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Aditya Elkana Gurning 

Ilmu Keperawatan STIKes Binawan 

Hubungan Tingkat Stres Terhadap Tingkat Motivasi Belajar   Remaja Kelas XII 

Dalam Persiapan Ujian Nasional di SMA St. Maria Monica, Bekasi Timur.  

ABSTRAK 

Ujian nasional merupakan sistem evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh 

meliputi tingkat dasar dan menengah secara nasional. Keharusan dalam 

melaksanakan ujian nasional dapat menimbulkan rasa stress dan diiringi adanya 

motivasi belajar siswa dalam melakukan persiapan menghadapi ujian nasional 

tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan tingkat 

stress terhadap motivasi belajar siswa dalam persiapan ujian nasional di SMA St. 

Maria Monica. Penelitian ini menggunakan desain penelitian desriptif korelatif untuk 

mengetahui tingkat stress dan motivasi belajar siswa kelas XII di SMA St. Maria 

Monica. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII yang sedang dalam 

persiapan ujian nasional yang berjumlah 101 siswa di SMA St. Maria Monica. 

Instrument penelitia ini menggunakan kuesioner Dass 42 untuk mengukur tingkat 

stress pada siswa yang berisi 42 pertanyaan dan menggunakan kuesioner untuk 

mengukur tingkat motivasi belajar pada siswa dengan 35 pertanyaan. Hasil dari 

penelitian ini didapatkan p Value 0,03 dengan menggunakan analisis spearmen rho 

dan di dapatkan nilai r 0,290. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat stress dalam 

persiapan menghadapi ujian nasional memiliki korelasi yang rendah/lemah namun 

signifikan dengan motivasi belajar. 

Kata kunci : stress, motivasi belajar, ujian nasional 
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Aditya Elkana Gurning 

Nursing Program STIKes Binawan 

Relationship Level of Stress on the Motivation Level of Teens Learning XII Class In   

Preparation of National Examination in SMA St. Maria Monica, East Bekasi. 

 

ABSTRACT 

National examination is a comprehensive evaluation system covering national and 

primary level. The necessity in implementing the national exam can cause a sense of 

stress and accompanied by the motivation to learn students in preparation for the 

national examination. The purpose of this research is to identify the relationship of 

stress level to student's learning motivation in preparation of national exam at SMA 

St. Maria Monica. This research uses descriptive correlative research design to know 

the level of stress and motivation of studying class XII students in SMA St. Maria 

Monica. The population in this study are the students of class XII who are in 

preparation for the national exam which amounts to 101 students in SMA St. Maria 

Monica. This research instrument used a Dass 42 questionnaire to measure the stress 

level in students containing 42 questions and used a questionnaire to measure 

students' learning motivation by 35 questions. The result of this research got p Value 

0,03 by using spearnank rho analysis and got value r 0,290. So it can be concluded 

that the level of stress in preparation for the national exam has a low correlation / 

weak but significant with the motivation to learn. 

Keyword : Stress, learning Motivation, national examination. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi dalam bentuk pengukuran dan 

penilaian kompetensi peserta didik tingkat dasar dan menengah secara 

nasional, (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 46 Tahun 2010). Keharusan menerima ujian nasional sebagai syarat 

kelulusan menjadi beban bagi siswa. Beban yang mungkin melebihi 

kemampuan menghadapinya didefinisikan sebagai stress. Menurut Siagian 

(2003) stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap 

emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang.  

Menurut Kinantie dkk (2012) “Gambaran Tingkat Stres Siswa SMAN 3 

Bandung Kelas XII Menjelang Ujian Nasional”, dengan hasil yang di dapat 

adalah (4,180/0) dalam keadaan normal, (15,100/0) dalam tingkat stress 

ringan, (50 0/0) dalam tingkat stress sedang, (30,200/0) dalam tingkat stress 

berat, sementara dari (0,520/0) dikelompokkan dalam tingkat stress sangat 

berat. 

Stres merupakan salah satu reaksi atau respon psikologis manusia saat 

dihadapkan pada hal – hal yang dirasa telah melampaui batas atau dianggap 

sulit untuk dihadapi. Setiap manusia mempunyai pengalaman terhadap 

stress bahkan sebelum manusia lahir (Smeltzer & Bare, 2008). Stres normal 

dialami oleh setiap individu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-stres-jenis-proses-dan.html
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kehidupan. Stres membuat seseorang yang mengalaminya berpikir dan 

berusaha keras dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tantangan 

dalam hidup sebagai bentuk respon adaptasi untuk tetap bertahan (Potter & 

Perry, 2005). Tanggung jawab dan tuntutan kehidup anak ademik pada 

mahasiswa dapat menjadi bagian stres yang biasa dialami oleh siswa SMA. 

Siswa SMA dalam penggolongan umur menurut WHO, adalah termasuk 

dalam kelompok remaja akhir (17-19 tahun), dimana pada tahap ini proses 

berfikir mulai kompleks. Remaja menunjukkan peningkatan kortisol sebagai 

respon terhadap stress signifikan lebih besar dari pada anak – anak usia 

pertengahan (7-12), (Stroud, et al., 2009).  Siswa sebagai remaja dapat saja 

mengalami kegoncangan jika menerima tekanan dari dalam diri mereka 

maupun dari lingkungan luar diri mereka. Pada masa remaja ini siswa 

memiliki karakteristik untuk berperan sebagai orang dewasa, salah satunya 

menghadapi masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Pada sebagian besar remaja, hambatan – hambatan dalam kehidupan 

mereka akan sangat mengganggu kesehatan fisik dan emosi mereka, 

menghancurkan motivasi dan kemampuan menuju sukses di sekolah dan 

merusakkan hubungan pribadi mereka.  Banyak dari para remaja yang 

nencapai masa dewasa dengan penderitaan yang pedih, namun mereka 

kemudian diminta untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab didalam 

masyarakat.  

Masalah yang banyak dialami remaja pada saat ini merupakan 

manifestasi dari stres, di antaranya depresi, kecemasan, pola makan tidak 
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teratur, penyalahgunaan obat sampai penyakit yang berhubungan dengan 

fisik seperti pusing serta ngilu pada sendi. Sama halnya pada orang dewasa, 

stress bisa memberikan negative pada tubuh remaja hanya saja 

perbedaannya pada sumber dan bagaimana remaja merespon penyakit 

tersebut. Reaksi tersebut ditentukan oleh suasana dan kondisi kehidupan 

yang tengah mereka alami.  

Menurut Walasary, dkk (2015) menyatakan bahwa, Sebagian besar 

responden berada pada kategori kecemasan tingkat ringan (51,3%) dan 

sedang (40%) dalam menghadapi ujian nasional. Menjadi pelajar 

merupakan tugas berat karena banyak tuntutan dan tugas yang dibebankan 

oleh sekolah kepadanya, selain itu pelajar juga merupakan harapan keluarga 

dan masyarakat. Tuntutan dan harapan yang terlalu besar dapat berbalik 

menjadi beban dan stress bagi peserta didik (Sudiana, 2007: 2). Kondisi 

emosi yang labil sebagai seorang remaja, serta berbagai tuntutan yang 

dihadapi menjadi alasan logis mengapa pelajar sekolah menengah dikatakan 

rentan terhadap stres. 

Selain efek yang merusak dari stress, stress juga memiliki dampak 

positif, berupa peningkatan kreativitas dan memicu pengembangan diri, 

selama stres yang dialami masih dalam batas kapasitas individu. Stres tetap 

dibutuhkan untuk pengembangan diri mahasiswa (Smeltzer& Bare, 2008). 

Menurut Biggs dan Tefler dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006 

mengungkapkan motivasi belajar siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya 

motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, 
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sehingga mutu prestasi belajarakan rendah. Oleh karena itu, mutu prestasi 

belajar pada siswa perlu diperkuat terus – menerus. Dengan tujuan agar 

siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, sehingga prestasi belajar yang 

diraihnya dapat optimal. Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap 

kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004). Siswa yang 

bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil 

belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin 

intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi 

belajar yang diperolehnya.  

Menurut Agustiar, W dan Asmi, Y (2010) kecemasan menghadapi Ujian 

Nasional mempunyai hubungan negatif yang rendah namun signifikan 

dengan motivasi belajar. Artinya semakin rendah kecemasan menghadapi 

Ujian Nasional maka semakin tinggi motivasi belajar. Namun karena hasil 

korelasi yang diperoleh rendah maka tidak selalu kecemasan tinggi motivasi 

belajar rendah dan sebaliknya tidak selalu kecemasan rendah motivasi 

belajar tinggi. 

Berdasarkan data yang di dapat dari kepala sekolah St. Maria monica 

pada tahun 2010 terdapat 4 siswa yang tidak lulus dan pada tahun 2011 

terdapat 2 siswa yang tidak lulus dalam ujian nasional. Berdasarkan 

pengamatan peneliti setiap siswa memiliki tingkat stress yang berlebih, 

ketika akan menghadapi ujian nasional sehingga mengakibatkan siswa 

tersebut merasa sulit untuk menjawab dan menyelesaikan soal – soal ujian.  
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Menurut peneliti setiap siswa XII yang akan menghadapi ujian nasional 

memiliki tekanan yang lebih untuk dapat lulus untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut memberikan dampak 

adanya peningkatan stress pada siswa yang memicu adanya motivasi belajar 

dalam menghadapi ujian nasional. Berdasarkan alasan – alasan diatas maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan stres terhadap motivasi 

belajar remaja dalam menghadapi ujian nasional di SMA Santa Maria 

Monica, Bekasi Timur.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan tingkat stress terhadap tingkat motivasi belajar remaja kelas XII 

dalam persiapan Ujian Nasional.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah“ apakah adanya hubungan tingkat stress terhadap tingkat 

motivasi belajar remaja kelas XII dalam persiapan Ujian Nasional di SMA 

Santa Maria Monica, Bekasi Timur.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat stress terhadap tingkat motivasi 

belajar remaja kelas XII dalam persiapan Ujian Nasional di SMA 

Santa Maria Monica, Bekasi Timur. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat stress 

pada remaja di SMA Santa Maria Monica, Bekasi Timur. 



6 
 

1.3.2.2 Mengidentifikasi adanya peningkatan motivasi belajar pada 

remaja di SMA Santa Maria Monica, Bekasi Timur. 

1.3.2.3 Mengidentifikasi adanya hubungan stress terhadap motivasi 

belajar dalam persiapan Ujian Nasional di SMA Santa Maria 

Monica, Bekasi Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Peneliti 

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

mendapatkan tingkat pengalaman yang lebih luas dan 

mengidentifikasi hubungan stress terhadap motivasi belajar remaja 

dalam persiapan Ujian Nasional di SMA Santa Maria Monica, Bekasi 

Timur . 

1.4.2 Keperawatan  

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi profesi 

keperawatan dalam pengembangan perencanaan keperawatan Jiwa, 

tentang hubungan stress terhadap motivasi belajar remaja dalam 

persiapan Ujian Nasional. 

1.4.3 Bagi SMA Santa Maria Monica, Bekasi Timur 

Menjadi masukan bagi sekolah untuk evaluasi dalam aktivitas 

kegiatan belajar mengajar kepada siswa di sekolah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 Stres 

2.1.1 Definisi  

Menurut Zulistianah (2009), Kata “stres” bisa diartikan berbeda 

bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefinisikan stres 

sebagai tekanan, desakan ataupun respon emosional.Para psikolog 

juga mendefinisikan stres dalam berbagai bentuk. Siagian (2003) 

mengatakan stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh 

terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang.  

Menurut McGrath dalam Weinberg dan Gould (2003), stress 

akan muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau 

kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik yang 

bersifat jasmani maupun rohani (dalam Sukadiyanto, 2010). Stress 

adalah suatu tuntutan yang mendorong individu untuk beradaptasi 

atau menyesuaikan diri. Sedangkan stressor adalah suatu sumber 

stres. 

Stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal, yang biasa 

disebabkan oleh tuntutan fisik (badan), atau lingkungan, dan situasi 

sosial, yangberpotensi merusak dan tidak terkontrol Sriati, A,  (2007). 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-stres-jenis-proses-dan.html
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Stres juga bisa berarti ketegangan, tekanan batin, tegangan, dan 

konflik yang berarti Kartono D & Gulo D, (2003) dalam Zulistiana 

(2009):  

2.1.1.1 Satu stimulus yang menegangkan kapasitas-kapasitas (daya) 

psikologis atau fisiologis dari suatu organisme.  

2.1.1.2 Sejenis frustasi, di mana aktifitas yang terarah pada 

pencapaian tujuan telah diganggu oleh atau dipersukar, tetapi 

terhalang-halangi; peristiwa ini biasanya disertai oleh 

perasaan was-was kuatir dalam percapaian  tujuan.  

2.1.1.3 Kekuatan yang diterapkan pada suatu sistem, tekanan-tekanan 

fisik dan psikologis yang dikenakan pada tubuh dan pada 

pribadi.  

2.1.1.4 Satu kondisi ketegangan fisik atau psikologis disebabkan oleh 

adanya persepsi ketakutan dan kecemasan. 

2.1.2 Gejala Stres 

Menurut Rice (1998) dalam Rahmayanti (2012), secara umum 

gejala- gejala stres dapat dibedakan ke dalam empat macam jenis, yaitu 

gejala berupa perilaku, emosi, kognitif dan fisik : 

2.1.2.1 Gejala- gejala perilaku (Behavioral symptoms) 

Dari banyaknya gejala- gejala perilaku yang timbul, 

beberapa diantaranya adalah prokrastinasi dan avoidance, 

menarik diri dari teman dan keluarga, hilangnya nafsu makan 
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dan tenaga, ledakan emosi dan agresi, berubahnya pola tidur 

(tidur tidak nyenyak). 

2.1.2.2 Gejala- gejala Emosi (Emotive symptoms) 

Gejala- gejala emosi yang paling umum adalah cemas, 

takut, mudah marah, dan depresi.Gejala lainnya, ketakutan, 

frustasi, merasa bingung dan kehilangan kendali. 

2.1.2.3 Gejala- gejala kognitif (Cognitive symptoms) 

Gejala- gejala kognitif yang paling umum adalah 

hilangnya motivasi dan konsentrasi.Individu seakanakan 

kehilangan kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada 

tugas- tugas yang harus dikerjakan dan kehilangan kemampuan 

untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik.Gejala- 

gejala mental dan kognitif lainnya adalah kekhawatiran yang 

berlebihan. Salah satu gejala akhir dari gejala kognitif ini adalah 

keinginan untuk melarikan diri dari situasi dimana dia berada. 

2.1.2.4 Gejala- gejala fisik (Physical symptoms) 

Gejala- gejala fisik yang paling umum adalah pegal- 

pegal dan lemas, migrain dan sakit kepala, sakit punggung 

termasuk sakit punggung bagian bawah, dan ketegangan otot 

yang dapat dilihat dalam bentuk kejang urat. Pada sistem 

kardiovaskular, stres seringkali direflesikan dengan 

meningkatnya detak jantung, hipertensi, dan buruknya peredaran 

darah arteri. Pada system pernafasan, seringkali diperlihatkan 
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dengan tarikan nafas yang cepat dan pendek- pendek dan 

mengalami kelelahan yang luar biasa. 

2.1.3 Tahap – Tahap Stres 

Menurut Carolin (2010) fase stress terbagi menjadi tiga yaitu:  

2.1.3.1 Fase  alarm (alarm reaction stage ) 

Persepsi terhadap stresor yang muncul secara tiba-tiba 

akan munculnya reaksi waspada. Reaksi ini menggerakkan 

tubuh untuk mempertahankan diri. Diawali oleh otak dan diatur 

oleh sistem endokrin dan cabang simpatis dari sistem saraf 

autonom.Reaksi ini disebut juga reaksi berjuang atau melarikan 

diri (fight-or-flight reaction). 

2.1.3.2 Fase  Resistensi (resistance stage) 

Tahap di mana tubuh berusaha untuk bertahan 

menghadapi stres yang berkepanjangan dan menjaga sumber-

sumber kekuatan (membentuk tenaga baru dan memperbaiki 

kerusakan). Merupakan tahap adaptasi di mana sistem endokrin 

dan sistem simpatis tetap mengeluarkan hormon-hormon stres 

tetapi tidak setinggi pada saat reaksi waspada. 

 

2.1.3.3 Fase Kelelahan (exhaustion stage) 

Fase penurunan resistensi, meningkatnya aktivitas para 

simpatis dan kemungkinan deteriorasi fisik.Yaitu apabila stresor 

tetap berlanjut atau terjadi stresor baru yang dapat memperburuk 
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keadaan. Tahap kelelahan ditandai dengan dominasi cabang 

parasimpatis dari ANS. Sebagai akibatnya, detak jantung dan 

kecepatan nafas menurun. Apabila sumber stres menetap, kita 

dapat mengalami ”penyakit adaptasi” (disease of adaptation), 

penyakit yang rentangnya panjang, mulai dari reaksi alergi 

sampai penyakit jantung, bahkan sampai kematian. 

2.1.4 Sumber Stres 

 Lahey (2007) dalam mulyani (2011) mengatakan bahwa stress 

yang diketahui oleh kebanyakan orang adalah segala hal yang bersifat 

memberikan tekanan, namun yang menjadi sumber stress terbesar 

adalah faktor – faktor berikut ini : 

2.1.4.1 Peristiwa dalam kehidupan ( Life Events ) 

Baik yang bersifat negative maupun positif, seperti 

kriminalitas, pemerkosaan, kekerasan, kehilangan anggota 

keluarga, bencana alam, terorisme, dan pertengkaran. 

2.1.4.2 Frustasi ( Frustrasion) 

Keadaan ini terjadi ketika suatu tujuan atau motif 

seseorang tidak terpenuhi atau terpuaskan. 

2.1.4.3 Konflik (Conflict) 

Keadaman dimana seorang individu tidak dapat 

memenuhi tujuan atau motifnya karena adanya gangguan dari 

orang lain. 
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2.1.4.4 Tekanan (Pressure) 

Stress yang muncul disebabkan oleh oleh ancaman 

kejadian negative. Biasanya dialami oleh siswa, mahasiswa dan 

karyawan, dimana mereka dituntut untuk selalu memiliki 

peforma yang baik dalam ujian dan pekerjaan dan jika tidak 

memiliki performa yang baik maka mereka dianggap gagal. 

2.1.4.5 Kondisi Lingkungan (Environmental Conditions) 

Kondisi lingkungan seperti suhu ruangan, polusi udara, 

kebisingan, dan kelembapan dapat menyebabkan seseorang 

menjadi stress. 

 Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi penilaian 

terhadap stress yaitu faktor situasional. Hal yang termasuk dalam faktor 

situasional adalah ketidakpastian. Menurut Lazarus & Folkman (1986) 

dalam jurnal Kinantie ,dkk (2012)  Siswa mengalami ketidakpastian, 

lulus atau tidak lulus, mampu atau tidak mampu, terkait juga dengan hal 

kemampuan memprediksi, apakah siswa dapat menghadapi Ujian 

Nasional dengan baik atau tidak.  

2.1.5 Tingkat Stres 

 Setiap individu mempunyai persepsi serta respon yang 

berbeda – beda dalam menghadapi stress. Persepsi dari orang tersebut 

didasarkan kepada keyakinan dan pengalaman semasa hidupnya. 
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Menurut Purwati, S (2012) berdasarkan studi literatur, ditemukan stress 

menjadi lima bagian, antara lain : 

2.1.5.1 Stres Normal  

Stres normal yang dihadapi secara teratur dan merupakan 

bagian alamiah dari kehidupan. Seperti dalam situasi: kelelahan 

setelah mengerjakan tugas, takut tidak lulus ujian, merasakan 

detak jantung berdetak lebih keras setelah aktivitas (Crowford & 

Henry, 2003). Stres normal alamiah dan menjadi penting, karena 

setiap orang pasti pernah mengalami stres.Bahkan, sejak dalam 

kandungan. 

2.1.5.2 Stres Ringan  

Stres ringan adalah stresor yang dihadapi secara teratur 

yang dapat berlangsung beberapa menit atau jam.Situasi seperti 

banyak tidur, kemacetan atau dimarahi dosen. Stresor ini dapat 

menimbulkan gejala, antara lain bibir sering kering, kesulitan 

bernafas (sering terengah-engah), kesulitan menelan, merasa 

goyah, merasa lemas, berkeringat berlebihan ketika temperatur 

tidak panas dan tidak setelah beraktivitas, takut tanpa alasan 

yang jelas, menyadari denyut jantung walaupun tidak setelah 

melakukan aktivitas fisik, tremor pada tangan, dan merasa 

sangat lega jika situasi berakhir (Psychology Foundation of 

Australia, 2010). 
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2.1.5.3 Stres Sedang 

Stres ini terjadi lebih lama, antara beberapa jam sampai 

beberapa hari.Misalnya masalah perselisihan yang tidak dapat 

diselesaikan dengan teman atau pacar. Stresor ini dapat 

menimbulkan gejala, antara lain mudah marah, bereaksi 

berlebihan terhadap suatu situasi, sulit untuk beristirahat, merasa 

lelah karena cemas, tidak sabar ketika mengalami penundaan 

dan menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang dilakukan, 

mudah tersinggung, gelisah, dan tidak dapat memaklumi hal 

apapun yang menghalangi ketika sedang mengerjakan sesuatu 

hal, tugas kuliah (Psychology Foundation of Australia, 2010). 

Menurut Kinantie ,dkk (2012) siswa yang mengalami stress 

sedang lebih dominan dalam persiapan menjalang ujian nasional 

di SMA Negeri 3 Bandung dengan presentasi berjumlah 49,74% 

dari 193 siswa. 

2.1.5.4 Stres Berat 

Stres berat adalah situasi kronis yang dapat terjadi dalam 

beberapa minggu sampai beberapa tahun, seperti perselisihan 

dengan dosen atau teman secara terus-menerus, kesulitan 

finansial yang berkepanjangan, dan penyakit fisik jangka 

panjang.Makin sering dan lama situasi stres, makin tinggi risiko 

stres yang ditimbulkan. Stressor ini dapat menimbulkan gejala, 

antara lain merasa tidak dapat merasakan perasaan positif, 
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merasa tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan, merasa 

tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan, sedih dan 

tertekan, putus asa, kehilangan minat akan segala hal, merasa 

tidak berharga sebagai seorang manusia, berpikir bahwa hidup 

tidak bermanfaat. Semakin meningkat stres yang dialami 

mahasiswa secara bertahap maka akan menurunkan energi dan 

respon adaptif (Psychology Foundation of Australia, 2010). 

2.1.5.5 Sangat Berat  

Stres sangat berat adalah situasi kronis yang dapat terjadi 

dalam beberapa bulan dan dalam waktu yang tidak dapat 

ditentukan.Seseorang yang mengalami stres sangat berat tidak 

memiliki motivasi untuk hidup dan cenderung pasrah.Seseorang 

dalam tingkatan stres ini biasanya teridentifikasi mengalami 

depresi berat. 

 

2.1.6 Alat Ukur 

Alat ukur tingkat stres adalah kuesioner dengan sistem scoring 

yang akan diisi oleh responden dalam suatu penelitian. Alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat stress pada siswa SMA dengan 

menggunakan  Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS 42): 

2.1.6.1 Depresi merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia 

yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala 

penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu 
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makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus 

asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri (Kaplan, 2010) dalam Sari 

I.D (2014).  

2.1.6.2 Kecemasan adalah perasaan campuran berisikan ketakutan 

dan keprihatinan mengenai masa- masa mendatang tanpa sebab 

khusus untuk ketakutan tersebut (Chaplin, 2000). 

2.1.6.3 Menurut McGrath dalam Weinberg dan Gould (2003) dalam 

sukadiyanto (2010), stress didefinisikan sebagai stress akan 

muncul pada individu bila ada ketidakseimbangan atau 

kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhannya baik yang 

bersifat jasmani maupun rohani(dalam Sukadiyanto, 2010). 

Stress adalah suatu tuntutan yang mendorong individu untuk 

beradaptasi atau menyesuaikan diri. Sedangkan stressor adalah 

suatu sumber stres. 

DASS 42 terdiri dari 42 pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dengan skor 0 untuk jawaban dimana responden tidak ada/ 

pernah mengalami stres, 1 untuk jawaban dimana responden sesuai 

dengan yang dialami sampai pada tingkat tertentu/kadang - kadang 

mengalami stres, 2 untuk jawaban dimana responden sering mengalami 

stres, dan 3 untuk jawaban dimana responden sangat sesuai yang dialami 

atau hampir setiap saat mengalami stress dalam seminggu terakhir. 
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Skala penilaian kuesioner DASS-42 yang digunakan adalah skala 

ordinal, terdiri dari : 

1. Skala depresi  : 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31,34, 37, 38, 42. 

2. Skala kecemasan  : 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30,36, 40, 41. 

3. Skala stress  : 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39. 

Tingkat stres dikategorikan sebagai berikut:   

1. Skor 0 – 14   : stres tingkat normal 

2. Skor 15 – 18 : stress tingkat ringan   

3. Skor 19 – 25 : stres tingkat sedang   

4. Skor 26 – 33 : stres tingkat berat 

5. Skor >34       : stres tingkat sangat berat. 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Definisi 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi merupakan 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha 

mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannyaUno (2009) dalam Yani M.F (2014).. 

Motivasi menurut Arianto (dalam Wahyuni, 2009) adalah 

kesediaan untuk melakukan usaha dalam mencapai tujuan tertentu, 

yang disebabkan oleh adanya kebutuhan tertentu atau dorongan dan 
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semangat untuk melakukan sesuatu. Menurut Makmun (2007) motivasi 

merupakan Suatu kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya 

(energy); atauSuatu keadaan yang kompleks (a complex state) dan 

kesiapsediaan (preparatory set) dalam diri individu (organisme) untuk 

bergerak (tomove, motion, motive) ke arah tujuan tertentu, baik 

disadari maupun tidak disadari. Menurut Mc.Donald dalam Sardiman 

(2010) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. 

Menurut Agustiar (2010), diketahui bahwa tingkat motivasi 

belajar siswa kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta Selatan memiliki 

motivasi belajar yang tinggi. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan 

adanya syarat kelulusan untuk kelas XII pada tahun ajaran 2008/2009 

adalah 5,50 untuk seluruh mata ajar.  

Sebenarnya motivasi merupakan sebuah istilah yang lebih 

umum untuk menunjuk pada seluruh proses gerakan, termasuk 

memberikan dorongan kepada diri sendiri, perilaku yang ditimbulkan 

serta tujuan dan akhir dari perbuatan tersebut. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat 

latihan dan pengalaman (Oemar Hamalik, 2009). Menurut Makmun 

(2007) adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Hal senada juga 

diungkapkan Uno (2009) belajar adalah suatu proses usaha yang 
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dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.Pengertian belajar menurut 

Purwanto belajar dapat diartikan sebagai : 

2.2.1.1 Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, 

dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku 

yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah 

kepada tingkah laku yang lebih buruk.  

2.2.1.2 Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui 

latihan atau pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan 

yang disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak 

dianggap sebagai hasil belajar; seperti perubahan-perubahan 

yang terjadi pada seorang bayi.  

2.2.1.3 Untuk dapat disebut sebagai belajar, maka perubahan itu 

harus relative mantap; harus merupakan akhir daripada suatu 

periode waktu yang cukup panjang. Beberapa lama periode 

waktu itu berlangsung ditentukan dengan pasti, tetapi 

perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode 

yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan 

maupun bertahun - tahun. Ini berarti kita harus 

mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman 
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perhatian atau kepekaan seseorang, yang biasanya hanya 

berlangsung sementara.  

2.2.1.4 Tingkah laku yang megalami perubahan karena belajar 

menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun 

psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan suatu 

masalah/berfikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, 

ataupun sikap. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat diambil 

pengertian bahwa belajar adalah suatu proses seorang individu 

melakukan perubahan perilaku berdasar pengalaman dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Menurut Suardana, A.A 

dan Simarmata, N (2012) bila terjadi peningkatan  motivasi belajar 

maka akan terjadi penurunan pada  kecemasan, dengan nilai kolerasi 

(r) 0,30. 

2.2.2 Jenis - Jenis Motivasi 

Adapun jenis motivasi dapat dipandang dari segi sumber, 

maka dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 

2.2.2.1 Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik timbul dari setiap individu 

sesuai kebutuhan, bakat, kemauan, minat, dan harapan 

yang terdapat pada diri seseorang. Sebagai misal, 



21 
 

seseorang yang gemar membaca tidak memerlukan orang 

lain yang memotivasinya tetapi ia sendiri butuh, berminat 

atau berkemauan untuk mencari sumber – sumber bacaan 

dan rajin membacanya. 

2.2.2.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi yang datang dari luar diri seseorang, 

timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar 

lingkungan.Sehingga dapat diartikan bahwa motivasi 

yang berasal dari diri sendiri (intrinsik) dan motivasi 

yang berasal dari luar (ekstrinsik), kedua hal tersebut 

memiliki pengaruh yang sangat besar pada tindakan 

seseorang, maka seseorang dapat melakukan tindakan – 

tindakan atau perbuatan – perbuatan dengan baik 

sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis 

motivasi menurut pembagian dari Wodworth dan 

Marquis sebagai berikut : 

a) Motif atau kebutuan organis, meluputi misalnya: 

kebutuuhan untuk minum, makan, bernapas, seksual, 

berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. Ini sesuai 

dengan jenis Physiological drives dari Frandsen 

seperti telah disinggung di depan 

b) Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis 

motif ini antara lain: dorongan untuk menyelamatkan 
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diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, 

untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul 

karena rangsangan dari luar. 

c) Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut 

kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan 

manipulasi, unttuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif. 

d) Motivasi jasmaniah dan rohaniah.Ada beberapa ahli 

yang mengggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk 

motivasi jasmaniah misalnya: reflex, insting 

otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi 

rohaniah adalah kemauan. 

2.2.3 Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi belajar, pada umumnya memiliki beberapa 

indikator atau unsur  yang mempunyai peranan besar dalam 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar 

menurut Uno (2009) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

2.2.3.1 Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2.2.3.2 Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

2.2.3.3 Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

2.2.3.4 Adanya penghargaan dalam belajar 
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2.2.3.5 Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

2.2.3.6 Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan 

baik. 

2.2.4 Faktor Motivasi 

Faktor -  faktor yang mempengaruhi motivasi adalah: 

2.2.4.1 Self Efficacy 

Siswa percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk 

melakukan dengan baik dalamilmutugas–tugasbelajar. 

2.2.4.2 Active Learning Strategies 

Siswa mengambil peran aktif dalam menggunakan 

berbagai strategiuntuk membangun pengetahuan baru 

berdasarkan pemahaman mereka sebelumnya. 

2.2.4.3 Learning Value 

Membiarkan siswa memperolehpemecahan masalah 

secara kompetensi, pengalaman aktivitas penyelidikan, 

merangsang pemikirannya sendiri, dan menemukan 

relevansi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka 

bisamemahami nilai-nilai penting, mereka akan 

termotivasi untuk belajar. 

2.2.4.4 Performance Goals 

Untuk bersaing dengan siswa lain dan mendapatkan 

perhatian dari guru. 
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2.2.4.5 Achievements Goals 

Siswa merasa puas karena mereka meningkatkan 

kompetensi merekadan prestasi selama belajar. 

2.2.4.6 Learning Environment Stimulation 

Di kelas, lingkungan sekitarnya belajarsiswa, seperti 

kurikulum, pengajaran guru, dan interaksi antar murid 

yang mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran. 

2.2.5 Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam tingkat motivasi adalah 

kuesioner dengan sistem scoring yang akan diisi oleh responden 

dalam suatu penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat motivasi belajar pada siswa SMA dengan menggunakan 

Students Motivation Toward Sience Learning (SMTSL)terdiri dari 

35pertanyaanyang diajukan kepada responden dengan skor 1 untuk 

jawaban dimana responden sangat tidak setuju, 2 untuk jawaban 

dimana responden tidak setuju, 3 untuk jawaban dimana responden 

tidak sependapat, 4 untuk jawaban dimana responden setuju, dan 5 

untuk jawaban responden sangat setuju. Tingkat motivasi 

dikategorikan sebagai berikut:   

2.2.5.1 Skor Kurang dari 35 : motivasi tingkat rendah   

2.2.5.2 Skor 36 – 70   : motivasi tingkat sedang   

2.2.5.3 Skor diatas 71 – 175  : motivasi tingkat tinggi 
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2.3 Remaja  

2.3.1 Definisi  

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin 

adolescence (kata bendanya adolescence yang berarti remaja) yang 

berarti tumbuh menjadi dewasa. Adolescence artinya berangsur – 

angsur menuju kematangan secara fisik, akal, kejiwaan dan sosial 

serta emosional.Hal ini mengisyaratkan kepada hakikat umum, yaitu 

bahwa pertumbuhan tidak berpindah dari satu fase ke fase lainya 

secara tiba – tiba, tetapi pertumbuhan itu berlangsung setahap demi 

setahap (AlMighwar, 2006). 

Masa remaja merupakan suatu periode transisi antara masa 

kanak – kanak dan masa dewasa.Waktu kematangan fisik, kognitif, 

sosial, dan emosional yang cepat pada anak laki – laki untuk 

mempersiapkan diri menjadi laki – laki dewasa dan pada perempuan 

untuk mempersiapkan diri menjadi wanita dewasa. 

Piaget secara psikologis masa remaja adalah usia dimana 

individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak 

tidak merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan 

berada di dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak.  

 

 

 



26 
 

2.3.2 Tahap Perkembangan Remaja 

Menurut Sarwono (2006) ada 3 tahap perkembangan remaja 

dalam proses penyesuaian diri menuju dewasa : 

2.3.2.1 Remaja Awal (Early Adolescence)  

 Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun masih 

terheran– heran akan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang 

menyertai perubahan – perubahan itu. Mereka 

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada 

lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan 

dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi 

erotik. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan 

berkurangnya kendali terhadap “ego”.Hal ini menyebabkan 

para remaja awal sulit dimengerti orang dewasa. 

2.3.2.2 Remaja Madya (Middle Adolescence)  

Tahap ini berusia 13-15 tahun.Pada tahap ini remaja 

sangat membutuhkan kawan-kawan.Ia senang kalau banyak 

teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narastic”, 

yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman 

yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. 

Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia 

tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, 

ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau 
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meterialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan 

diri dari Oedipoes Complex (perasaan cinta pada ibu sendiri 

pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan 

dengan kawan-kawan dari lawan jenis. 

2.3.2.3 Remaja Akhir (Late Adolescence)  

 Tahap ini (16-19 tahun) adalah masa konsolidasi menuju 

periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal 

dibawah ini : 

a) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi 

intelek. 

b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan 

orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman 

baru.  

c) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah 

lagi.  

d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada 

diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara 

kepentingan diri sendiri dengan orang lain.  

e) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya 

(private self) dan masyarakat umum (the public). 
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2.3.3 Karateristik Perkembangan Remaja 

Menurut Wong (2008), karakteristik perkembangan remaja 

dapat dibedakan menjadi : 

2.3.3.1 Perkembangan Psikososial 

Teori perkembangan psikososial menurut Erikson 

dalam Wong (2008), menganggap bahwa krisis 

perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya 

identitas. Periode remaja awal dimulai dengan awitan 

pubertas dan berkembangnya stabilitas emosional dan fisik 

yang relatif pada saat atau ketika hampir lulus dari SMU. 

Pada saat ini, remaja dihadapkan pada krisis identitas 

kelompok versus pengasingan diri.Pada periode selanjutnya, 

individu berharap untuk mencegah otonomi dari keluarga dan 

mengembangkan identitas diri sebagai lawan terhadap difusi 

peran. Identitas kelompok menjadi sangat penting untuk 

permulaan pembentukan identitas pribadi.Remaja pada tahap 

awal harus mampu memecahkan masalah tentang hubungan 

dengan teman sebaya sebelum mereka mampu menjawab 

pertanyaan tentang siapa diri mereka dalam kaitannya dengan 

keluarga dan masyarakat. 
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2.3.3.2 Perkembangan Kognitif 

Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam 

Wong (2008), remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan 

dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret; 

mereka juga memerhatikan terhadap kemungkinan yang akan 

terjadi. Pada saat ini mereka lebih jauh ke depan. Tanpa 

memusatkan perhatian pada situasi saat ini, mereka dapat 

membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin 

terjadi, seperti kemungkinan kuliah dan bekerja; memikirkan 

bagaimana segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa 

depan, seperti hubungan dengan orang tua, dan akibat dari 

tindakan mereka, misalnya dikeluarkan dari sekolah. Remaja 

secara mental mampu memanipulasi lebih dari dua kategori 

variabel pada waktu yang bersamaan.Misalnya, mereka dapat 

mempertimbangkan hubungan antara kecepatan, jarak dan 

waktu dalam membuat rencana perjalanan wisata.Mereka 

dapat mendeteksi konsistensi atau inkonsistensi logis dalam 

sekelompok pernyataan dan mengevaluasi sistem, atau 

serangkaian nilai-nilai dalam perilaku yang lebih dapat 

dianalisis. 

2.3.3.3 Perkembangan Moral 

Teori perkembangan moral menurut Kohlberg dalam 

Wong (2008), masa remaja akhir dicirikan dengan suatu 
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pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja 

dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka 

memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik 

dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang 

tampak dalam penetapan hukuman terhadap kesalahan dan 

perbaikan atau penggantian apa yang telah dirusak akibat 

tindakan yang salah. Namun demikian, mereka 

mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah 

ditetapkan, sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa 

suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa tetapi 

mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. 

2.3.3.4 Perkembangan Spiritual 

Pada saat remaja mulai mandiri dari orang tua atau 

otoritas yang lain, beberapa diantaranya mulai 

mempertanyakan nilai dan ideal keluarga mereka. Sementara 

itu, remaja lain tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ini 

sebagai elemen yang stabil dalam hidupnya seperti ketika 

mereka berjuang melawan konflik pada periode pergolakan 

ini. Remaja mungkin menolak aktivitas ibadah yang formal 

tetapi melakukan ibadah secara individual dengan privasi 

dalam kamar mereka sendiri.Mereka mungkin memerlukan 

eksplorasi terhadap konsep keberadaan Tuhan. 

Membandingkan agama mereka dengan orang lain dapat 
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menyebabkan mereka mempertanyakan kepercayaan mereka 

sendiri tetapi pada akhirnya menghasilkan perumusan dan 

penguatan spiritualitas mereka. 

2.3.3.5 Perkembangan Sosial 

Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus 

membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan 

menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang 

orang tua.Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik 

dari remaja maupun orang tua.Remaja ingin dewasa dan ingin 

bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika 

mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang 

terkait dengan kemandirian. 

2.3.4 Stress pada remaja 

Pada saat menjelang ujian nasional, siswa dapat saja 

mengalami stress, baik yang di sadari maupun yang tidak di sadari. 

Masa dimana siswa menjelang ujian nasional dapat menimbulkan 

stimulus yang menstimulasi munculnya stress, seperti waktu belajar 

yang melampaui batas jenuh, latihan soal yang melampaui kapasitas 

tubuh siswa, dan sebagainya. Perkembangan usia pada siswa SMA, 

termasuk dalam kelompok usia remaja akhir. Siswa mulai mencoba 

menempatkan dirinya sebagai orang dewasa di lingkungan 

sosial.Siswa menyelesaikan masalahnya sendiri dan menganggap 
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dirinya mampu mengatasi masalah tersebut tanpa bimbingan orang 

dewasa (Hurlock, 1980). 

2.4 Ujian Nasional 

2.4.1 Definisi  

Ujian nasional menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 77 tahun 2008 tentang ujian nasional sekolah menengah 

atas/ madrasah aliyah pasal 1 ujian nasional adalah kegiatan 

pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional 

pada jenjang pendidikan menengah. Pada pasal 2 ujian nasional 

bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata ajar ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Ujian nasional dapat diartikan juga 

dengan puncak dari segala proses belajar dibangku sekolah yang 

sangat menentukan bagaimana dan apa yang telah diperoleh selama 

peserta didik belajar dan menerima pelajaran dari para pendidik. 

 Menurut H. A. R. Tilaar (2006), ujian nasional adalah upaya 

pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional 

dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari ujian 

nasional yang diselenggarakan oleh negara adalah upaya pemetaan 

masalah pendidikan dalamrangka menyusun kebijakan pendidikan 

nasional. 
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Berdasarkan pendapat diatas tentang ujian nasional maka 

dapat disimpulkan bahwa ujian nasional merupakan sebuah sistem 

yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai standard pendidikan 

yang dilakukan secara nasional, juga sebagai sarana untuk pemetaan 

mutu pendidikan diberbagai daerah di Indonesia. 

Ujian nasional adalah standard nasional yang tidak dapat 

ditolak oleh siswa. Pada saat menjelang ujian nasional, siswa dapat 

saja mengalami stress, baik yang di sadari maupun yang tidak di 

sadari.Masa dimana siswa menjelang ujian nasional dapat 

menimbulkan stimulus yang menstimulasi munculnya stress, seperti 

waktu belajar yang melampaui batas jenuh, latihan soal yang 

melampaui kapasitas tubuh siswa, dan sebagainya. 

 

2.4.2 Tujuan Ujian Nasional 

Menurut Ki Supriyoko dalam Notodiputro, Kahiril Anwar 

(2012), ujian nasional untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah 

perlu dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, yaitu : 

2.4.2.1 Tolak ukur kualitas pendidikan antar daerah. 

2.4.2.2 Upaya standarisasimutu pendidikan secara nasional. 

2.4.2.3 Sarana memotivasi peserta didik, orang tua, guru, dan 

pihak-pihak terkait untuk meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik dalam menghadapi standar pendidikan. 
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Menurut Furqon dkk, alasan atau tujuan pentingnya 

diadakannya ujian nasional adalah sebagai berikut : 

2.4.2.1  Untuk mendorong guru meningkatkan kualitas mengajar. 

2.4.2.2 Untuk meningkatkan upaya-upaya bimbingan 

terhadapsiswa yang berkesulitan belajar. 

2.4.2.3  Untuk mendorong guru menerapkan berbagai metode 

untuk memperbaiki pembelajaran. 

2.4.2.4 Supaya siswa lebih rajin dan giat belajar. 

2.4.2.5 Supaya orang tua lebih memperhatikan belajar anaknya. 
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2.5 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :     

:  Variable yang tidak di teliti  

 :  Variable yang diteliti 

:  Hubungan yang diteliti 

Stres 

Stress adalah suatu 

tuntutan yang mendorong 

organism untuk 

beradaptasi atau 

menyesuaikan diri. 

Tingkatan dari stress : 

1. Stress Normal 

2. Stress Ringan 

3. Stress Sedang 

4. Stres Berat 

5. Stres Sangat Berat 

 

 

Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar adalah suatu 

keinginan dan proses dari 

seorang individu melakukan 

perubahan perilaku 

berdasarkan pada pengalaman 

dengan serangkaian kegiatan 

yang dilakukannya. 

Factor Motivasi : 

1. Self – Efficacy 

2. Active Learning 

Strategies 

3. Science Learning 

Value 

4. Performance Goal 

5. Achievement Goal 

6. Learning Environment 

Stimulation 

Ujian Nasional 

1. Definisi ujian 

nasional 

2. Tujuan ujian 

nasional 
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN, HIPOTESIS PENELITIAN, dan DEFINISI 

OPERASIONAL 

Bab ini membahas kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan definisi 

operasional penelitian. Kerangka konsep terdiri dari konsep – konsep yang akan 

diteliti oleh peneliti. Hipotesis penelitian berisi tentang pernyataan yang harus 

dibuktikan dalam penelitian. Sedangkan definisi oprasional terdiri dari 

bagaimana penggunaan alat ukur beserta hasil ukur yang akan digunakan pada 

saat penelitian. 

3.1 Variabel 

3.1.1 Variabel Independen adalah variabel yang diduga menjadi penyebab 

atas beberapa perubahan dalam variabel dependen (Robbins P. 

Stephen, Judge A. Timothy, 2008). Variabel independen pada 

penelitian ini adalah tingat stress. 

3.1.2 Variabel Dependen adalah respons yang dipengaruhi oleh sebuah 

variabel independen (Robbins P. Stephen, Judge A. Timothy, 2008). 

Variable dependen pada penelitian ini adalah tingkat motivasi belajar 

dalam persiapan ujian nasional. 
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3.1.3 Skema Kerangka Penelitian 

 Variable Independen                  Variabel Dependen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Variabel dan Definisi Operasional 

Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu Ujian Nasional sebagai 

variable independen sedangkan Stres dan Motivasi Belajar Remaja sebagai 

variable dependen. Agar  variable dapat diukur dengan menggunakan 

instrument atau alat ukur, maka variable harus diberi batasan atau definisi 

operasional. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel 

yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang 

bersangkutan  (Notoadmodjo, 2010). 

 

Stress remaja 

Tingkat strees remaja kelas XII 

dalam menghadapi Ujian Nasional 

1. Stress normal 

2. Stress ringan 

3. Stress sedang 

4. Stress berat 

5. Stress sangat berat 

 

Motivasi Belajar Siswa 

Tingkat Motivasi Belajar remaja kelas XII 

dalam menghadapi Ujian Nasional. 

1. Self Efficacy 

2. Active Learning Strategies 

3. Science Learning Value 

4. Performance Goals 

5. Achievements Goals 

6. Learning Environment  Stimulation 
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Variabel Definisi Operasional Cara 

Ukur 

Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

Stress Stress adalah suatu 

tuntutan yang mendorong 

organisme untuk 

beradaptasi atau 

menyesuaikan diri. 

 

 

Responde

n mengisi 

lembar 

kuesioner 

Kuesioner 

(A). No. 1 

s/d 42 

Skor 0 – 14   :stress 

tingkat normal. 

Skor 15 – 18 : stress 

tingkat ringan.  

Skor 19 – 25 :stress 

tingkat sedang. 

Skor 26 – 33 :stress 

tingkat  berat. 

Skor >34       : stress 

tingkat sangat berat. 

(DASS 21 

By Fernando Gomez 

– Consultant  

Clinical 

Psychologist) 

 

Ordinal   

Motivasi

Belajar 

Motivasi diartikan sebagai 

factor – factor yang 

mengarahkan dan mendorong 

perilaku atau keinginan 

seseorang untuk melakukan 

sesuatu kegiatan yang 

dinyatakan dalam usaha yang 

keras atau lemah (Hariandja, 

2002:321) 

Responde

n mengisi 

lembar 

kuesioner 

Kuesioner 

(B) No. 1 

s/d 35 

Skor <35 = motivasi 

tingkat rendah.  

Skor 36 – 70 = 

tingkat sedang. Skor 

> 71 – 175 : tingkat 

tinggi. 

Ordinal  
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif korelasi. 

Studi korelasi ini pada hakikatnya merupakan suatu penelitian atau 

penelahaan hubungan antara dua variabel pada suatu situasi atau 

sekelompok subjek (Notoadmojdo, 2010). Hubungan korelatif mengacu 

pada kecenderungan bahwa variasi suatu variabel diikuti oleh variasi 

variabel yang lain. Dengan demikian, dalam studi korelasi peneliti 

melibatkan paling tidak dua variabel (Nursalam, 2003). 

Pada penelitian ini, akan melihat adanya pengaruh antara variabel satu 

dengan yang lainnya. Untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat 

stress terhadap motivasi belajar remaja kelas XII dilakukan dengan 

mengidentifikasi melalui persiapan Ujian Nasional. Setelah itu, dapat 

dilihat apakah ada pengaruh diantara keduanya. 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut 

masalah yang akan diteliti (Nursalam, 2003). Populasi dalam penelitian ini 

adalah remaja yg duduk di kelas XII di SMA St. Maria Monica. Sedangkan 

sampel adalah bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian 

karakteristik yang akan dimiliki oleh populasi (Arikunto, 2003).  
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Sampel dalam penelitian ini remaja yg duduk di kelas 12 di SMA St. 

Maria Monica dengan kriteria sebagai berikut : Kriteria Inklusi : Masih 

menjadi siswa di kelas XII SMA, Remaja  usia 16 – 19  Tahun yang duduk 

di bangku SMA, Mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Nasional, 

Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Remaja tersebut dalam keadaan 

sehat baik secara fisik atau mental dan Bersedia menjadi reponden. Kriteria 

Eksklusi : Remaja yg duduk di kelas kelas XII yang sudah memasuki masa 

untuk Ujian Nasional, remaja dalam keadaan kurang sehat (jasmani dan 

rohani), dan tidak bersedia menjadi responden. 

4.2.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan 

yaitu metode klaster. Pada pengambilan sampel dengan metode ini, 

peneliti akan memilih kumpulan unit sample dengan kriteria tertentu 

sebagai sample. Kumpulan unit sampel ini di sebut klaster. Setelah 

itu peneliti dapat memilih seluruh unit elementer atau peneliti dapat 

memilih n unit sample secara acak sederhana. Menurut Sugiarto 

(2001) sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih 

dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini yang dijadikan 

sebagai objek pengamatan dalam penelitian ini adalah remaja kelas 

XII di SMA St. Maria Monica, Bekasi. Dalam proses pengambilan 

sampel, peneliti membagi alat ukur kepada sampel untuk 
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memudahkan sampel jika terdapat item-item yang kurang jelas atau 

kurang dimengerti. 

Penelitian ini mengambil sampel remaja kelas XII yang bersiap 

menghadapi Ujian Nasional di SMA St. Maria Monica, dengan 

alasan sampel yang dipilih mampu mewakili kriteria yang diharapkan 

yakni remaja akhir (16 – 19) tahun. Selain itu juga berdasarkan 

pengamatan peneliti, di Sekolah tersebut belum ada yang melakukan 

penelitian tentang pengaruh stress terhadap motivasi belajar Siswa/I 

dalam menghadapi ujian nasional. Untuk itu peneliti sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian di SMA St. Maria Monica. 

4.2.2 Jumlah Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi, atau sampel didefinisikan sebagai bagian dari 

populasi yang diambil untuk diketahui karakteristiknya (Hidayat, 

2007). Adapun rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah rumus estimasi : 

   

 Keterangan : 

N  : Besar sampel 

Zα : Deviat baku alpha, kesalahan tipe I: 5%, maka Zα = 1,64 

Zβ : Deviat baku beta, kesalaha tipe II: 10%, maka Zβ= 1,28 
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  r    : 0,30 (Suardana, A.A dan Simarmata, N ,2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 92 orang. Adapun untuk 

kemungkinan drop out responden 10%, 92 + (92 x 10%) = 101 orang. 

Maka besar sample di yang di butuhkan adalah 101 orang.  
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4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Santa Maria Monica yang 

belokasi di daerah Bekasi Timur. 

4.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang dibutuhkan penulis 

untuk memperoleh data penelitian yang dilaksanakan (Budiarto, 

2003). Penelitian ini akan di lakukan pada bulan Januari sampai 

dengan Juli 2017. 

4.4 Instrumen 

4.4.1 Kuesioner Tingkat Stres 

Untuk mengetahui tingkat stress siswa SMA ST. Maria Monica 

dalam menghadapi ujian nasional, menggunakan angket atau 

kuesioner DASS-42(Depression Anxiety Stress Scale) yang di 

kembangkan oleh Fernando Gomez ( Consultant Clinical 

Psychologist). 

Dengan skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. 

Tingkat stres dikategorikan sebagai berikut:   

4.4.1.1 Skor 0 – 14   : stres tingkat normal   

4.4.1.2 Skor 15 – 18 : stress tingkat ringan   

4.4.1.3 Skor 19 – 25 : stres tingkat sedang   

4.4.1.4 Skor 26 – 33 : stres tingkat berat 

4.4.1.5 Skor >34       : stres tingkat sangat berat. 
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4.4.2 Kuesioner Tingkat Motivasi Belajar 

Untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa, kuesioner yang 

yang di gunakan Students’ Motivation Towards Science Learning 

(SMTSL). Dengan menggunakan Enam skala : self-efficacy, active 

learning strategies, sience learning value, performance goal, 

achievement goal, dan learning environment achievements.  

Tingkat motivasi belajar di kategorikan sebagai berikut : 

4.4.2.1 Skor Kurang dari 35  : motivasi tingkat rendah   

4.4.2.2 Skor 36 – 70   : motivasi tingkat sedang 

4.4.2.3 Skor diatas 71 – 175  : motivasi tingkat tinggi 

4.5 Uji Validitas 

Di dalam penelitian, data memiliki kedudukan yang paling tinggi, 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi 

sebagai alat pembuktian dari hipotesis yang telah dibuat serta dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, salah atau tidaknya data 

tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpul data.Instrumen yang 

baik harus memenuhi dua pesyaratan yaitu validitas dan reliabelilitas. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur kuisioner,  maka perlu dilakukan 

adanya uji coba (trial) di lapangan.  

Uji validitas dilakukan sebanyak 3 kali dengan rentang waktu  bulan 

Oktober dan November 2016. Validitas pertama dilakukan pada tanggal 7 

Oktober 2016, disebar kepada 28 responden. Dengan nilai alpha cronbach 
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untuk tingkat stress adalah 0,861 dengan 20 pertanyaan yang tidak valid 

dan untuk motivasi belajar adalah 0,877 dengan 10 pertanyaan tidak valid. 

Validitas kedua dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2016 di sebar 

kepada 30 responden. Dengan nilai alpha cronbach untuk tingkat stress 

adalah 0,956 dengan 4 pertanyaan tidak valid dan tingkat motivasi adalah 

0,951 dengan 2 pertanyaan tidak valid. Sementara validitas ketiga 

dilakukan pada tanggal 12 November 2016, di sebarkan kepada 30 

responden. Nilai alpha cronbach untuk tingkat stress adalah 0,964 dan 

motivasi belajar adalah 0,933. 

4.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur yang telah dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 

4.6.1. Setelah proposal diajukan mendapat persetujuan dari koordinator 

dan pembimbing dari dosen Program Studi Ilmu Keperawatan 

STIKes Binawan, dilakukan dengan membawa surat pemohonan 

dari insitusi yang diajukan kepada Kepala Sekolah SMA St. Maria 

Monica. 

4.6.2. Setelah mendapatkan izin dari Kepala Sekolah, penulis melakukan 

pendekatan dengan para responden serta menjelaskan maksud dan 

tujuan dari penelitian ini. Para responden pun dipersilahkan untuk 

menandatangani lembar persetujuan (Inform Concent).  

4.6.3. Kuesioner kemudian dibagikan kepada para responden yang telah 

memenuhi kriteria untuk mengisi kuesioner. Lalu penulis 
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menunggu dan member waktu kepada responden untuk mengisi 

kuesioner <30 menit. 

4.6.4. Responden diingatkan untuk mengisi seluruh daftar pertanyaan 

dalam kuesioner yang diberikan dan peneliti harus membantu 

responden yang mengalami kesulitan dalam memahami maksud 

dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Setelah seluruh 

pertanyaan dijawab oleh responden secara lengkap kemudian 

kuesioner diberikan kepada peneliti. 

4.6.5. Peneliti menghitung kembali kuesioner yang telah dikembalikan 

oleh responden yang telah mengisi kuesioner.. 

4.6.6. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden atas 

kesediaannya untuk menjadi responden. 

4.7 Teknik Analisis Data 

Analisia yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

4.7.1 Pengolahan Data 

4.7.1.1. Editing 

Editing adalah proses pengecekan kembali lembar 

observasi yang telah diisi, pengecekan yang dilakukan 

meliputi kelengkapan, kejelasan, relevansi serta konsistensi 

jawaban responden. Editing dilakukan di tempat 

pengumpulan data, sehingga apabila terdapat 

ketidaksesuaian atau kekurangan pada pengisian data dapat 

dilengkapi dengan segera. 
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4.7.1.2. Coding 

Coding merupakan suatu metode untuk mengubah data 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan. Pemberian kode ini sangat penting bila pengolahan 

dan analisis data menggunakan komputer. 

4.7.1.3. Processing/Entry 

Setelah semua kuesioner terisi penuh dan sudah 

dilakukan pengkodean, makalangkah pengolahan 

selanjutnya adalah memproses data agar dapat dianalisis. 

Pemprosesan data dilakukan dengan cara meng-entry data 

dari kuesioner ke program komputer. 

4.7.1.4. Scoring 

Dalam penelitian ini cara scoring yang di gunakan adalah 

dengan menggunakan rumus mean dan standard deviasi 

sebagai berikut : 

1. Rumus Mean 

 µ = ½ (imax+ imin) ∑k 

 Keterangan : 

  µ = Mean 

  imax = Skor Maksimal Item 

  imin = Skor Minimal Item 

  ∑k = Jumlah Item 
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  2.  Rumus Standar Deviasi 

 σ = ½ (Xmax + Xmin) 

        Keterangan :  

 σ = Standar Deviasi 

  Xmax = Skor Maksimal Subjek 

  Xmin = Skor Minimal Subjek 

  Untuk kuesioner mengenai motivasi belajar terdiri dari 35 

pertanyaan, rumus skoring yang di gunakan adalah 

rumus mean : 

µ = ½ ( 5 + 1 ) 35 

µ = 105 

4.7.1.5. Cleaning data  

Cleaning data merupakan proses pengecekan kembali 

data-data yang telah dimasukkan untuk melihat ada tidaknya 

kesalahan, terutama kesesuaian pengkodean yang dilakukan. 

Kesalahan mungkin terjadi pada saat meng-entry data ke 

komputer. 

4.7.2 Analisa Data 

4.7.2.1 Analisis Univariat 

 Penelitian analisis univariat adalah analisa yang 

dilakukan menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian 
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(Notoatmodjo, 2005). Analisa ini digunakan untuk 

mendeskripsikan masing-masing variabel, 

4.7.2.3 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel 

yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Pada penelitian 

ini akan menggunakan uji Spearmen Rank (rho) dengan 

besar kemaknaan adalah p < 0,05. Jika nilai p 0,05 dianggap 

hubungan signifikan atau bermakna.  

 Jika nilai p > 0,05 dianggap hubungan tidak signifikan 

atau tidak bermakna (Notoadmodjo, 2006). 

rs =      1   -   6∑d2 

    n – (n2 – 1 ) 

keterangan : 

rs =  Korelasi spearman  

d = selisih setiap pasangan rank 

n = Jumlah pasangan rank 

 Menurut Sugiyono (2011), keberartian korelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui berarti atau tidaknya 

hubungan antara variabel X dan Y , dengan menggunakan 

criteria penafsiran koefisiensi korelasi.  
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 Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi sebagai berikut : 

Besarnya “r” Interpretasi 

0,00 – 1, 99 Terdapat korelasi akan tetapi korelasi itu sangat 

rendah, sehingga dianggap tidak ada. 

0,20 – 0,399 Terdapat korelasi antara variabel, akan tetapi 

korelasi itu lemah/rendah. 

0,40 – 0,599 Terdapat korelasi antara variabel, akan tetapi 

korelasi itu sedang/cukup tinggi.  

0,60 – 0,799 Terdapat korelasi yang tinggi/kuat antar variabel 

yang diteliti. 

0,80 – 1,000 Terdapat korelasi yang sangat tinggi/kuat antar 

variabel yang diteliti. 

 

4.8 Etika Penelitian 

Masalah Etika Penelitian 

4.8.1. Informed Consent (lembar persetujuan) 

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti 

dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. 

Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan 

dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. 

Tujuan Informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan 
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tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka 

mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden 

tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien 

(Hidayat, 2007). 

4.8.2. Anonimity (tanpa nama) 

Anonimity merupakan masalah etika keperawatan merupakan 

masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama 

responden pada lembar alat ukur dan hanya menulis kode pada 

lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan 

(Hidayat, 2007). 

4.8.3. Confidentiality (kerahasiaan) 

Confidentiality merupakan masalah etika dengan memberikan 

jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun 

masalah-masalah lainnya. Semua infomasi yang telah dikumpulkan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu 

yang akan dilaporkan pada hasil riset (Hidayat,2007). 

 Etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun 

terdapat empat prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu : 

menghormati harkat dan martabat manusia, menghomati privasi dan 

kerahasiaan subjek penelitian, keadilan, dan inklusivitas, dan 

memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (Milton, 

1999 dalam Notoadmodjo, 2010). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pada bab ini peneliti menyajikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian 

yang di lakukan di SMA St. Maria Monica, Bekasi Timur. Pengambilan data di 

lakukan pada tanggal 15 Desember 2016 di SMA St. Maria Monica dengan 

jumlah responden sebanyak 101 orang sesuai kriteria eksklusi dan inklusi. Alat 

pengumpulan data yang di gunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 77 

pertanyaan. Dengan tujuan untuk mengetahui tingkat stress dan tingkat motivasi 

belajar pada siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional. Teknik analisa data 

meliputi analisis univariat dan bivariate dengan menggunakan uji Spearmen Rank 

(rho). Berikutnya akan di bahas dalam hasil penelitian sesuai dengan jumlah 

sample yang di tetapkan peneliti. 

5.2 Hasil Analisis Univariat 

Hasil univariat yang akan di bahas pada bab ini meliputi motivasi belajar 

dan tingkat stress. 
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5.2.1 Univariat Tingkat Stress 

  Berdasarkan hasil analisis univariat terkait dengan tingkat stress siswa 

SMA dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 5.1 

Frekuensi Tingkat Stress pada siswa di SMA St. Maria Monica,  

Bekasi Timur Tahun 2016 

  

 

 

Sebagian besar siswa kelas XII di SMA St. Maria Monica mengalami 

stress sedang berjumlah 54 siswa, dengan nilai presentase sebesar 

53,3 %.   

5.2.2 Univariat Motivasi Belajar 

Berdasarkan analisis univariat terkait dengan tingkat motivasi 

belajar didapatkan didapatkan hasil : 

Tabel 5.2 

Frekuensi Motivasi Belajar pada siswa di SMA St. Maria Monica,  

Bekasi Timur, Tahun 2016 

 

Motivasi Frekuensi Persentasi 

Motivasi Sedang 29 28,7% 

Motivasi Tinggi 72 71,3% 

Total 101 100% 

 

Frekuensi motivasi belajar pada siswa kelas XII di SMA St. Maria 

Monica diperoleh hasil 72 siswa memiliki motivasi belajar tinggi dengan 

presentase 71,3%. 

 

 

Tingkat Stress Frekuensi Persentasi 

Stress Ringan 1 1,0% 

Stress Sedang 54 53,5% 

Stress Berat 33 32,7% 

Stress Sangat Berat 13 12,9% 

Total 101 100% 
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5.3 Analisa Bivariat 

Analisis bivariat peneliti menghubungkan antara variabel bebas dan 

variabel terikat, tanpa memperhitungkan adanya pengaruh variabel lain 

yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Pada penelitian ini 

menggunakan uji Spearmen Rank (rho) dengan besar kemaknaan adalah     

p < 0,05. Jika nilai p 0,05 dianggap hubungan signifikan atau bermakna. 

Jika nilai p > 0,05 dianggap hubungan tidak signifikan atau tidak bermakna 

(Notoadmodjo, 2006). 

Tabel 5.3 

Hasil Analisis Antara Tingkat Stress dengan Tingkat Motivasi Belajar dalan 

persiapan Ujian Nasional di SMA St. Maria Monica, Bekasi Timur  Tahun 2016 

Tingkat 

Stress 

Tingkat Motivasi Belajar P value R 

Sedang Tinggi Total 

N % N % N %  

 

 

0,003 

 

 

 

0,290 

Ringan 0 0% 1 100% 1 100% 

Sedang 22 40,7% 32 59,3% 54 100% 

Berat 7 21,2 % 26 78,8% 33 100% 

Sangat 

Berat 
0 0% 13 100% 13 100% 

TOTAL 29 28,7% 72 71.3% 101 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, responden yang memiliki tingkat motivasi 

belajar sedang dengan tingkat stres sedang sebanyak 22 siswa (40,7%), dengan 

stress berat sebanyak 7 siswa (21,2%). Sedangkan siswa yang memiliki tingkat 

motivasi tinggi dengan stress ringan terdapat 1 siswa (100%), dengan tingkat 

stress sedang terdapat 32 siswa (59,3%), dan dengan stress berat terdapat 26 

siswa (78,8%), dan siswa yang memiliki tingkat stress yang sangat berat dengan 

motivasi belajar yang tinggi 13 siswa (100%). Hasil analisa menunjukan bahwa 

P-value 0,003 karena  P-value <0,05 artinya terdapat hubungan antara tingkat 

stress terhadap tingkat motivasi belajar pada remaja kelas XII dalam persiapan 

UN di SMA St. Maria Monica. Hasil analisa Spearman’s rho menunjukan bahwa 
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correlations menunjukkan 0,290 yang artinya terdapat korelasi antara variabel, 

akan tetapi korelasi itu lemah/ rendah dengan nilai ukur 0,20 – 0,399. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini akan di paparkan dalam 3 bagian yaitu 

tingkat stress, tingkat motivasi belajar dan hubungan tingkat stres terhadap tingkat 

motivasi belajar dalam persiapan ujian nasional terhadap siswa kelas XII yang 

berjumlah 101 siswa di SMA St. Maria Monica, Bekasi Timur.  

6.1. Pembahasan Univariat 

6.1.1. Tingkat Stress Pada Remaja Kelas XII 

Hasil penelitian yang ditunjukan pada tabel 5.1 bahwa diperoleh 

hasil tingkat stress pada siswa SMA kelas XII dalam persiapan 

menghadapi Ujian Nasional diperoleh hasil sebagian besar siswa 

mengalami stress sedang dengan presentase sebesar 53,5 % siswa 

berjumlah 54 siswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Kinantie dkk (2012) bahwa tingkat stress pada siswa kelas XII di SMAN 

3 Bandung, Jawa Barat dirasa lebih dominan memiliki tingkat stress 

sedang, dan stress berat pada siswa/i. Hal tersebut berkaitan dengan 

seperti apa tuntutan yang dinilai oleh siswa, tidak berbahaya, 

mengancam, atau membahayakan. Dukungan dari lingkungan berperan 

sebagai resource yang secara aktif mempengaruhi derajat stress.  

Ujian nasional bagi siswa adalah salah satu penentu kelulusan, 

begitu pula pada siswa SMA St. Maria Monica. Ujian nasional adalah 

standard nasional yang tidak dapat ditolak oleh siswa. Pada saat 
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menjelang ujian nasional, siswa dapat saja mengalami stress, baik yang 

di sadari maupun yang tidak di sadari. Masa dimana siswa menjelang 

ujian nasional dapat menimbulkan stimulus yang menstimulasi 

munculnya stress, seperti waktu belajar yang melampaui batas jenuh, 

latihan soal yang melampaui kapasitas tubuh siswa, dan sebagainya. 

Perkembangan usia pada siswa SMA, termasuk dalam kelompok usia 

remaja akhir. Siswa mulai mencoba menempatkan dirinya sebagai orang 

dewasa di lingkungan sosial. Siswa menyelesaikan masalahnya sendiri 

dan menganggap dirinya mampu mengatasi masalah tersebut tanpa 

bimbingan orang dewasa (Hurlock, 1980).  

Menurut peneliti siswa kelas XII di SMA St. Maria Monica setiap 

harinya diberikan pelajaran tambahan untuk persiapan siswa menjelang 

di laksanakannya kegiatan Ujian Nasional. Kegiatan pelajaran tambahan 

dilaksanakan setiap pukul 13.30 WIB sampai 16.00 WIB, setelah selesai 

mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Selama 

kegiatan pelajaran tambahan para siswa di minta untuk melakukan 

diskusi dengan guru tentang materi yang belum di pahami dan disertai 

dengan latihan soal. Para siswa juga akan di berikan tugas sepulang dari 

kegiatan pelajaran tambahan yang harus dikerjakan di rumah dan 

keesokan harinya akan dibahas bersama dengan guru, sehingga di 

harapkan siswa semakin memahami setiap materi yang akan diberikan 

dan dapat mengerjakan soal ujian nasional dengan baik. Jam belajar 

yang lebih banyak dari biasanya menyebabkan sebagian siswa merasa 



58 
 

jenuh, bosan, dan merasa stress dengan segala persiapan menjelang 

ujian nasional. Setiap siswa dituntut untuk belajar, dan mengerjakan 

soal setiap harinya. Menjelang ujian nasional, siswa menilai tuntutan 

yang di rasakan melebihi kemampuan yang dimilikinya dan mungkin 

justru membahayakan.(Kinantie dkk, 2012). 

 

6.1.2. Tingkat Motivasi Belajar Remaja Kelas XII 

Berdasarkan dari hasil tingkat motivasi belajar siswa SMA dalam 

persiapan menghadapi Ujian Nasional diperoleh hasil sebagian besar 

siswa mengalami motivasi tinggi dengan jumlah presentase sebesar 71,3 

% dengan jumlah 72 siswa, Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Agustiar (2010), diketahui bahwa tingkat motivasi belajar 

siswa kelas XII SMA Negeri “X” Jakarta Selatan memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan adanya 

syarat kelulusan untuk kelas XII pada tahun ajaran 2008/2009 adalah 

5,50 untuk seluruh mata ajar. 

Tingginya angka motivasi belajar pada siswa SMA St. Maria 

Monica yang akan menghadapi ujian nasional dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti cita – cita, kondisi siswa, kondisi lingkungan dan 

hasrat ingin berhasil dalam ujian nasional. Menurut Arianto (dalam 

Wahyuni, 2009) motivasi adalah kesediaan untuk melakukan usaha 

dalam mencapai tujuan tertentu, yang di sebabkan oleh adanya 

kebutuhan tertentu atau dorongan dan semangat untuk melakukan 
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sesuatu.  Cita-cita merupakan tujuan yang bersifat spesifik yang ingin di 

capai siswa dikemudian hari, sehingga siswa yang memiliki cita – cita 

yang jelas akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Bahwa cita – cita 

merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi motivasi belajar.  

Faktor lainnya adalah kondisi siswa yang merupakan salah satu 

unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi siswa yang 

meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. 

Seorang siswa yang sedang sakit, lapar atau marah – marah akan 

mengganggu perhatian ketika belajar.  

Kondisi lingkungan siswa juga mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. Dimana kondisi lingkungan tersebut dapat berupa keadaan alam, 

lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan 

kemasyarakatan. 

Menurut peneliti adanya pengaruh yang cukup kuat dari dalam diri 

siswa yang memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, dalam hal ini 

adalah lulus ujian nasional. Seperti yang sudah diketahui ujian nasional 

berfungsi memutuskan seorang siswa lulus atau tidak lulus dalam 

jenjang pendidikan SMA. Sehingga siswa menganggap bahwa ujian 

nasional sebagai suatu penentu kesuksesan. Ujian nasional menjadi 

tujuan utama yang harus diraih dengan hasil maksimal ketika siswa 

sudah memasuki kelas XII. 
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6.2. Pembahasan Bivariat 

6.2.1 Hubungan Tingkat Stress Terhadap Tingkat Motivasi Belajar 

Remaja Kelas XII Dalam Persiapan Ujian Nasional. 

Berdasarkan tabel 5.3  didapatkan hasil bahwa remaja kelas 

XII SMA St. Maria Monica mengalami stress dalam tingkat sedang 

dengan presentase 53,5 % (54 siswa) dan hasil motivasi belajar siswa 

dalam kategori tinggi dengan presentase 71,3 % (72 siswa) . Setelah 

dilakukan uji Spearmank Rho mengenai Hubungan Tingkat Stress 

Terhadap Tingkat Motivasi Belajar Remaja Kelas XII dalam Persiapan 

Ujian Nasional di SMA St. Maria Monica maka didapatkan hasil p 

value 0,03 < α (0,05) bahwa tingkat stress mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan tingkat motivasi belajar terdapat korelasi antar 

variable namun korelasi tersebut rendah atau lemah, dibuktikan 

dengan hasil nilai r 0,290. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  senada dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Agustiar 

(2010) di SMA Negeri “X” Jakarta Selatan bahwa ada hubungan 

negative rendah antara kecemasan menghadapi Ujian Nasional dengan 

motivasi belajar pada siswa SMA Negeri “X” Jakarta Selatan. Artinya 

semakin rendah kecemasan menghadapi ujian nasional maka semakin 

tinggi motivasi belajar siswa. Namun tidak berlaku untuk semua 

responden penelitian. Hal ini di karenakan korelasi yang diperoleh 

rendah, artinya kecemasan rendah yang di miliki siswa ketika akan 
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menghadapi Ujian Nasional tidak selalu membuat motivasi belajarnya 

tinggi dan sebaliknya kecemasan tinggi yang dimiliki siswa ketika 

akan menghadapi ujian nasional tidak selalu membuat motivasi 

belajarnya rendah. 

Menurut peneliti peningkatan stress yang tidak signifikan atau 

dalam hal ini dalam tingkat sedang dengan presentase sebesar 53,5 % 

yang berjumlah 54 siswa, dapat terjadi karena berbagai faktor 

diantaranya tanggapan para siswa terhadap ujian nasional yang sangat 

sulit serta menjadi tolak ukur untuk kelulusan dari Sekolah, strategi 

koping siswa seperti melakukan kegiatan ibadah unutk persiapan ujian 

nasional dan upaya sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif 

seperti meliburkan siswa kelas X dan XI ketika dilaksanakan try out 

untuk persiapan ujian nasional. Menurut Carolin (2010) fase stress 

terbagi menjadi tiga yaitu fase alarm, fase resistensi, dan fase 

kelelahan. Fase alarm dapat terjadi diawal pengumuman pelaksanaan 

Ujian Nasional dimana siswa mulai mengetahui adanya stressor 

berupa Ujian Nasional dan menentukan fight or flight. Fase tersebut 

berlanjut ke fase resistensi seiring dengan dekatnya pelaksanaan Ujian 

Nasional. Siswa beradaptasi dengan berbagai mekanisme dan level 

hormon terkait stress berangsur normal sehingga terdapat 

kemungkinan pada beberapa hari menjelang Ujian Nasional siswa 

berada pada fase resistensi yang membuat peningkatan stress tidak 

signifikan.  
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Hasil penelitian di SMA St. Maria Monica, siswa kelas XII 

yang akan menjalani ujian nasional memiliki motivasi belajar yang 

tinggi dengan jumlah presentase sebesar 71,3 % yang  berjumlah 72 

siswa. Ini berarti siswa mampu merespon situasi secara baik terhadap 

diri sendiri dan mampu untuk mengatasi stress saat menjelang Ujian 

Nasional. Hal ini dikarenakan siswa memiliki tujuan yaitu ingin 

berhasil lulus ujian nasional, maka ditandai dengan meningkatnya 

dorongan belajar siswa. Perilaku siswa ini termasuk dalam jenis 

motivasi intrinsik, dimana motivasi siswa timbul dari setiap individu 

dikarenakan adanya kebutuhan, bakat, kemauan, minat, dan harapan 

yang ingin dicapai  oleh  seseorang. Sedangkan tingginya angka 

memotivasi belajar pada siswa juga dipengaruhi oleh motivasi 

ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari lingkungan dalam hal ini 

bisa berupa dari dukungan orang tua, teman-teman, dan lingkungan 

sekolah.  

Menurut peneliti mengacu pada hasil analisa data yang telah di 

uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat stress dalam 

persiapan menghadapi ujian nasional memiliki korelasi yang 

rendah/lemah namun signifikan dengan motivasi belajar. Karena nilai 

korelasi yang di peroleh rendah/lemah,  semakin rendah tingkat stress 

siswa menghadapi ujian nasional maka semakin tinggi tingkat 

motivasi belajar siswa namun tidak selalu tingkat stress yang tinggi 
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akan membuat motivasi belajar rendah dan sebaliknya tidak selalu 

tingkat yang rendah akan menimbulkan motivasi belajar yang tinggi.   

6.3.Implikasi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk dijadikan 

bagian dari intervensi keperawatan dalam hal pemberian edukasi mengenai 

penanganan tingkat stress yang berlebih serta memotivasi siswa dalam 

menghadapi ujian nasional di sekolah. Adapun peran perawat dalam upaya 

penanganan siswa yang mengalami peningkatan stres salah satunya bekerja 

sama dengan bimbingan konseling di sekolah yang menjadi sarana diskusi 

bagi siswa, serta dilakukan secara rutin ataupun berkala ketika siswa tersebut 

sedang berada di sekolah.  

   

6.4.Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan dengan mengikuti 

prosedur ilmiah, namun dalam melakukan penelitian ini masih banyak 

kekurangan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian dengan 

ditemukan beberapa keterbatasan, yaitu: 

6.4.1 Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada analisa 

data univariat dan bivariat. Penelitian ini tidak menggunakan analisa 

multivariat karena variabel dalam penelitian ini hanya satu variabel 

independen dan satu variabel dependen.  
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6.4.2 Instrumen Penelitian  

Instrumen dalam penelitian ini telah dilakukan uji validitas dan 

reabilitasnya. Meskipun menggunakan kuesioner baku yang di artikan 

dalam bahasa Indonesia, tetapi masih terdapat beberapa pertanyaan 

yang tidak valid ketika dilakukan uji validitas, pertanyaan tersebut 

dimodifikasi sedemikian rupa. Instrument penelitian masih kurang 

sesuai tentang motivasi belajar pada persiapan ujian nasional. 

6.4.3 Waktu Penelitian  

Ketika melakukan penelitian di siswa kelas XII terutama yang 

melakukan ujian nasional di harapkan untuk memperhatikan waktu 

penelitian. Hal ini disebabkan apabila siswa sudah masuk dalam 

rangkaian ujian praktek, siswa tersebut tidak bisa diganggu oleh 

kegiatan external sekolah. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 101 responden di 

SMA. St. Maria Monica, Bekasi Timur perihal hubungan tingkat stress 

terhadap tingkat motivasi belajar remaja kelas XII dalam persiapan ujian 

nasional dapat di simpulkan : 

7.1.1 Berdasarkan hasil analisis peneliti tingkat stress siswa SMA St. Maria 

Monica dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional diperoleh hasil 

sebagian besar siswa mengalami stress sedang dengan jumlah 

presentase sebesar 53,3 % dengan jumlah responden 54 siswa.  

7.1.2 Berdasarkan analisis peneliti tingkat motivasi belajar didapatkan 

frekuensi motivasi belajar pada siswa di SMA St. Maria Monica 

diperoleh hasil bahwa sebagian besar memiliki motivasi belajar tinggi 

sebesar 71,3% dengan jumlah responden 72 siswa. 

7.1.3 Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan yang lemah/ rendah 

antara tingkat stres terhadap tingkat motivasi belajar pada remaja siswa 

kelas XII dalam persiapan ujian nasional dengan nilai p value 0,003 

dan nilai r 0,290. 
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7.2 Saran 

Peneliti menyarankan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam 

upaya mengetahui adanya hubungan tingkat stress terhadap motivasi belajar 

siswa SMA St. Maria Monica, Bekasi Timur dalam melakukan persiapan 

ujian nasional dengan hasil penelitian ini. 

7.2.1 Bagi peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

Proses penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan mampu untuk 

mengidentifikasi tingkat stress dan motivasi belajar pada remaja. 

Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya modifikasi dan 

beberapa butir pertanyaan maupun pernyataan mengenai motivasi 

belajar siswa/I dalam rangka mempersiapkan diri untuk lulus ujian 

nasional.   

7.2.2 Keperawatan  

Diharapkan dapat  menjadi evidence based bagi perkembangan 

ilmu keperawatan, khususnya mengenai tingkat stress dan motivasi 

siswa dalam persiapan ujian nasional di SMA. 

7.2.3 SMA St. Maria Monica 

Diharapkan sekolah untuk mampu meringankan tingkat stress 

siswa dalam persiapan ujian nasional dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa melalui program program kegiatan yang ada di sekolah 
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dan di tunjang oleh kemampuan para guru yang tidak kaku serta 

mampu memberikan semangat lebih kepada siswa. 

7.2.4 STIKes Binawan 

Sebagai referensi dan evidence base bagi peneliti selanjutnya 

di STIKes Binawan mengenai tingkat stress dan tingkat motivasi 

belajar pada siswa SMA  menjelang ujian nasional di SMA St. Maria 

Monica tahun 2017. 

Para siswa pun di harapkan mampu beradaptasi ketika 

mengalami stress dengan memberikan waktu istirahat yang cukup 

untuk tubuh dan pikiran. Melakukan beberapa aktivitas menyenangkan 

di sela – sela persiapan ujian nasional dinilai cukup mampu untuk 

meringankan tingka stress siswa.   



Lampiran 1 

Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

Kepada Yth 

Calon Responden Penelitian 

Di tempat, 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan STIKes BINAWAN : 

Nama  : Aditya Elkana Gurning 

NIM  : 011211001 

 Merupakan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan judul “HUBUNGAN 

TINGKAT STRES TERHADAP TINGKAT MOTIVASI BELAJAR REMAJA KELAS XII 

DALAM PERSIAPAN UJIAN NASIONAL di SMA St. MARIA MONICA, BEKASI TIMUR” 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan tingkat stress siswa kelas XII 

terhadap motivasi belajar dalam persiapan ujian nasional. Peneliti menjamin bahwa penelitian ini 

tidak akan berdampak buruk bagi responden. Identitas dan informasi yang di dapat akan di 

rahasiakan dan hanya di gunakan untuk keperluan penelitian saja. Responden berhak 

menentukan apakah bersedia atau menolak dalam penelitian ini tanpa dikenakan sanksi apapun. 

 Atas perhatian dan kesediaan anda saya ucapkan terima kasih. 

     Peneliti, 

 

 

Aditya Elkana  

 

 



 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  

Nama (Inisial) : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Menyatakan bahwa saya telah bersedia dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat stress siswa mempengaruhi motivasi dalam persiapan ujian 

nasional. Saya mengerti bahwa penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas akhir dan 

telah mendapatkan ijin dari Program Studi Ilmu Keperawatan STIKes BINAWAN. 

Saya mengerti bahwa penelitian ini akan di rahasiakan oleh peneliti. Semua yang berkas yang 

mencantumkan identitas subyek penelitian hanya akan di gunakan untuk keperluan pengolahan 

data dan jika sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Jika terdapat pernyataan yang tidak 

nyaman atau berakibat negative terhadap saya maka saya berhak memundurkan diri dari 

penelitian ini tanpa adanya resiko apapun. Demikian secara suka rela dan tidak adanya unsur 

pemaksaan bagi siapapun saya bersedia ikut penelitian ini. 

Jakarta, ………2016 

     Responden 

 

 

 

(……………………….) 
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KUESIONER (A)  

Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42)  

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan memberi tanda (√) pada kolom 

jawaban yang telah tersedia. 

Keterangan : 

TP :Tidak Pernah 

KD  :Kadang – Kadang 

S  :Sering 

SS  :Sangat Sering 

No. Aspek Pernyataan TP KD S SS 

1. Saya merasa kesal karena hal – hal kecil/sepele     

2. Mulut saya sering merasa kering     

3. 
Saya tidak bisa berpikir secara positif dari suatu kejadian yang pernah saya 

alami 
    

4. Saya merasakan gangguan dalam bernapas (napas cepat, sulit bernapas)     

5. Saya merasa tidak mampu untuk melakukan suatu kegiatan     

6. Saya cenderung bereaksi berlebihan pada situasi yang saya hadapi     

7. Saya pernah merasa gemetar contoh kaki gemetaran dan tangan gemetar.     

8. Saya Kesulitan untuk merasa relaks atau santai     

9. 
Saya merasakan cemas yang berlebihan pada situasi tertentu namun bisa 

lega jika hal/situasi tersebut berakhir 
    

10. Saya merasa pesimis (tidak punya harapan)     

11. Saya mudah merasa kesal pada situasi tertentu     

12. Saya merasa lemas ketika merasa perasaan cemas muncul     

13. Saya merasa sedih dan depresi     



14. Saya merasa tidak sabaran     

15. Saya merasa kelelahan     

16. 
Saya kehilangan minat pada banyak hal jika dalam keadaan tertekan (misal: 

makan, ambulasi, sosialisasi) 
    

17. Saya merasa diri tidak layak     

18. Saya mudah tersinggung     

19. 
Saya berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa stimulasi oleh cuaca 

maupun latihan fisik 
    

20. Saya merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas     

21. Saya hidup saya tidak berharga     

22. Saya pernah mengalami kesulitan untuk menenangkan diri.     

23. Saya merasa sulit untuk menelan     

24. Saya tidak dapat menikmati hal – hal yang saya lakukan     

25. 
Saya merasakan perubahan kegiatan jantung dan denyut nadi tanpa stimulasi 

oleh latihan fisik 
    

26. Saya merasa hilang harapan dan putus asa     

27. Kemarahan saya mudah terpancing     

28. Perasaan panik mudah timbul     

29. Saya sulit untuk  merasa tenang jika ada sesuatu hal yang mengganggu     

30. 
Saya merasa takut terhambat oleh tugas – tugas yang mudah namun tidak 

biasa dilakukan 
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31. Saya kesulitan untuk antusias pada banyak hal     

32. 
Saya sulit mentoleransi gangguan – gangguan terhadap hal yang sedang 

dilakukan. 
    

33. Saya berada dalam keadaan tegang jika ada hal yang mengganggu     

34. Saya merasa tidak berharga     

35. 
Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk 

menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan 
    

36.  Saya merasa ketakutan     

37. Saya merasa tidak ada harapan untuk masa depan     

38. Saya merasa hidup ini tidak berarti     

39. Saya mudah terganggu      

40. 
Saya pernah khawatir dalam situasi tertentu yang menyebabkan saya 

menjadi panik dan mempermalukan diri sendiri 
    

41. Saya merasa gemetar     

42. Saya sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu     



Kuesioner (B) 

Motivasi Belajar 

 

Mohon dijawab sesuai dengan situasi yang sebenarnya, dengan memberi tanda (√) pada kolom 

jawaban yang telah tersedia. 

Keterangan : 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

TP : Tidak ada pendapat 

S : Setuju  

SS : Sangat Setuju 

No Aspek Penilaian STS TS TP 

 

S 

 

SS 

1. Saya merasa yakin bahwa saya bisa untuk memahami setiap pelajaran baik 

yang sulit maupun mudah.  

     

2. Saya kurang percaya diri untuk memahami pelajaran yang sulit.      

3.  Saya mampu menyelesaikan dengan baik test didalam pelajaran.      

4. saya tidak dapat memahami pelajaran meskipun sudah berusaha memahami 

berkali – kali 

     

5. Ketika mendapat pelajaran yang sulit, saya menyerah atau hanya mengerjakan  

bagian yang mudah. 

     

6. Selama pelajaran, saya meminta jawaban orang lain dari pada memikirkannya 

sendiri.  

     

7. Ketika mendapat pelajaran yang sulit saya tidak akan mencoba untuk 

mempelajarinya. 

     

8. Ketika mendapatkan pelajaran yang baru, saya mencoba untuk memahaminya.      

9. Ketika mempelajari pelajaran baru, saya menghubungkannya dengan pelajaran 

sebelumnya 

     

10. Ketika saya tidak mengerti suatu konsep pelajaran, saya menemukan sumber 

daya yang terpercaya untuk membantu saya. 

     

11. Ketika saya tidak mengerti sebuah konsep pelajaran, saya akan membahasnya 

dengan guru atau siswa lain untuk memperjelas pemahaman. 

     

12.  Selama proses pembelajaran, saya berusaha menghubungkannya dengan 

konsep – konsep yang sudah saya pelajari 

     



Lampiran 2 

 

13. Ketika saya melakukan kesalahan, saya mencari tahu penyebabnya.      

14. Ketika saya menemukan konsep ilmu yang tidak dimengerti, saya masih 

mencoba untuk mempelajarinya 

     

15. Ketika saya bingung dengan pelajaran yang baru, saya mencoba untuk 

memahaminya. 

     

16. Saya berpikir bahwa belajar sangatlah penting karena dapat digunakan 

dikehidupan sehari – hari. 

     

17.  Saya berpikir bahwa belajar sangatlah penting untuk mengasah saya dalam 

berpikir.  

     

18.  Dalam pengetahuan, saya berpikir pentingnya belajar untuk memecahkan 

masalah. 

     

19. Dalam pengetahuan, saya pikir itu adalah penting untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan penyelidikan. 

     

20. Sangatlah penting memiliki kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahu 

saya sendiri ketika belajar. 

     

21. Saya mengikuti kursus tambahan untuk mendapatkan nilai yang baik      

22. Saya berpartisipasi dalam kursus untuk mendapatkan nilai yang lebih baik 

dibandingkan siswa lainnya. 

     

23. Saya mengikuti kursus agar siswa lainnya berpikir bahwa saya pintar      

24. Saya berpartisipasi dalam kursus agar guru memperhatikan saya      

25. Selama kursus, saya merasa terpenuhi Ketika saya mencapai skor yang baik 

dalam ujian. 

     

26. Saya merasa bisa memahami dengan baik dan percaya diri tentang pelajaran 

yang ada di dalam mata pelajaran 

     

27. Selama kursus, saya merasa puas ketika bisa memecahkan masalah yang sulit      

28. Selama kursus, saya merasa puas ketika guru menerima ide – ide saya.      

29 Selama kursus, saya merasa puas jika yang lain menerima ide – ide saya.      

30. Saya bersedia berpartisipasi didalam mata pelajaran karena pelajaran yang 

menarik 

     

31. Saya bersedia untuk mengikuti materi pelajar karena guru menggunakan 

berbagai metode pengajaran. 

     

32. Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam mata pelajaran karena guru tidak 

menaruh banyak tekanan. 

     

33. Saya bersedia untuk mengikuti mata pelajaran karena guru memberikan 

perhatian lebih kepada saya. 

     

34. Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam mata pelajaran saja karena 

menantang. 

     

35. Saya bersedia untuk berpartisipasi dalam mata pelajaran karena siswa 

dilibatkan dalam diskusi. 
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1. Univariat 

a. Tingkat stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Statistics 

stress 

N Valid 101 

Missing 0 

Mean 3.57 

Std. Error of Mean .072 

Median 3.00 

Mode 3 

Std. Deviation .726 

Variance .527 

Range 3 

Minimum 2 

Maximum 5 

Sum 361 

stress 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid stress ringan 1 1.0 1.0 1.0 

stress sedang 54 53.5 53.5 54.5 

stress berat 33 32.7 32.7 87.1 

stress sangat berat 13 12.9 12.9 100.0 

Total 101 100.0 100.0  



b. Motivasi 

 

Statistics 

motivasi 

N Valid 101 

Missing 0 

Mean 2.71 

Std. Error of Mean .045 

Median 3.00 

Mode 3 

Std. Deviation .455 

Variance .207 

Range 1 

Minimum 2 

Maximum 3 

Sum 274 

 

motivasi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid motivasi sedang 29 28.7 28.7 28.7 

motivasi tinggi 72 71.3 71.3 100.0 

Total 101 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Bivariat 

 

stress * motivasi Crosstabulation 

   motivasi 

Total 

   motivasi 

sedang 

motivasi 

tinggi 

st

re

ss 

stress ringan Count 0 1 1 

% within stress .0% 100.0% 100.0% 

% within 

motivasi 

.0% 1.4% 1.0% 

% of Total .0% 1.0% 1.0% 

stress sedang Count 22 32 54 

% within stress 40.7% 59.3% 100.0% 

% within 

motivasi 

75.9% 44.4% 53.5% 

% of Total 21.8% 31.7% 53.5% 

stress berat Count 7 26 33 

% within stress 21.2% 78.8% 100.0% 

% within 

motivasi 

24.1% 36.1% 32.7% 

% of Total 6.9% 25.7% 32.7% 

stress sangat berat Count 0 13 13 

% within stress .0% 100.0% 100.0% 

% within 

motivasi 

.0% 18.1% 12.9% 

% of Total .0% 12.9% 12.9% 

Total Count 29 72 101 

% within stress 28.7% 71.3% 100.0% 

% within 

motivasi 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 28.7% 71.3% 100.0% 

 

 



 

Symmetric Measures 

  

Value 

Asymp. Std. 

Errora Approx. Tb 

Approx. 

Sig. 

Interval by 

Interval 

Pearson's R .292 .071 3.043 .003c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

.290 .080 3.017 .003c 

N of Valid Cases 101    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Correlations 

   stress motivasi 

Spearman's rho stress Correlation 

Coefficient 

1.000 .290** 

Sig. (2-tailed) . .003 

N 101 101 

motivasi Correlation 

Coefficient 

.290** 1.000 

Sig. (2-tailed) .003 . 

N 101 101 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



BIODATA PENULIS 

 

DATA PRIBADI 

Nama    : Aditya Elkana Gurning 

Tempat, tanggal lahir  : Jakarta, 10 Mei 1994 

Jenis kelamin   : Laki – laki 

Agama    : Kristen Protestan 

Pendidikan terakhir  : SMA 

Status    : Belum menikah 

Alamat    : Jl. Pulau Karimun Jawa 4, No. 266, Peruman III, 

Kel. Aren  

Jaya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi 

Tinggi/berat badan  : 170cm/90kg 

Golongan darah  : O 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

No. Hp    : 081284130060 

E – mail   : elkanaaditya@gmail.com  

RIWAYAT PENDIDIKAN 

2009 – 2012   : SMA Santa Maria Monica 

2006 – 2009   : SMP Santa Maria Monica  

2000 – 2006    : SD Santa Maria Monica 

1999 – 2000   : TK Seruni  

mailto:elkanaaditya@gmail.com
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