasakan oleh siswa tentang adanya bahaya, tekanan atau ancaman yang melampaui batas 

kemampuannya dan dapat membahayakan kesejahteraan dirinya. Hal ini ditandai dengan 

gejala-gejala fisik (sakit kepala, nafas terengah-engah, sulit bicara, jantung berdebar 

kencang dan tangan kaki dingin), emosi (mudah tersinggung, panik, sering menangis, telat 

mengambil keputusan, kurang konsentrasi) dan perilaku (dahi berkerut, mengigit kuku, 

merokok berlebihan, sering menunda pekerjaan dan menarik diri dari pergaulan). Stres 

belajar memiliki dua faktor yaitu faktor internal (dari dalam diri) seperti tekanan-tekanan 

belajar, tugas terlalu banyak maupun kurangnya memahami materi, faktor eksternal (dari 

luar) contohnya seperti dilingkungan tempat banyaknya tuntunan sosial yang membuat 

tekanan individu stres.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, dampak belajar dari rumah 

(study from home) bagi siswa bahwa sistem online membuat motivasi belajar menurun, 

serta pemahaman yang kurang terhadap materi serta waktu pengerjaan tugas yang singkat 

membuat siswa merasa tertekan dan menimbulkan stres belajar. Peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut dengan menarik judul penelitian yaitu “Stres Belajar Siswa SMA Pada 

Masa Pandemi (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Mranggen)”.  

Metode 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey 

dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengungkapkan suatu apa adanya. Menurut 

Jogiyanto (2016: 3) menyatakan bahwa survei (survey) atau jajak-pendapat atau 

lengkapnya self-administered survey adalah metoda pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden secara tertulis. Survei 

dilakukan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden tanpa 

komunikasi secara langsung.  

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 148) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi yang dimaksud populasi 

adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang akan dijadikan sebagai obyek peneliti. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X IPS SMA 

Negeri 2 Mranggen yang berjumlah 180 siswa yang terdiri dari 5 kelas. Try out akan 

dilaksanakan di kelas X IPS 5 dengan jumlah siswa 30 anak.  

Menurut Sugiyono (2015: 149) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Jaya (2020: 74) sampel merupakan bagian 

yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah kelas X IPS 1 sampai X IPS 4 dengan 

jumlah siswa 144.  

Menurut Sugiyono (2013: 81) teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. 

Untuk menetukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan cluster random sampling. Soegeng (2006: 80) cluster random sampling 

adalah cara pengambilan sampel berdasarkan kelompok secara acak dimana peneliti 
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membagi populasi ke dalam kelompok dan mengambil anggota sampel dari kelompok 

tersebut. Dalam cluster random sampling, populasi terdiri dari beberapa kelompok atau 

cluster. Kelompok-kelompok yang ada diambil dengan cara undian yang dilakukan dengan 

cara membuat gulungan kertas kecil dengan ditulis kelas X IPS 1 sampai dengan kelas X IPS 

4 karena kelas X IPS 5 sebagai kelas try out maka tidak diikutkan dalam undian untuk 

menentukan kelas sampel.  

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuisioner/angket yang berdasarkan kepada data yang ingin diungkap 

yaitu stres belajar.  

Pengembangan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Instrumen dalam dunia 

pendidikan memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reabilitasnya, 

namun walaupun instrument-instrumen tersebut sudah tersedia tetapi sulid dicari namun 

bila dipakai kembali untuk tempat-tempat tertentu masih valid dan reliable. Maka dari itu 

peneliti menyusun sendiri instrumennya dengan cara berpedoman dengan instrument yang 

sudah teruji valid dan reliable. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan sebagian 

dibuat sendiri dan sebagian lagi diambil dari yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan angket skala Guttman dengan memberikan empat katagori jawaban 

yaitu YA atau TIDAK.  

Tabel 1 Skor Kuisioner Belajar Pada Masa Pandemi 

Jawaban Skoring 

Ya 1 

Tidak 0 

 

Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuisioner/angket yang berdasarkan kepada data yang ingin diungkap 

yaitu stres belajar.  

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis angket pada kelas X IPS SMA Negeri 2 Mranggen 

mengenai stres belajar dapat diketahui ada 7 siswa dengan kategori sangat rendah dengan 

persentase 12%, 4 siswa pada kategori rendah dengan persentase 7%, 14 siswa pada 

kategori tinggi dengan persentase 58%, dan 11 siswa pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase 23%. Bila dilihat dari data jenis kelamin siswa laki-laki dan siswi perempuan rata-

rata untuk stres belajar lebih tinggi perempuan dengan jumlah 21 siswa dalam persentase 

58%, hal tersebut termasuk pada kategori tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Engelberta (2019), bahwa dari 72 siswa dan siswi kelas X jurusan IPA di 

SMA X Negeri 2 Mranggen, sebanyak 33 siswa-siswi mengalami stres belajar, dimana 23 

siswa diantaranya adalah siswi perempuan dan 10 sisanya adalah siswa laki-laki.  

Hasil penelitian diperoleh data bahwa pada angket terbuka mengenai faktor utama 

tingkat stres siswa kelas X IPS SMA Negeri 2 Mranggen mengenai stres belajar dapat 

diketahui mayoritas menyatakan terlalu banyak tanggung jawab sebanyak 11 siswa 
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(30,5%), pernyataan merasa bosan 12 siswa (33,3%) pernyataan ketidakmampuan dalam 

mengelola waktu 8 siswa (22,2%) dan paling sedikit menyatakan tidak mampu beradaptasi 

dengan perubahan dalam rutinitas yaitu 5 siswa (13,8%). Kemudian pernyataan yang di 

jawab oleh siswa mengenai harapan kedepannya adalah segera melakukan pembelajaran 

offline.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas X yang bersekolah dengan media daring di 

SMA Negeri 2 Mranggen dalam kategori 7 siswa dengan kategori sangat rendah dengan 

persentase 12%, 4 siswa pada kategori rendah dengan persentase 7%, 14 siswa pada 

kategori tinggi dengan persentase 58%, dan 11 siswa pada kategori sangat tinggi dengan 

persentase 23%. Maka artinya stress belajar siswa dalam kategori yang tinggi.  
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